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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 östra delen 

av stationsområdet (delområde 2). Resultatet från den centrala delen av stationsområdet 

(delområde 1) 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 delområde 2) omfattar ca 6 000 m2 och ligger i den östra delen av stationsområdet, se 

figur 1. Delområde 2 avgränsas i norr av Bangårdsgatan och i söder av infartsvägen till busstationen.  

I väster avgränsas området ungefär av slutet på parkeringen och i öster av Järnvägsgatan, se figur 2 

nedan.  

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 2 har förutom själva spårområdet, det tidigare funnits bussgarage, lokstall 

och vändskiva, se figur 3. 
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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 östra delen av stationsområdet, öster om stationsbyggnaden (område 2) 

markerat med en rödstreckade linjer. Färgade numrerade markeringar utgör provpunkter från den tidigare genomförda 

översiktliga miljötekniska undersökningar i området (Jordnära miljökonsult, 2015; Carl Bro, 2005). Bildkälla: Eniro.se, 2015 
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Figur 3. Provtagningsplan med ungefärliga lägen för tidigare verksamheter inom de östra delarna av stationsområdet i 

Skara. Delområde 2 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 riskbedömning utfördes (Jordnära miljökonsult AB, 

2015).  

Utöver Jordnära miljökonsult ABs undersökning (2015) har det tidigare inom det nu aktuella 

undersökningsområdet utförts två mindre miljötekniska markundersökningar. 2005 utfördes en 

geoteknisk undersökning av marken och i samband med detta uppmättes halter av cancerogena PAH 

över det tidigare riktvärdet för känslig markanvändning (KM), men under riktvärdet för MKM, samt 

metaller och tyngre alifater i halter över KM (Carl Bro, 2005). I samband med rivning av bussgaraget 

påträffades år 2008 synlig oljeförorening. Vid analys av jordprover påvisades cancerogena PAH i 

halter överstigande riktvärdet för MKM och halter av alifater och aromater överstigande riktvärden 

för KM (PICON Teknikkonsult AB, 2008). Marken sanerades under sommaren 2008, med begränsning 

till den f.d. byggnadens utbredning (Länsstyrelsen, 2008; PICON Teknikkonsult AB, 2008). 

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 (10 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 10 provpunkter (1601-1610) 

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 maximalt ca 2,0 m under markytan. Provtagningsnivåerna anpassades till förändringar i jordart 

och materialets färg. I några provpunkter har till exempel 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. 
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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 2, Skara kommun, 2016. 

Analyspaket Antal 

Metaller (10 st. inkl. kvicksilver) 21 

PAH 21 

Alifater och aromater (olja) 6 

 

4 Resultat  

4.1 Fältobservationer och fältanalyser 

Inom undersökningsområdet är fyllnadsmassornas mäktighet 0,8-1,8 m. Generellt består 

fyllnadsmassorna av grusig sand, ibland med inslag av silt. Tegelbitar, kol och andra antropogena 

material förekom i samtliga provpunkter. I provpunkterna 1606 och 1608 kändes en tydlig lukt av 

olja/diesel. 

Fyllnadsmassorna underlagras av en siltig lera, men i fem av åtta provpunkter nåddes ett borrstopp 

på 1,3–1,8 m djup, pga berg, block, morän eller betongplatta. 

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

Resultatet av fältmätningar med PID visade på förhöjda halter av flyktiga organiska ämnen i 

provpunkt 1606 och 1608. Halterna varierade mellan 54 och 396 ppm. I de andra provpunkterna 

kunde inga signifikanta halter påvisas, 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 presenteras även resultatet från statistiska beräkningar för medelhalt, 90-percentil och 

maxhalt, samt UCLM95 vilket ger en bild av de representativa halterna för området. De statistiska 

måtten används för att beskriva de representativa halterna i området, de halter som bäst 

representerar föroreningssituationen på området utan att risken underskattas. För att sedan bedöma 

om riskerna är acceptabla eller inte jämförs de representativa halterna med tillämpade riktvärden. 

Valet av metod för att beräkna en representativ halt är en avvägning mellan enkelhet, krav på 

konfidens och dataunderlagets storlek. Då dataunderlaget i detta fall är relativt stort och kraven på 

konfidens är höga har representativa halter beräknats som den övre konfidensgränsen för 

medelhalten (UCLM95), vilket kan sägas motsvara ett säkert medelvärde. Inom området har inte 

heller några föroreningar påträffats i halter över nivåer som kan ge akuta effekter vid en enstaka 

exponering, varför UCLM95 bedöms ge en tillförlitlig bild av de representativa halterna för området.  
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UCLM95 har beräknats med programmet ProUCL 5.0 framtaget av det amerikanska Naturvårdsverket 

(US EPA) med 95 % Percentile Bootstrap.  

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 på förhöjda halter av metallerna bly, kadmium, koppar, kvicksilver och 

zink. Av 21 analyserade prover har halter över MÄRR gällande en eller flera metaller uppmätts i 8 

prover. I en av dessa punkter (1606) ligger halten av bly i nivå med Naturvårdsverkets riktvärde för 

KM och i en punkt (1604) överskrider halten av koppar även riktvärdet för MKM. 

PAH-M och/eller PAH-L har påvisats i halter över MÄRR i 10 av de 21 analyserade proverna, och av 

dessa överskrider 7 stycken också riktvärdet för KM. I punkt 1604 är halten av PAH-H i nivå med 

riktvärdet för MKM. PAH-L har inte påvisats i halter över bakgrundshalter.  

Utifrån en jämförelse med beräknade representativa halterna (UCLM95) för samtliga analyserade 

metaller, förutom koppar, underskrider riktvärdet för KM. Värdet för UCLM95 för koppar överskrider 

riktvärdet för KM, samtidigt som 90-percentilen underskrider KM. Vidare överskrider UCLM95 

riktvärdet för KM med avseende på PAH-M och/eller PAH-H. 

Olja och dieselrelaterade föroreningar analyserades i totalt fem prover. Oljeförorening (alifater och 

aromater) över riktvärdet för KM har påvisats i provpunkt 1606 på 1,0–1,8 m djup. Spår av bensen, 

alifater och aromater har också påvisats i tre andra punkter, dock väl under riktvärdet för KM. 

Statistiska mått har på grund av det begräsande underlaget inte beräknats för BTEX eller för 

fraktionerade alifater och aromater. 

5 Fördjupad riskbedömning 
Undersökningsresultatet visar att det främst är PAH (PAH-M och PAH-H) som förekommer i förhöjda 

halter inom undersökningsområdet (delområde 2). Den representativa halten (UCLM95) för området 

avseende PAH-M ligger i nivå med bakgrundsvärden (MÄRR), men den representativa halten 

(UCLM95) för PAH-H ligger tre gånger högre än det generella riktvärdet för KM. Denna högre halt 

bedöms till stor del bero på ett uppmätt värde överskridande riktvärdet för MKM. 

För att bedöma huruvida uppmätta halter av PAH-H innebär en förhöjd risk för negativ påverkan på 

framtida boende i det aktuella undersökningsområdet har en översiktlig bedömning av platsens 

förutsättningar utförts. Halterna har jämförts med s.k. envägskoncentrationer för exponering för 

människor som Naturvårdsverkets riktvärden baseras på (Naturvårdsverket 2009).  
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Naturvårdsverkets modell för beräkning av riktvärden bygger på att hänsyn tas till både hälso- och 

miljörisker kopplade till ett förorenat område. I riktvärdesmodellen görs separata beräkningar av: 

� hälsoriskbaserat riktvärde, 

� riktvärde för skydd av markmiljön,  

� riktvärde för skydd mot spridning till grundvatten samt,  

� riktvärde för skydd mot spridning till ytvatten.  

Det lägsta av ovanstående blir styrande för ett sammantaget värde, det generella riktvärdet. 

Vid beräkning av det hälsoriskbaserade riktvärdet beaktas sex olika sätt på vilka människor kan 

exponeras direkt eller indirekt för förorenad jord, så kallade exponeringsvägar. Dessa är intag av jord, 

hudkontakt med jord/damm, inandning av damm, inandning av ångor, intag av dricksvatten och intag 

av växter odlade på området. För varje exponeringsväg beräknas en s.k. envägskoncentration. 

Envägskoncentrationen är den halt i jorden som beräknas ge en exponering som inte överskrider de 

av Naturvårdsverket valda acceptabla nivåerna, antaget att exponering endast sker genom denna 

exponeringsväg. Envägskoncentrationer för de olika exponeringsvägarna viktas ihop och justeras 

avseende skydd mot eventuella akuttoxiska effekter samt i vissa fall avseende exponering från andra 

källor. 

Styrande exponeringsväg för det generella riktvärdet för KM avseende PAH H är via intag av 

grönsaker odlade inom det förorenade området. Beroende på hur utformningen av kommande 

bostadsområde blir kan möjligheten för att odla grönsaker inom den egna fastigheten vara större 

eller mindre. I ett villaområde eller radhusområde är möjligheten generellt större än i ett 

flerbostadshus i centrum. De indikationer som har getts i detta skede från Skara kommun är att 

fastigheten kommer att exploateras med flerfamiljshus och att möjligheten till odling av grönsaker i 

befintlig jord därför kommer att vara begränsade. Inom undersökningsområdet bedöms därför 

människors intag av grönsaker odlade i befintlig jord vara ytterst litet. Större delen av de ytliga 

jordlagren kommer dessutom sannolikt att bytas ut inför anläggande av grönytor och eventuella 

planteringar eftersom befintlig jord inte lämpar sig för odling. Detta minskar risken för upptag av 

föroreningar i växter ytterligare. Härutöver kommer området att förses med kommunalt vatten.  

Dessa både exponeringsvägar bedöms därför vara mindre relevanta i föreliggande riskbedömning.  

Om intag av egenodlade grönsaker kan uteslutas som exponeringsväg blir envägskoncentrationen för 

intag av jord styrande för riskbedömningen av effekter på människors hälsa. Vid en jämförelse mellan 

den representativa halten (UCLM95) för PAH-H (3,2 mg/kg ts) och denna envägskoncentration (6,6 

mg/kg ts) kan man konstatera att den representativa halten underskrider envägskoncentrationen. 

Bedömningen är därför att det utifrån uppmätta halter av PAH-H i jord inte föreligger någon 

betydande risk för negativa effekter på människors hälsa.  

Vid bedömning av riskerna med en förorening bör även risken för att människor kan komma i kontakt 

med föroreningen beaktas. I detta fall har enstaka halter överskridande envägskoncentrationen 

påträffats i ett ytligt prov (1604, 0-0,5 m) samt i ett prov från de djupare fyllnadsmassorna (1512, 0,5-

1,0 m). Halterna av PAH-H i punkt 1604 är ytligt beläget vilket innebär att människor lättare kan 

komma i kontakt med jorden. Dessa bedöms därför utgöra en förhöjd risk för människors hälsa. 

Halterna av PAH-H i punkt 1512 är belägna en bit ner i marken (0,5-1,0 meter under markytan), vilket 

minskar risken för att människor ska komma i kontakt med och exponeras för de förhöjda PAH-
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halterna. Då den styrande exponeringsvägen för PAH-H är intag av jord och eftersom de högre 

koncentrationerna ligger djupare i jorden, bedöms risken för att boende på platsen exponeras för 

föroreningen i jorden i denna punkt som mycket liten.  

Med ovanstående antaganden om beaktade exponeringsvägar, bedöms riskerna generellt i området 

att styras av skydd för markmiljö. Den beräknade representativa halten av PAH-H (3,2 mg/kg ts) 

ligger strax över envägskoncentrationen för detta (2,5 mg/kg ts) och skulle kunna innebära en risk för 

negativ påverkan på markfunktioner kopplat till markorganismer. Eftersom marken består av 

fyllnadsmaterial med inslag av avfall, med förmodade redan påverkade ekologiska funktioner, och 

inte av naturlig mark bedöms ändå denna förhöjda risk för påverkan vara mindre signifikant. Vid 

anläggningsarbete där det ytligaste marklagret schaktas bort av anläggningstekniska skäl (för t ex 

grundläggning) och ersätts med renare massor, kommer detta att leda till minskade PAH-halter på 

området och förbättra markförhållandena.  

Sammanfattningsvis bedöms de representativa halterna av PAH-H vara i en nivå som kan accepteras 

för den planerade markanvändningen (bostäder). Enstaka halt i ytligt lager kan dock lokalt utgöra en 

risk för påverkan på människors hälsa. 

Utförda undersökningar visar generellt på låga halter av metaller i jord i aktuellt undersöknings-

område. Dock är halterna av bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink något förhöjda jämfört med 

bakgrundsnivåer (MÄRR). Halten av bly är i nivå med riktvärdet för KM i en punkt och överskridande 

riktvärdet för KM i en annan provpunkt. Dock visar de representativa halterna (UCLM95) för området 

att tillämpade riktvärden underskrids. Undantaget är den representativa halter för koppar (114 

mg/kg ts) som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM (80 mg/kg ts). Denna förhöjda halt 

bedöms till stor del bero på ett uppmätt värde överskridande riktvärdet för MKM som uppmätts i 

ytliga massor i provpunkt 1604. Styrande för riktvärdet för koppar är skyddet av markmiljön. Den 

uppmätta halten bedöms alltså inte innebära någon risk för negativ påverkan på människors hälsa. 

Denna förhöjda kopparhalt sammanfaller dock med den halt av PAH H som uppmätts över riktvärdet 

för MKM. Genom att avlägsna ytliga massor kring provpunkt 1604 med förhöjda halter av koppar och 

PAH H skulle risken för exponering för människor och för markmiljön i området minska. 

Dieselförorening har påträffats på området, överstigande riktvärdet för KM i en punkt. Spår av olja 

och diesel förekommer även i andra provpunkter inom undersökningsområdet, dock inte över 

tillämpade riktvärden. Föroreningen är inte avgränsad i nordlig och östlig riktning och kan därför ha 

spridit sig till ledningsgravar i Bangårdsgatan respektive in under befintligt bostadshus i östra delen 

av undersökningsområdet. Sannolikt är dock källan den dieseltank som var belägen vid provpunkt 

BGAB-2 och som sanerades 2008. Det finns ingen dokumentation att tillgå kring den sanering som 

utfördes i området i samband med den tidigare rivningen av bussgaraget år 2008. Det är dock troligt 

att denna sanering utfördes ner till riktvärdena för befintlig markanvändning d v s till riktvärdena för 

MKM och att den påträffade föroreningen utgör en restförorening. Vid föreliggande undersökning 

kunde endast provtagning av relativt ytliga marklager göras (ner till 1,3–1,8 m), p.g.a. borrstopp. 

Utifrån skruvborrningar kan det inte avgöras varför ett borrstopp inträffar endast att det inträffar. 

Borrstopp kan bero på berg, block, morän eller installationer i mark såsom betongplattor och dylikt. I 

detta fall bedöms borrstoppet åtminstone i de centrala delarna av området sannolikt bero på berg, 

baserat på den geotekniska undersökning som utfördes 2005 (BGAB) då man i en provgrop centralt i 
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området påträffade berg på 0,6 m djup. Dieselföroreningar innehåller lättflyktiga ämnen som kan 

utgöra ett hälsoproblem genom t ex ånginträngning i byggnader.  

6 Förslag på åtgärder 
Utifrån resultaten från föreliggande undersökning bedöms inte någon större sanering krävas inom 

undersökningsområdet vid en omvandling av markanvändningen till bostadsmark.  

För att minska risken för exponering för människor och markmiljön rekommenderas att det ytligaste 

marklagret (0-0,5 m) kring provpunkt 1604 avlägsnas pga höga halter PAH och koppar, utöver vad 

som omfattas av den anläggningstekniska schakten. Utifrån uppmätta halter i närliggande 

provpunkter bedöms området med de höga föroreningshalterna kring provpunkt 1604 kunna 

förekomma på en yta om maximalt ca 20 x 20 m. Med en mäktighet om ca 0,5 m utgör den volym 

som ska schaktas bort av ca 200 m3. 

Det rekommenderas att man avlägsnar de schaktmassor som uppkommer vid anläggningsarbetet, 

från fastigheten. Detta bör göras för att sänka områdets generella halter av PAH, vilket förbättrar 

förutsättningarna för en god markmiljö, samt ytterligare minskar risken för en eventuell exponering 

för människa. 

Även om marken har sanerats med avseende på den dieselförorening som upptäcktes 2008 så har 

halter över riktvärdet för KM påträffats i jord i området. Denna restförorening bör åtgärdas inför eller 

i samband med byggnation av bostäder på området. I samband med åtgärden görs också 

bedömningen om föroreningen har spridit sig norrut mot Bangårdsgatan och österut mot befintligt 

bostadshus. Om åtgärden dröjer i tid rekommenderas att en undersökning av inomhusluften utförs 

med avseende på diesel i befintligt bostadshus i östra delen av undersökningsområdet.  

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.  

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 konstaterades 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.  
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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 
Inom delområde 2 rekommenderas att det ytligaste lagret kring provpunkt 1604 schaktas ut samt att 

de schaktmassor som uppkommer vid anläggningsarbetet avlägsnas från fastigheten i syfte att 

minska exponeringen för människor och för att förbättra förutsättningarna för markmiljön.  

Merkostnader vid omvandlingen till bostäder utgörs av mottagandekostnader för förorenade 

överskottsmassor, sanering av dieselföroreningen samt konsultarvoden för framtagning av en 

anmälan om schakt i förorenade massor (enligt § 28 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) och slutrapportering efter avslutade schaktarbeten.  

Mottagandekostnaderna beror på vilka volymer överskottsmassor som kan väntas uppkomma vid 

byggnation inom området. I dagsläget är inte området projekterat och volymen överskottsmassor 

inte beräknad. I denna kostnadsuppskattning har därför ett antagande gjorts om att ca 0,5 m massor 

från hela området (6 000 m2), d v s ca 3 000 m3 eller ca 5 000 ton ska transporteras bort från 

området. Med en mottagandekostnad, inkl. transport, på ca 150-200 kr/ton innebär detta en 

merkostnad på ca 750 000 - 1 000 000 SEK. Denna kostnad kan följaktligen minskas om en mindre 

mängd överskottsmassor uppkommer.  

Kostnaderna för den restförorening i form av diesel som konstaterats i områdets centrala delar är 

mycket svåra att uppskatta då föroreningens utbredning inte har kunnat fastställas. Om det 

dieselförorenande områdets utbredning antas vara ca 20x20 m och föroreningens mäktighet ca 1 m, 

innebär detta att ca 400 m3 eller ca 700 ton dieselförorenade massor ska schaktas ur och 

transporteras bort. Men en mottagandekostnad, inkl. transport, på ca 150-200 kr/ton innebär detta 

en kostnad på ca 100 000 - 150 000 SEK. I samband med en sanering av dieselföroreningen kan det 

inte uteslutas att det kan komma att krävas någon form av vattenrening. Kostnaderna för detta beror 

till stor del på vald metod och vilka krav som ställs vid rening. Grovt räknat kan detta dock innebära 

en kostnad om ca 50 000 SEK. 

Till detta tillkommer konsultarvode för framtagning av anmälan och slutrapportering samt kostnader 

för miljökontroll under arbetets gång på grovt räknat ca 100 000 SEK. En undersökning av 

inomhusluften i befintligt bostadshus i östra delen av området uppgår till cirka 50 000 – 100 000 SEK.  

Uppskattningsvis uppgår merkostnader för delområde 2 till följd av föroreningssituationen 

sammantaget till ca 1 – 1,5 MSEK (exkl. moms). 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
Inom undersökningsområdet förekommer främst PAH i förhöjda halter. Den representativa halten av 

PAH-M är i nivå med bakgrundsvärden och bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk för negativa 

effekter på människa eller miljö. De representativa halterna av PAH-H ligger över det generella 

riktvärdet, men bedöms vara i en nivå som kan accepteras för den planerade markanvändningen 

(bostäder), utifrån områdets specifika förutsättningar.  

De högsta uppmätta halterna av PAH-M och PAH-H sammanfaller med en hög halt av koppar i en 

provpunkt. Då dessa påvisats i ytligt lager kan de utgöra en risk för lokal påverkan på människors 

hälsa och bör avlägsnas vid anläggningsarbetet. 

Provtagningen visar också att det förekommer en restförorening i form av diesel på området, efter 

den sanering som tidigare utförts. Föroreningen är inte avgränsad i nordlig och östlig riktning.  

Utförda undersökningar visar generellt på låga halter av metaller i jord i aktuellt 

undersökningsområde. Dock är halterna av bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink något förhöjda 

jämfört med bakgrundsnivåer (MÄRR). Enstaka halter av bly överskridande riktvärdet för KM har 

påträffats, men bedöms inte utgöra representativa halter för området.  

Jordnära miljökonsult lämnar utifrån undersökningsresultaten följande rekommendationer: 

• De massor som uppkommer vid anläggningsarbetet bör avlägsnas från fastigheten. Detta bör 

göras för att sänka områdets generella halter av PAH, vilket förbättrar förutsättningarna för 

en god markmiljö, samt minskar risken för en eventuell exponering för människa. 

• Det ytligaste marklagret (0-0,5 m) vid provpunkt 1604 bör avlägsnas pga höga halter PAH och 

koppar, utöver vad som omfattas av den tekniska schakten vid anläggningsarbete. 

• Den konstaterade restföroreningen av diesel bör åtgärdas i samband med anläggningsschakt 

för bostäder. Om denna åtgärd dröjer tidsmässigt rekommenderas att inomhusmiljön i det 

befintliga bostadshuset i östra delen av undersökningsområdet undersöks med avseende på 

flyktiga kolväten.  

• Mark och grundvatten inom hela området ska betraktas som förorenade och eventuella 

överskottsmassor vid anläggningsarbeten i området behöver hanteras på särskilt sätt. 

Detsamma gäller eventuellt uppkommet länsvatten i samband med anläggningsarbeten. 

• Schakt i förorenade massor är en anmälningspliktig verksamhet och återanvändning av 

överskottsmassor från detta område får inte ske fritt eller utan föregående anmälan. 

Anmälan skall lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten (Miljöenheten, Skara kommun), i 

god tid innan schakt skall påbörjas och svar från myndigheten skall erhållas innan schakt 

påbörjas. 

Denna provtagning 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. Om ytterligare information framkommer kan därför vår bedömning ändras.  

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

därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten, Miljöenheten, Skara kommun. 

 
Lidköping, 2016-10-10   

 

  
Helena Olsman Takner och Ellen Samuelsson  Viktoria Lundborg 
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FÄLTPROTOKOLL     Bilaga 2 

Uppdrag: Kompl. miljöteknisk undersökning,  
Skara Stationsområde (Delområde 2) 

Uppdragsnr. 16014 

Provtagningsdatum: 10-11 augusti 2016 

Metod: Skruvprovtagning  

Provtagare: Astrid Jansson, Jordnära miljökonsult AB 

Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo 

Väder: 10°C, skurar 

 

1 
 

Prov-
punkt 

Nivå (m) Jordart Färg Anmärkningar Prov 
PID 

(ppm) Analyser 

1601 
0-1,0 F/grus SAND Mörkbrun 

Inslag av svart kol, enstaka 
metallflisor. Tegel på 0,8m. 
Luktar något organiskt. 

0-0,5 <10 
Metaller och 

PAH 

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

och PAH 

1,0–2,0 lera SILT Mörkgrå 
Något kontaminerat 
uppifrån av t ex tegel. 

1,0-1,5 <10  
1,5-2,0 <10  

   

 

1602 
0-1,0 

F/ sten grus 
SAND 

Ljusbrun 

Stort inslag av kol, ca 30%. 
Något gråvitt smuligt, 
aska? Inslag av lerig silt på 
0,9m. De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

0-0,5 <10 

Metaller och 
PAH 0,5-1,0 <10 

1,0–1,7 silt LERA Brun/Grå  
1,0–1,3 <10  
1,3–1,7 <10  

   

 

1603 

0-0,4 F/ grus SAND 
Ljusbrun/ 

grå 
 0-0,4 <10 

Metaller och 
PAH 

0,4-0,8 F/ grus SAND 
Ljusbrun/ 

grå 
Inslag av kol på 0,4-0,6m 0,4-0,8 <10 

Metaller och 
PAH 

0,8-2,0 silt LERA Ljusbrun  
0,8-1,5 <10  
1,5–2,0 <10  

   

 

1604 
0-1,0 F/ grus SAND Mörkbrun 

Innehåller skiffer, enstaka 
spik, kol, tegel. Lite lera 
och siltig sand. 

0-0,5 <10 
Metaller och 

PAH 
0,5-1,0 <10  

1,0–1,3 
F/ grus silt 
SAND 

Ljusbrun/ 
mörkbrun 

Melerad 1,0–1,3 <10 
Metaller och 

PAH 
  Borrstopp på 1,3 meter p.g.a. betongplatta, berg eller block. 

 

1605 

0-0,6 
F/ sten grus 
SAND 

Ljusbrun  0-0,6 <10 
Metaller och 

PAH 

0,6-1,0 
F/ sten grus 
Silt SAND 

Mörkbrun  0,6-1,0 <10 
Metaller och 

PAH 

1,0–1,5 
F/ sten grus 
SAND  

Mörkbrun 
Innehåller tegel, även 
kontaminerat uppifrån 

1,0–1,5 <10 
Metaller och 

PAH 
  Borrstopp på 1,5 meter p g a betongplatta, berg eller block. 
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Uppdrag: Kompl. miljöteknisk undersökning,  
Skara Stationsområde (Delområde 2) 

Uppdragsnr. 16014 

Provtagningsdatum: 10-11 augusti 2016 

Metod: Skruvprovtagning  

Provtagare: Astrid Jansson, Jordnära miljökonsult AB 

Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo 

Väder: 10°C, skurar 

 

2 
 

Prov-
punkt 

Nivå (m) Jordart Färg Anmärkningar Prov 
PID 

(ppm) Analyser 

1606 

0-1,0 F/ lera SILT Mörkgrå 

Inslag av tegel samt något 
vitt, smuligt. De båda 
delproven analyseras som 
ett samlingsprov. 

0-0,5 54 Metaller, olja 
(inkl. BTEX) 

och PAH 
0,5-1,0 90 

1,0–1,8 F/ silt LERA Mörkgrå 

Med mörkbruna streck. 
Stark lukt av olja på 1,3m. 
De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

1,0–1,5 316 
Metaller, olja 
(inkl. BTEX) 

och PAH 
1,5–1,8 396 

  Borrstopp på 1,8 meter p.g.a. betongplatta, berg eller block. 
 

1607 

0-1,0 
F/ sten grus 
SAND 

Mörkbrun 

Innehåller tegel. Små 
inslag av kol, mer på 0,5-
1,0m. De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

0-0,5 <10 

Metaller och 
PAH 0,5-1,0 <10 

1,0–1,5 
F/ grus SAND/ 
lera SILT 

Brun Lite kolinslag 1,0–1,5 <10 
Metaller, 
PAH och 

TOC 

1,5–1,8 
F/ grus sand 
SILT 

Mörkgrå  1,5–1,8 <10 
Metaller och 

PAH 
  Borrstopp på 1,8 meter p.g.a. betongplatta, berg eller block. 

 

1608 

0-0,1 F/ grus SAND Grå Siktat bergkross 

0-0,5 <10 
Metaller, 
PAH och 

TOC 
0,1-0,5 

F/ sten grus 
SAND 

Brun 
Innehåller lite kol, lera, 
tegel 

0,5-0,8 F/ grus SAND Mörkbrun Innehåller lera och kol 

0,5-1,0 <10  
0,8-1,0 

F/ sand/ lera 
SILT 

Brun/grå Blandat material 

1,0–1,8 
F/ silt SAND/ 
grus SAND 

Ljusbrun/ 
mörkbrun 

Tydlig lukt av diesel 

1,0–1,4 130 
Metaller, olja 
(inkl. BTEX) 

och PAH 

1,4–1,8 254 
Metaller, olja 
(inkl. BTEX) 

och PAH 
  Borrstopp på 1,8 meter p.g.a. betongplatta, berg eller block. 
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Uppdrag: Kompl. miljöteknisk undersökning,  
Skara Stationsområde (Delområde 2) 

Uppdragsnr. 16014 

Provtagningsdatum: 10-11 augusti 2016 

Metod: Skruvprovtagning  

Provtagare: Astrid Jansson, Jordnära miljökonsult AB 

Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo 

Väder: 10°C, skurar 

 

3 
 

Prov-
punkt 

Nivå (m) Jordart Färg Anmärkningar Prov 
PID 

(ppm) Analyser 

1609 
0-1,0 

F/ sten grus 
SAND 

Grå 

Hårt, eventuellt krossad 
betong. De båda delproven 
analyseras som ett 
samlingsprov. 

0-0,5 2,3 
Metaller och 

PAH 0,5-1,0 3,9 

1,0–2,0 Silt LERA Ljusbrun  
1,0–1,5 3,1  
1,5–2,0 0,7  

   
 

1610 

0-0,3 
F/ sten grus 
SAND 

Grå  0-0,3 1,1  

0,3-0,7 F/ grus SAND Mörkbrun  0,3-0,7 1,5 
Metaller, 
PAH och 

TOC 

0,7-2,0 silt LERA Ljusbrun  
0,7-1,5 0,5  
1,5–2,0 0,4  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanställning analysresultat
Stationsområdet, Skara kommun - Delområde 2

Bilaga 3

1512 1514 1515 1601 1601 1602 1603 1603 1604 1604 1605 1605 1605

0,5-1,0 0-0,8 0-0,4 0-0,5 0,5-1,0 0-1,0 0-0,4 0,4-0,8 0-0,5 1,0-1,5 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5

Arsenik, As mg/kg TS 10 10 25 6,6 5,2 3,7 7,9 5,4 3,7 <1,9 3,1 4,7 6,4 2,6 3,2 3,8
Barium, Ba mg/kg TS  - 200 300 67 e.a. 56 42 53 69 99 39 82 87 130 64 140
Bly, Pb mg/kg TS 20 50 400 40 15 51 12 6,1 28 4,9 8,6 26 13 4,4 20 13
Kadmium, Cd mg/kg TS 0,2 0,8 15 0,25 < 0,20 0,23 0,35 0,22 0,26 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt, Co mg/kg TS  - 15 35 5,5 8,2 4,5 4,9 4,8 5,0 4,7 5,1 4,4 8,5 4,1 3,7 5,1
Koppar, Cu mg/kg TS 40 80 200 24 56 31 30 21 25 31 22 410 16 16 21 25
Krom, Cr mg/kg TS 40 80 150 9,0 8,2 7,9 6,9 7,9 7,6 6,8 5,8 8,9 12 12 8,3 13
Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 e.a. 0,071 0,046 0,032 0,019 0,13 <0,010 <0,010 0,03 0,023 <0,011 0,021 0,011
Nickel, Ni mg/kg TS 35 40 120 11 23 8,9 14 13 12 6,1 16 14 9,8 11 8,9 12
Vanadin, V mg/kg TS - 100 200 31 24 23 26 24 23 18 18 21 13 20 18 26
Zink, Zn mg/kg TS 120 250 500 58 40 94 39 36 62 38 32 160 63 33 75 61
Bensen mg/kg TS  - 0,012 0,04 e.a. < 0,0050 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Toluen mg/kg TS  - 10 40 e.a. < 0,0050 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Etylbensen mg/kg TS  - 10 50 e.a. < 0,0050 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Xylener mg/kg TS  - 10 50 e.a. < 0,0050 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C5-C8 mg/kg TS  - 25 150 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C8-C10 mg/kg TS  - 25 120 e.a. < 10 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C10-C12 mg/kg TS  - 100 500 e.a. < 10 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C12-C16 mg/kg TS  - 100 500 e.a. < 10 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Alifater >C16-C35 mg/kg TS  - 100 1000 e.a. < 25 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Aromater >C8-C10 mg/kg TS  - 10 50 e.a. < 25 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Aromater >C10-

C16 mg/kg TS  - 3 15
e.a. < 25 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

Aromater >C16-

C35 mg/kg TS  - 10 30
e.a. < 1,0 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

Oljetyp -  -  -  - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
Summa PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,045 < 0,045 0,094 < 0,045 0,3 0,29 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11
Summa PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 6,3 < 0,30 2,4 0,23 < 0,075 1,1 < 0,075 2,9 7,2 1,8 < 0,075 0,73 2,4

Summa PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 7,4 0,30 2,8 0,34 0,13 1,5 < 0,11 4,0 11 2,5 < 0,11 1,0 3,3

Torrsubstans %  -  -  - 89,5 84,3 93,6 96,8 96,2 93,4 96,4 92,6 91,1 87,1 89,9 92,8 87,3
TOC %TS  -  -  - e.a. 9,3 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 2,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

1606 1606 1607 1607 1607 1608 1608 1608 1609 1610 1610

0-1,0 1,0-1,8 0-1,0 1,0-1,5 1,5-1,8 0-0,5 1,0-1,4 1,4-1,8 0-1,0 0-0,3 0,3-0,7

Arsenik, As mg/kg TS 10 10 25 5,4 3,5 4,1 3,7 4,5 4,4 <2,1 2,3 3,3 3,6 7,1 4,5 6,6 4,8 7,9

Barium, Ba mg/kg TS  - 200 300 190 110 110 110 110 76 42 66 160 100 40 89 138 103 190

Bly, Pb mg/kg TS 20 50 400 130 15 27 16 17 24 2,5 2 7,8 8,7 6,0 21 36 29 130

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,2 0,8 15 0,34 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,21 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,33 0,17 0,32 0,25 0,35

Kobolt, Co mg/kg TS  - 15 35 7,4 6,8 5,3 6,8 6,2 5,2 3,0 4,5 4,3 6,3 5,1 5,4 7,2 5,9 8,5

Koppar, Cu mg/kg TS 40 80 200 46 19 31 27 21 75 9,3 17 17 34 20 44 53 114 410

Krom, Cr mg/kg TS 40 80 150 16 12 13 14 9,9 9,2 4,1 8,3 12 12 5,1 9,6 13 11 16

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 e.a. e.a. 0,075 0,036 0,028 0,038 e.a. e.a. <0,011 <0,010 0,018 0,032 0,07 0,047 0,13

Nickel, Ni mg/kg TS 35 40 120 16 10 11 13 10 12 4,2 7,6 12 9,8 13 12 15 13 23

Vanadin, V mg/kg TS - 100 200 43 38 26 34 28 25 10 20 21 26 27 24 33 27 43

Zink, Zn mg/kg TS 120 250 500 170 73 84 72 74 88 30 46 33 49 37 64 92 77 170

Bensen mg/kg TS  - 0,012 0,04 0,010 0,0042 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,0035 < 0,0035 e.a. e.a. e.a. - - - -

Toluen mg/kg TS  - 10 40 < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. - - - -

Etylbensen mg/kg TS  - 10 50 < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. - - - -

Xylener mg/kg TS  - 10 50 < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. e.a. e.a. - - - -

Alifater >C5-C8 mg/kg TS  - 25 150 < 5,0 < 5,0 e.a. e.a. e.a. e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. e.a. e.a. - - - -

Alifater >C8-C10 mg/kg TS  - 25 120 < 3,0 45 e.a. e.a. e.a. e.a. < 3,0 < 3,0 e.a. e.a. < 5,0 - - - -

Alifater >C10-C12 mg/kg TS  - 100 500 < 5,0 110 e.a. e.a. e.a. e.a. 12 14 e.a. e.a. < 5,0 - - - -

Alifater >C12-C16 mg/kg TS  - 100 500 < 5,0 160 e.a. e.a. e.a. e.a. 23 23 e.a. e.a. < 5,0 - - - -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS  - 100 1000 16 60 e.a. e.a. e.a. e.a. 46 46 e.a. e.a. < 10 - - - -

Aromater >C8-C10 mg/kg TS  - 10 50 < 4,0 < 4,0 e.a. e.a. e.a. e.a. < 4,0 < 4,0 e.a. e.a. < 10 - - - -

Aromater >C10- mg/kg TS  - 3 15 < 0,90 9,0 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,90 1,5 e.a. e.a. < 0,90 - - - -

Aromater >C16- mg/kg TS  - 10 30 < 0,50 < 0,50 e.a. e.a. e.a. e.a. < 0,50 < 0,50 e.a. e.a. < 0,50 - - - -

Oljetyp
-

 -  -  -
Ospec. Diesel - - - -

Motorolja

diesel

Motorolja

diesel
- - Ej påvisat

- - - -

Summa PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,045 0,15 0,11 < 0,045 0,070 0,16 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,08 0,16 0,16 0,30

Summa PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 0,56 0,25 3,3 0,28 1,3 1,6 < 0,075 0,39 0,19 < 0,075 < 0,075 1,4 3,2 2,4 7,2

Summa PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 0,57 <0,11 4,5 0,27 1,3 1,8 < 0,11 0,34 0,20 0,13 < 0,11 1,8 4,4 3,2 11

Torrsubstans %  -  -  - 82,2 81,6 90,7 87,7 84,5 90,9 88,6 87,9 88,7 93,8 91,7 - - - -
TOC %TS  -  -  - e.a. e.a. e.a. 1,3 e.a. 1,4 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 3,6 7,2 - 9,3

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)

Provpunkt (djup)

Medel-

värde*

90-

percentil*
Maxhalt

MÄRR 

(NV)
KM (NV)

MKM 

(NV)

Provpunkt (djup)

MÄRR 

(NV)
KM (NV)

MKM 

(NV)

UCLM95*

Parameter Enhet

Riktvärden

Parameter Enhet

Riktvärden
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Bilaga 4  

Analysrapporter 
(tot 47 sidor) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-132786-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`znÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120136Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1601

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

mg/kg Ts0.042Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Indeno(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 Ts0.054Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.073Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.61Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts0.35Kadmium 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-132786-01

Í%R%^Â!$`znÎ

EUSELI2-00357720

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts39Zink 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-132787-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`{wÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120137Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1601

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 a)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 a)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 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 Ts0.038Benso(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%

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

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

Denna 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 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 Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

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

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts36Zink 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-132788-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`|ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120138Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1602

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.61Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Naftalen 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 Ts0.31Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.37Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.094Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts69Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Bly 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 Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts7.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

mg/kg Ts62Zink 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 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120139Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1603

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.4Torrsubstans 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 Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts99Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.9Bly 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 Ts4.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts38Zink 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 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120140Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-0,8

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1603

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.2.2TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.54Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.25Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.031Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.70Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Barium 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 Ts8.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts32Zink 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 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120141Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1604

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.8Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.72Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.064Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.3Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.5Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts7.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts10Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts8.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts18Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts82Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts26Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.28Kadmium 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-132927-01

Í%R%^Â!$bN'Î

EUSELI2-00357720

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

mg/kg Ts410Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts160Zink 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
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120142Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,3

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1604

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.43Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.76Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Dibenso(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 Ts0.32Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.78Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts87Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly 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 Ts8.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts63Zink 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-132928-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$bO0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120143Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1605

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.9Torrsubstans 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 Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.4Bly 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-132928-01

Í%R%^Â!$bO0Î

EUSELI2-00357720

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts33Zink 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-132968-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$c/MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120146Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-17

Provmärkning: 1606

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.010Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.039Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Indeno(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%

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

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

Denna 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-132968-01

Í%R%^Â!$c/MÎ

EUSELI2-00357720

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 Ts0.14Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.084Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.56Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.57Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.69Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts190Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts130Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts76Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

mg/kg Ts170Zink 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-132792-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`Ä=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120147Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,8

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1606

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0042Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts45Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts110Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts160Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts60Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts9.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 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 Ts0.096Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

Denna 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-132792-01

Í%R%^Â!$`Ä=Î

EUSELI2-00357720

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

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

mg/kg Ts0.083Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.12Fenantren 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 Ts0.15Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.25Summa 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 Ts0.41Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.50Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts73Zink 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-132929-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$bP9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120148Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1607

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.70Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.080Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.032Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.49Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts3.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts7.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.1Arsenik 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-132929-01

Í%R%^Â!$bP9Î

EUSELI2-00357720

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

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

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts84Zink 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-132793-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`ÅFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120149Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1607

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts2.2Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.1.3TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.038Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Indeno(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 Ts0.064Fenantren 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 Ts0.082Pyren 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 Ts0.28Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts0.25Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.59Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik 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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EUSELI2-00357720

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts72Zink 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-132794-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`ÆOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120150Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-1,8

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1607

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Naftalen 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 Ts0.36Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.52Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium 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 Ts6.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

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

mg/kg Ts74Zink 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-132795-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$`ÇXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120151Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1608

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts2.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% TS.1.4TOC beräknat a)

mg/kg Ts0.25Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Naftalen 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 Ts0.42Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.62Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts76Barium 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 Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts75Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts25Vanadin 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.

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-132796-01

EUSELI2-00357720
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120152Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,4

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1608

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts12Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts39Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts46Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. dieselOljetyp > C10 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%

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

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

Denna 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 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 Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.5Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts30Zink 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-132797-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120153Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,4-1,8

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1608

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts14Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts41Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts46Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts1.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorololja. dieselOljetyp > C10 a)*

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

mg/kg Ts0.046Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Indeno(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%

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

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

Denna 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 Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.042Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.092Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.47Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.77Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin 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.

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-132930-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$bQBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120154Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1609

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.032Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benso(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 Ts0.033Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.066Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Pyren 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 Ts0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts0.18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.43Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts7.8Bly 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-132930-01

Í%R%^Â!$bQBÎ

EUSELI2-00357720

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts33Zink 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-132798-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$a"/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120155Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,7

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1610

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 a)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 a)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 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%

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

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

Denna 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-132798-01

Í%R%^Â!$a"/Î

EUSELI2-00357720

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 Ts7.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts27Vanadin 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-132931-01

EUSELI2-00357720
Í%R%^Â!$bRKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Staionsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08120156Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Astrid Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-11

Utskriftsdatum: 2016-08-16

Provmärkning: 1610

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans 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 Ts0.044Benso(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 Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

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

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

mg/kg Ts8.7Bly 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-132931-01

Í%R%^Â!$bRKÎ

EUSELI2-00357720

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts49Zink 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-133445-01

EUSELI2-00358106
Í%R%^Â!$i??Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08150373Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0,6-1,0

2016-08-10

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-12

Utskriftsdatum: 2016-08-17

Provmärkning: 1605

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Dibenso(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 Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.31Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.89Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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

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

Denna 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-133445-01

Í%R%^Â!$i??Î

EUSELI2-00358106

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-133445-02

EUSELI2-00358106
Í%R%^Â!%Â2ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08150373Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0,6-1,0

2016-08-10

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-12

Utskriftsdatum: 2016-08-22

Provmärkning: 1605

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Dibenso(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 Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.31Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.89Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts64Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Bly 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 Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts8.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts75Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar

Ersätter tidigare rapportversion pga att metaller har lagts till.

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-133444-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08150374Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1,0-1,5

2016-08-10

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-12

Utskriftsdatum: 2016-08-17

Provmärkning: 1605

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.99Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.062Acenaftylen 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 Ts0.25Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.97Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts2.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.8Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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

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

Denna 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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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-133444-02
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

16014 Stationsområdet i Skara

Jordnära Miljökonsult AB 

Ellen Samuelsson

Företagsvägen 2

435 33 MÖLNLYCKE

Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2016-08150374Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

1,0-1,5

2016-08-10

Provet ankom:

JordMatris:

2016-08-12

Utskriftsdatum: 2016-08-22

Provmärkning: 1605

Provtagningsplats: 16014 Stationsområdet i Skara

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.99Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.062Acenaftylen 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 Ts0.25Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.97Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts2.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

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

mg/kg Ts13Bly 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-133444-02

Í%R%^Â!%Â3cÎ

EUSELI2-00358106

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

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

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

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

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

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar

Ersätter tidigare rapportversion pga att metaller har lagts till.

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


