
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-03 

 

  

 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 januari 2019 kl. 10:00 i 

Söråkers Herrgård i Timrå. 

Hålltider för sammanträdet 
10.00 Upprop 
10.05 Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 – Uno Jonsson, tillväxtchef 
10.15 
 
10.25 
10.45 
11.05 
11.15 
11.25 
11.55 
12.30 
14.30 

Samråd – Nedläggning av järnväg – Daniel Johannsson, strateg miljö, 
hållbarhet och infrastruktur – Uno Jonsson, tillväxtchef 
Policy för kompetensförsörjning – Pernilla Unander, HR-chef 
Budgetdirektiv 2020 – Lena Einarsson, ekonomichef 
Månadsrapport ekonomi – Lena Einarsson, ekonomichef 
Uppföljning integrationsbidrag – Sofia Pettersson, kommundirektör 
Genomlysning socialnämnden – Sofia Pettersson, kommundirektör 
Ärendegenomgång 
Lunch och gruppmöte 
Beslutssammanträde 

 

 
 Föredragningslista 
  

  
1.  Informationsärenden 

2.  Val av justerare 

3.  Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 

4.  Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand - Älandsbro 

5.  Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro - Veda 

6.  Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt 
socialtjänstlagen 

7.  Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun 

8.  Policy för kompetensförsörjning 

9.  Budgetdirektiv 2020 

10.  Genomlysning socialnämndens ekonomi 

11.  Lägesbeskrivning ekonomi 

12.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

13.  Anmälan av delegationsbeslut 

14.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

Andreas Sjölander 

ordförande 
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 Kommunstyrelsen 

Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslaget svar på remiss ”Ett snabbare bostadsbyggande” SOU 

2018:67. 

  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har av Näringsdepartementet fått inbjudan att lämna 

synpunkter på remissen ”Ett snabbare bostadsbyggande” SOU 2018:67 

senast den 18 januari 2019. Remissvaret är sammanställt i samverkan 

mellan samhällsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i 

Härnösands kommun.  

Utredningen 

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och analysera de verktyg 

kommunerna har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan 

dröjsmål och vid behov förstärka verktygen. Bakgrunden till uppdraget är 

det stora behovet av att snabbt få fram bostäder. En övergripande fråga är 

markpolitiken. Slutligen har vi identifierat de områden där kommunernas 

verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om 

genomförandetid, exploateringsavtal, expropriation, inlösen och 

förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner. 

Sammanfattning 

I remissvaret föreslår Tillväxtavdelningen att flertalet av ändringarna som 

presenteras i remissen kan komma att ha en positiv inverkan på större 

kommuners möjligheter att tillgodose behovet av vård, skola och omsorg 

vid utveckling av nya bostadsområden.  
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Tillväxtavdelningen bifaller förslagen utredning som förordar Boverket ett 

uppdrag om att undersöka frågan angående införandet av kommunal 

förköpslag. 

Tillväxtavdelningen bifaller förslagen utredning angående årlig insamling 

av antalet planlagda byggrätter. Förslaget ger kommunerna ett vidare 

underlag för hur mycket tillgänglig mark som finns för bostadsbyggande i 

kommunen.  

Avslutningsvis anser tillväxtavdelningen att detta är ett av flertalet förslag 

på ändringar i plan och bygglagen på senare tid som i första hand riktar sig 

till större kommuner med en expansivare utvecklingstakt. En potentiell 

framtida utredning kan vara att utveckla en mer flexibel lagstiftning utifrån 

exempelvis Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning 

(Se beslutsunderlag).  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan    

Beslutsunderlag 

Remissvar: Ett snabbare bostadsbyggande –  

SOU 2018:67, Ett snabbare bostadsbyggande (pdf)  

 Källhänvisning 

Sveriges kommuner och landsting kommungruppsindelning (2017) – 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kom

mungruppsindelning.2051.html (hämtad: 2018-12-12) 

 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Maja Nordmark 

Översiktsplanerare 

 

Bilagor 

Remissvar från Härnösands kommun angående remiss ”Ett snabbare 

bostadsbyggande” SOU 2018:67, Dnr: N2018/05145/SPN. 

 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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Remissvar ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67) 

Återinförande av de s.k. exploatörsbestämmelserna 

 

Varför förslag på lagändring:  

 

Idag har kommunerna möjlighet att tvångsinlösa mark genom prövning i 

domstol enligt expropriationslagen. Denna metod är tidsödande och 

komplicerad. Som ersättning för marken ska kommunerna betala en 

ersättning på 125 procent av markvärdet, vilket anses orimligt då tillgång till 

exempelvis allmän plats och skola ökar stadens attraktionskraft och därmed 

leder till en värdeökning. Därför kan det anses rimligt att kommunerna ska 

kunna lösa in sådan mark utan ersättning om Länsstyrelsen bedömer att 

kraven om ändamålsenlig användning och skälighet uppfylls.  

 

Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun: 

 

Härnösands kommun står inte inför denna problematik, då kommunen äger 

mycket mark i centrala Härnösand, har en liten exploateringsgrad och inte 

ser några svårigheter i att finna mark för eventuell nybyggnation eller 

konvertering för byggnadsverk som skola, vård och omsorg. För kommuner 

där exploateringsgraden är stor och privata aktörer bygger upp nya stadsdelar 

skulle detta förslag till lagändring underlätta för kommunerna att tillgodose 

mark för allmän plats och byggnadsverk för vård, utbildning och omsorg. 

Upphäva inskränkning mot att byggherrar finansierar 
byggnadsverk för vård, utbildning och omsorg 

 

Varför förslag på lagändring: 

 

Skälet till att man inte får avtala om att en exploatör ska tillhandahålla mark 

för byggnadsverk var att det skulle vara principiellt felaktigt att legalisera 

denna typ av finansiering som omfattar sådana åtgärder som kommunen 

enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Det är självklart att det är 

kommunernas ansvar att driva eller se till att någon annan driver exempelvis 

vård, utbildning och omsorg. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal 

vilket bör innebära att avtalsfrihet bör gälla även för dessa. Det är upp till 
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kommunen och byggherren att välja vilket avtal de vill sluta och vilka 

avtalsvillkor de kan acceptera, med skydd genom avtalslagen, vilket innebär 

att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas. Det är viktigt att det finns en tydlig 

koppling mellan uppförandet och finansiering av dessa byggnadsverk och 

det exploaterade området. Den koppling som eftersträvas är att behovet 

uppstått genom den nya bebyggelsen. Därmed blir det inte möjligt med 

kommunala krav på att byggherren ska uppföra byggnadsverk som saknar 

samband med den nya bebyggelsen. 

 

Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun: 

Härnösands kommun har aldrig ställts inför detta problem och ser inget 

behov av lagändringen. Däremot kan det vara att bra hjälpmedel för större 

kommuner där behov av nya byggnadsverk för vård, skola och omsorg 

behövs vid förtätning och uppbyggnad av nya stadsdelar. 

Reglering av överenskommelser om tidsplan 

Varför förslag på lagändring: 

 

Idag är det möjligt för kommuner att ställa villkor om när bostäder ska vara 

färdiga på kommunal mark. För privat ägd mark upplever många kommuner 

att deras möjlighet att påskynda bebyggelsen är begränsad. Enligt lag finns 

generellt inget hinder för kommuner och byggherrar att komma överens om 

tidsplan för uppförande av byggnader, därför föreslås att ett förtydligande 

om detta görs i lagen. 

 

Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun: 

 

Härnösands kommun har aldrig ställts inför detta problem och ser inget 

behov av lagändringen. Däremot kan det vara att bra hjälpmedel för större 

kommuner där behov av nya byggnadsverk för vård, skola och omsorg 

uppstår vid förtätning och uppbyggnad av nya stadsdelar då detta är en viktig 

del för att samhället ska fungera. Härnösands kommun har svårt att se på 

vilket sätt en förkortad genomförandetid skulle få fart på bostadsbyggande. 

Däremot blir det lättare för kommunen att kräva byggnation av 

byggnadsverk förenat med vite.  

Expropriationslagen, inlösensbestämmelser och 
förköpslagen 

Förlag på lagändring: 

 

Att utreda ersättningsnivåer utifrån expropriationslagen är ett stort och 

komplext arbete som inte är möjligt inom uppdragstiden för SOU 2018:67. 

Utredningen föreslår därför att Boverket får i uppdrag av regeringen att 

utreda frågan om införandet av kommunal förköpslag för att underlätta 

bostadsbyggande och tätortsutveckling i kommunerna. 
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Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun: 

 

Härnösands kommun bifaller förslagen utredning. 

Ett behov av ökad kunskap om detaljplanelagda byggrätter 
och möjliga bostäder 

Förslag på lagändring: 

 

Utredningen anser att en ökad kännedom om vad som händer med 

byggrätterna efter att detaljplanen vunnit laga kraft bör följas upp av 

kommunerna. Utredningen föreslår därför Boverket bör ges i uppdrag att 

årligen samla in uppgifter om hur många möjliga bostäder det finns i 

lagakraftvunna detaljplaner i kommunerna. Boverket bör även i samverkan 

av Lantmäteriet utreda hur informationen om byggrätter och antalet möjliga 

bostäder kan tillgängliggöras i en digital planprocess. 

 

Synpunkter på föreslagen lagändring från Härnösands kommun: 

 

En årlig insamling av antalet planlagda byggrätter ger en bra insyn för 

kommunen på hur mycket tillgänglig mark som finns för bostadsbyggande. 

Härnösands kommun bifaller förslagen utredning. 

Generella synpunkter 

Härnösands kommun anser att detta är ett av flertalet förslag på ändringar i 

plan och bygglagen på senare tid, som i första hand riktar sig till större 

kommuner med en expansivare utvecklingstakt. En potentiell framtida 

utredning kan vara att utveckla en mer flexibel lagstiftning utifrån 

exempelvis Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning (se 

källhänvisning). 

Källhänvisning 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kom

mungruppsindelning.2051.html  

 

 

 

 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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 Kommunstyrelsen 

Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Härnösand – Älandsbro 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslaget yttrande på samråd ”Nedläggning av järnväg, del av 

bandel 237, Härnösand-Älandsbro”  

Beskrivning av ärendet 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel 

avvecklas genom nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 

§ 6).  

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig 

omfattning eller att ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. De aktuella 

sträckorna var tidigare en del av Ådalsbanan. 

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst 

tre år innan bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning 

så är sträckan otrafikerad och obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde 

banunderhållet 2014-12-14. 

En miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med en linjedragning 

på ca 33 km är genomförd, indelat i tre delsträckor, varav två delsträckor 

avser Härnösand-Älandsbro och Älandsbro-Veda. Trafikverket gav Hifab 

AB i uppdrag att utföra utredningen under våren 2018. 

Trafikverket Region Mitt föreslår att beslut kring eventuell rivning och 

återställning eller försäljning eller överlåtelse av aktuella fastigheter sker i 

samråd med Härnösands kommun. 

Syftet är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga 

beslutsunderlag. Beslut om nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD 

och beräknas till första delen av 2019. 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, 

alternativt att fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas 

som fastighetstillbehör. 
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Sedan tidigare har en sträcka avvecklats i Älandsbro på 315 meter som 

berörde åtgärd på E4 Älandsbro. 

Del av bandel 237, Härnösand – Älandsbro 

Sträckan mellan Härnösand och Älandsbro är ca 7 km. Nedläggningen avser 

del av bandel 237, mellan km 416+202 och 423+111. Avgränsning från 

söder från tidigare dragning, genom växel 102. I norr avgränsas 

nedläggningsförslaget vid km 423+111. Från den punkten och norrut har 

spåret tidigare slopats (TRV 2013/21792) genom ett vägprojekt (E4) i 

Älandsbro. Se bild i samrådshandling. 

Yttrande i korthet 

Synpunkter för del av bandel 237 är utarbetad tillsammans med 

Samhällsförvaltningens och Tillväxtavdelningens verksamheter kopplat 

miljö, teknik, plan och bygg, samt utveckling av besöksnäring. 

Vi har inga synpunkter mot nedläggning av bandelen då den idag inte längre 

har någon funktion i järnvägssystemet. Men ser positivt på att ingå i en 

dialog med Trafikverket Region Mitt angående möjligheten att omvandla 

banvallen till en gång- och cykelväg. En omvandling som främjar 

pendlingen med cykel mellan Älandsbro och Härnösand vilket bidrar 

positivt till klimatplanen. 

Vi ger även synpunkter på genomförd miljöutredning och hantering av 

saneringsåtgärder enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 

1998:899), miljöbalken. 

En mycket grov kostnadsbedömning att omvandla sträckan ligger mellan 4-

7 miljoner kronor. Osäkerheter finns beroende av dialogen med Trafikverket 

Region Mitt angående fastigheten. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Utifrån att saneringsåtgärder vid återställning genomförs så begränsas 

miljöpåverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Inge påverkan. Men bevakning krävs för att säkerställa att eventuell 

nedskräpning avlägsnas.  

Beslutsunderlag 

 2018-11-01_samrådshandling, 237_2017-110011 

 PM1_Härnösand_Älandsbro (2017-110011)  

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 
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Bilagor 

Förslag till yttrande ” Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Härnösand-Älandsbro” 
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 Era referenser 

Del 1 TRV 2017/110011 

 
 Trafikverket Region Mitt 

Att: Christer Dahlenlund, PLms 

diariet.gavle@trafikverket.se  

 

Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Härnösand – Älandsbro 

Härnösands kommun har av Trafikverket Region Mitt fått inbjudan att lämna 

synpunkter på rubricerat ärende senast den 19 januari 2019. 

Samråd och yttrande består av två delar, en del av bandel 237, sträckning 

Härnösand – Älandsbro och en del av bandel 237, sträckning Älandsbro - 

Veda.  

Härnösands kommuns synpunkter sammanställs i två yttranden, ett för varje 

bandel, samt synpunkter som är generella för båda yttranden. 

Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand – Älandsbro 
(TRV 2017/110011) 

Härnösands kommun har inget att erinra mot nedläggning av bandelen då 

den idag inte längre har någon funktion i järnvägssystemet. 

Härnösands kommun ser positivt på förslaget att omvandla bandel 237, 

Härnösand – Älandsbro till en transportled för gång- och cykel. En 

omvandling som kan främja pendlingen med cykel mellan Älandsbro och 

Härnösand. Det finns stora värden gällande rekreation, hälsa och 

tillgänglighet i möjligheten att röra sig säkert på sträckan. 

Härnösands kommun ställer sig positiv till att påbörja en dialog kring den 

aktuella bandelen. 

Generella synpunkter som gäller båda delar 

Härnösands kommun bedömer att den provtagning som genomförts är 

tillräcklig utifrån syftet med inventeringen. Eventuella saneringsåtgärder ska 

anmälas i god tid enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 

1998:899), miljöbalken. Även hantering och omhändertagande av massor 

och farligt avfall bör beskrivas och redovisas. 

Men, då provtagningen är relativt gles och grund kan det finnas behov av en 

kompletterande provtagning beroende på markanvändning efter återställning.  

mailto:diariet.gavle@trafikverket.se
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 Har hänsyn tagits till lokala föroreningskällor som t ex växlar där 

eventuell rälssmörjning förekommit när provtagningsplanen togs 

fram?  

 Finns det någon kännedom om förekomst av isolering eller ballast 

som kan innehålla föroreningar? 

En redogörelse för ovan bör ingå eller tydliggöras i den miljötekniska 

markundersökningen innan återställning. Det kan även finnas risk för att 

eventuella föroreningar inte hittats vid inventeringen.  

Beroende på om banvall och underliggande massor tas bort eller lämnas kvar 

finns det också en risk för att eventuella föroreningar kvarlämnas beroende 

på hur återställningen genomförs. Slipers bör hanteras så att det inte 

kvarlämnas några rester av dem i marken efter återställningen. Även 

stöldrisken av slipers bör minimeras under arbetet med att de tas bort. Detta 

bör framgå vid eventuell anmälan om saneringsåtgärder. 

 

 

 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 
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Samråd, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Härnösand – Älandsbro (km 416+202 till 423+111) 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom 

nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).  

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan 

bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan otrafikerad och 

obrukbar. Banunderhållet upphörde genom styrelsebeslut från och med 2014-12-14.  

Ett särskilt slopningsbeslut (TRV 2013/21792) finns sedan tidigare på bandel 237, för 

sträckan Km 423 + 111 till 423 + 426. Sträckan är 315 meter och berörde då åtgärd på E4.  

Ett avvecklingsärende finns även för sträckan norr om (Km 423 + 426) Älandsbro som 

handläggs parallellt men separat. Det gäller nedläggning av sträckan Älandsbro och Veda. 

Bakgrund 

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig omfattning eller att 

ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. Den aktuella sträckan var tidigare en del av 

Ådalsbanan.  

Under 2018 har en miljöutredning (bifogas) gjorts för att kartlägga eventuella 

miljöföroreningar som behöver åtgärdas i enlighet med miljöbalken. 

Förslaget ingår som en del av tre fristående avvecklingsprojekt inom ett längre stråk i 

Västernorrland. Det gäller delarna Härnösand-Älandsbro (bdl 237), Älandsbro-Veda (bdl 

237) samt Bollstabruk-Nyland (bdl 238). Avvecklingsprojekten handläggs separat men 

parallellt.  

Avgränsning  

 

Nedläggningen avser del av bandel 237, mellan km 416+202 och 423+111.  
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Avgränsning från söder där den tidiga dragningen avskildes genom växel 102. 

 

I norr avgränsas nedläggningsförslaget vid km 423+111. Från den punkten och norrut har 

spåret tidigare slopats (TRV 2013/21792) genom ett vägprojekt (E4) i Älandsbro.  

  

Förslag till åtgärd 

Trafikverket avser fatta beslut om nedläggning för del av bandel 237, enligt ovanstående 

avgränsning. Samrådsparterna bereds tillfälle att inkomma med synpunkter under 

samrådstiden. Ingen ytterligare remissomgång förväntas genomföras innan beslut.  

Vi föreslår vidare att beslut kring eventuell rivning och återställning eller försäljning eller 

överlåtelse av aktuella fastigheter sker i samråd med Härnösands kommun.  
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Åtgärder efter beslut 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, alternativt att 

fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.  

Information kring samråd 

Samrådstiden pågår fram till och med 2019-01-18. Yttranden och synpunkter skickas till 

diariet.gavle@trafikverket.se  

Märk ert yttrande med ärendenummer TRV 2017/110011, då flera ärenden handläggs 

samtidigt. 

Förslaget bearbetas därefter inför beslutprocessen som förväntas genomföras under första 

delen av 2019. Frågor besvaras av ansvarig handläggare. 
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- Länsstyrelsen Västernorrland  vasternorrland@lansstyrelsen.se 

- Transportstyrelsen   jarnvag@transportstyrelsen.se 

- Försvarsmakten   exp-hkv@mil.se 

Inss-j4@mil.se 

- Härnösands kommun  kommun@harnosand.se 

- Kollektivtrafikmyndigheter  registrator@dintur.se 

   info@dintur.se 
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- Branschföreningen Tågoperatörerna info@tagoperatorerna.se 

- Tidigare underhållsentreprenörer info@infranord.se 

info@vrtrack.se 

- Tidigare transportföretag  info@greencargo.com;  

    info@hectorrail.com 
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INVENTERING AV ÅDALSBANAN 

DELSTRÄCKA HÄRNÖSAND – ÄLANDSBRO 
 

1 INLEDNING 

I enlighet med Trafikverkets uppdrag ska gamla anläggningar som inte längre fyller någon funktion 
utgå ur det statliga väg- och järnvägsnätet. I och med detta krävs bl.a. återställning av mark och 
avyttringar av vissa fastigheter m.m. Trafikverket rustade upp och rätade ut Ådalsbanan under åren 
2003-2012. De gamla bandelar som i och med detta blev över i Härnösand och i Kramfors 
kommuner fyller idag ingen trafikfunktion i järnvägssystemet. Vissa växelanslutningar är redan 
borttagna och det är omöjligt att köra tågtrafik efter delar av sträckorna. Både Kramfors och 
Härnösands kommuner har lyft möjligheten att omvandla delar av dessa bansträckor till t.ex. gång- 
och cykelbanor. För att ett sådant övertagande ska vara möjligt bör först en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning genomföras. Trafikverket gav därav Hifab AB i uppdrag att utföra en sådan 
utredning våren 2018.  

2 UPPDRAG 

Uppdraget omfattar en miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med en linjedragning på 
ca 33 km, indelat i tre delsträckor. Detta PM berör delsträckan mellan Härnösand och Älandsbro, en 
sträcka på ca 7 km (Figur 1). Undersökningen omfattar jordprover med ett fast provtagningsintervall 
samt fältobservationer. 
 

 

Figur 1. Karta över den sträcka som har inventerats i föreliggande PM. Sträckan mellan Härnösand och 
Älandsbro är ca 7 km (km 416-423) (kartan tagen från uppdragets förfrågningsunderlag). 
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2.1 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att bedöma de aktuella linjesträckornas skick avseende eventuella 
föroreningar i banvallen. Målet är att efter genomförd undersökning erhålla tillräcklig kunskap om 
föroreningssituationen för att bedöma om vidare åtgärder bör vidtas inför, eller vid, Trafikverkets 
överlåtelse/försäljning av linjesträckorna till berörda kommuner. 

3 HISTORIK 

Det som idag heter Ådalsbanan är en sammanslagning av linjesträckor på totalt 18 mil mellan 
Sundsvall och Långsele. Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand öppnades 1925, sträckan 
Härnösand till Sollefteå öppnade 1893 och sträckan Sollefteå till Långsele öppnade redan 1886. 
Byggnationen av Ådalsbanan har sin bakgrund i den expansion som skedde inom industrin under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Tanken med järnvägen var att förbinda kuststäderna 
med ångermanälvsområdets växande industrier för att främst frakta gods, men också persontrafik. 
Efter ett tag visade det sig vara persontrafiken som skulle dominera på banan. De flesta av 
industrierna låg i städer efter kusten eller efter Ångermanälven och färdiga produkter fraktades 
därför lättast med båt. Inte heller transporten av gods mellan städerna och dess industrier var 
nödvändig i så hög utsträckning längs Ådalsbanan. Däremot var banan ett enormt tillskott för de 
människor som arbetade vid industrierna som på ett enklare sätt kunde ta sig mellan hemmet och 
arbetet. Allt eftersom bilen gjorde framsteg i samhället samtidigt som ett flertal industrier försvann 
minskade dock intresset för persontrafik längs Ådalsbanan. Under en längre tid minskade 
passagerarantalet kraftigt och hoten om avveckling av banan har varit många.  

En upprustning av banan skedde dock i och med byggnationen av Botniabanan i början av 2000-
talet. Botniabanan medförde att två nya sträckor längs banan byggdes, vilket i sin tur innebar att 
vissa sträckor längs banan togs ur bruk. Dessa sträckor är mellan Härnösand - Mörtsal/Veda och 
Bollstabruk – Västeraspby. I övrigt behöll man befintlig linjedragning med ett antal upprustningar 
och tillägg av nya mötesplatser.   

3.1 VERKSAMHET 

Linjesträckningen mellan Härösand och Älandsbro har till större delen trafikerats av persontrafik. 
Viss godstrafik har troligtvis förekommit mellan tätorterna men i begränsad utsträckning. 
Linjesträckningen närmast Härnösand ligger i nära anslutning till ett sågverk som idag är i drift. I 
Älandsbro har det historisk funnits en del industrier som i begränsad utsträckning nyttjat banan för 
godstrafik. Efter linjesträckningen finns inga, och har heller inte funnits några, stationer eller 
bangårdar.  

3.2 VERKSAMHETSTPISKA FÖRORENINGAR 

Utifrån den verksamhet som har bedrivits efter linjesträckningen har följande föroreningar pekats ut 
som möjliga i banvallen:  

 Metaller 

 Alifater och aromater 

 PAH 

 Bekämpningsmedel 

4 ÖVERSIKTLIG PROVTAGNINGSPLAN 

Linjesträckan har inventerats genom att undersökande konsult vandrat längs med sträckan, 
observerat banvallen samt tagit prover. Provtagningar genomfördes med 1,5 km intervall vilket 
innebar att 5 prover togs. Därmed representerar varje prov en delsträcka på ca 1,5 km. För att 
säkerställa att syfte och mål med undersökningen uppfylls togs dessutom ytterligare prover som 
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säkerhet. Provpunkternas placering markerades med handhållen GPS. Provtagningen utfördes 
genom manuell grävning av provgropar. Därav begränsades provtagningsdjupet till ca 0,5 – 1,0 m 
beroende på hur lättgrävt det var på platsen. Tre provgropar grävdes vid varje provtagningspunkt. 
Delproverna sammanfördes sedan i en hink och blandades om innan samlingsprovet togs ut från 
denna volym. En PID mätning genomfördes i fält på ett dubbelprov i syfte att detektera flyktiga 
kolväten. Detta genomfördes genom att PID-mätarens slang fördes in i en påse med provmaterial. 
Det andra provet lades i en diffusionstät påse, förslöts och märktes med provpunktens nummer. 
Proverna förvarades i kylväska, mörkt och svalt tills det att labbet tog över provhanteringen.  
 
Analys av proverna har utförts av ackrediterat labb (SYNlab, tidigare ALcontroll). Samtliga prover 
analyserades avseende metaller (M10NV + HG-H), PAH (PAH16), alifater och aromater (ALIF + 
AROM), TOC och pH. Då det kan finnas en risk att banvallarna besprutats med herbicider 
analyserades hälften av proverna avseende detta (HERB01 + HERB02).  
Samtliga prover analyserades, som sagt, även i fält med hjälp av en PID, ett fältinstrument som ger 
en indikation på om det finns närvaro av flyktiga kolväten. Inga övriga fältmätningar genomfördes. 

5 RESULTAT 

5.1 FÄLTOBSERVATIONER 

Banvallarna efter linjesträckan består av ett övre skikt av sprängsten med en mäktighet på ca 0,2 – 
0,8 meter. Detta underlagras av sandiga massor. På ett fåtal ställen har djupare provgropar grävts 
ned till ca 1,0 meter., för dessa massor har provtagningen skett på ett djup av ca 0,2 – 1,0 meter. 
Massorna har varit torra och i regel utan tydliga tecken på organiskt material. Ingen isolering har 
påvisats inom det provtagna djupet. 
 
Banvallen är på vissa ställen kraftigt överväxt av sly då närliggande vegetation har letat sig närmre 
banvallarna. Efter linjedragningen finns ställen som är ordentligt nedskräpade av däck, metallrester 
och dumpad betong. 
 
Provpunkternas placering markerades med handhållen GPS. Utöver provpunkterna markerades 
även andra observationer efter linjedragningen, punkterna kan ses i Figur 2. 
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Figur 2. Karta över linjesträckan där samtliga provpunkter samt observationer finns markerade. (© Metria 
flygfoto, 2018). 

 
Samtliga fältobservationer sammanfattas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanfattning av fältanteckningar och noteringar för samtliga punkter markerade i Figur 2. 

OBSERVATION/ 
PROVPUNKT FÄLTNOTERING 

1 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,3 – 0,4 m. Sandiga 

 massor, något rostfärgade. Mycket torrt. 0,0 på PID. 

1-1 Observation:  Mycket spån från närliggande sågverk finns efter spåret. Se bild i bilaga 1. 

2 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,3 – 0,5 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. 0,3 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok skick. 

3 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,3 – 0,4 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. 0,2 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok skick. 

4 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,4 – 0,5 m. Sandiga, 

 torra massor, en hel del rötter då området är igenväxt. 0,5 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok skick. 

 Skräpigt på platsen för provtagningen. Se bild i bilaga 1. 

4-1 
Observation:  Mycket skräpigt av plast och betong i ca 100 meter efter linjedragningen. Se 

 bild i Bilaga 1. 

5 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på ca 0,5 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. 0,0 på PID. 

5-1 

Observation:  Bro i dåligt skick. Är p.g.a. säkerhetsrisk avstängd i syfte att avhålla folk från att 

 nyttja den. Räls och slipers från denna bro fram till punkt 5-2 är borttagna och 
 över linjedragningen har man idag anlagt en väg (vägen antas  vara tillfällig). 

 Se bilder i Bilaga 1. 

5-2 Observation:  Se tidigare notering i punkt 5-1. 

5-3 

Provpunkt:  Tre delprover togs av massorna som lagts upp på området. Sandiga/grusiga, 

 torra massor. 0,2 på PID 

Observation:  Mycket skräpigt av plast och betong i ca 100 meter efter linjedragningen. 

 Platsen ser ut att ha använts som upplagsytor för schakt- eller dikesmassor. 
 Se bild i Bilaga 1. 

 
Ett urval av erhållna analysresultat redovisas i Tabell 2 tillsammans med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig, KM respektive mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 
2009) samt Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007).  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM baseras på markanvändningen då denna styr vilka 
aktiviteter som kan förekomma på området och i sin tur vilka grupper som kan komma att 
exponeras samt i vilken utsträckning. Nuvarande markanvändning inom undersökningsområdet 
bedöms motsvara jämförvärden för MKM då det inom det berörda området har bedrivits 
järnvägsverksamhet. Vid en eventuell förändring av markanvändningen i området kan detta innebära 
en förändring av känslighet och skyddsvärdet inom området. 
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Tabell 2. Urval av analysresultat från utförda laboratorieanalyser. Halter redovisas i mg/kg TS. 
Färgmarkerade halter överskrider respektive rikt- och jämförvärde.  

 SAMMANSTÄLLNING FÖRORENINGSSITUATION I JORD   

   Rikt- och jämförvärden 

Ämne 1 2 3 4 5 5-3 
 

KM MKM FA 

Arsenik, As 9,1 <2.5 4 4,3 4,3 4,6  10 25 1000 

Barium, Ba 52 24 27 36 27 68  200 300 10000 

Kadmium, Cd <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,22 <0.2  0,8 12 100 

Kobolt, Co 9,1 5,3 5,7 6,7 6,4 9,3  15 35 100/2500 

Krom, Cr 63 15 18 19 22 38  80 150 1000/10000 

Koppar, Cu 24 13 16 21 25 28  80 200 2500 

Nickel, Ni 29 11 11 14 16 21  40 120 100/1000 

Bly, Pb 6,7 5,4 7 7,2 9,9 11  50 400 2500 

Vanadin, V 27 15 17 20 18 33  100 200 10000 

Zink, Zn 52 30 33 39 51 70  250 500 2500 

Kvicksilver, Hg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  0,25 2,5 1000 

Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2  25 150 1000 

Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <2 <2 <2  25 120 - 

Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10  100 500 10000 

Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10  100 500 - 

Alifater >C16-C35 <10 <10 15 19 17 140  100 1000 10000 

Alifater >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10  100 500 10000 

Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1  10 50 1000 

Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1  3 15 1000 

Aromater >C16-C35 <1 1,3 <1 <1 <1 1,7  10 30 1000 

PAH L 0,045 0,074 <0.03 0,049 0,055 0,054  3 15 1000 

PAH M 1 2,4 0,43 0,94 1,1 3,6  3,5 20 1000 

PAH H 1,4 3,2 0,41 1,5 0,93 2,8  1 10 100 

Diuron 0,013  0,023  <0.01   0,025 0,08 1000 

Analysresultaten av jordproverna visar sammanfattningsvis:  

 I samtliga provpunkter är analyserade parametrar lägre än motsvarande generella riktvärden 
för MKM. 

 De antagna överskottsmassorna som provtagits i punkt 5-3 påvisar halter av tyngre alifater 
över riktvärdet för KM, men under MKM. Tyngre alifater och aromater har påvisats i 
ytterligare 5 prov, dock i halter under riktvärdet för KM.  

 Bekämpningsmedlet Diuron har påvisats i 2 av 3 analyserade prov. Utöver detta ämne har 
även bekämpningsmedlet AMPA och Glyfosat påvisats i halter över detektionsgränsen i 
dessa två prover, se bilaga 2. 

 Samtliga metaller bedöms vara i nivå med bakgrundshalter.  

6 SLUTSATSER 

Denna studie har genomförts i syfte att översiktligt inventera den aktuella linjesträckan avseende 
banvallens föroreningssituation. Det bör påpekas att den genomförda undersökningen inte ska 
likställas med en riskbedömning utan detta PM är en vägledning vid framtida förfaranden rörande 
linjesträckan. Provtagningsintervallet på 1,5 km är relativt stort och det kan inte uteslutas att 
förorenade platser kan ha missats vid provtagningen.  
 
Följande slutsatser kan dras mot bakgrund av vad som framkommit efter utförd provtagning och 
analys. Inventeringen visade att banvallen, på vissa ställen, är kraftigt igenväxt med mycket sly. 



 
 

http://hvs/uppdrag/5340/340108-trv-adalsbanan/15Rapporterutltanden/Leverans 2018-09-14/Härnösand - Älandsbro/PM - Härnösand-Älandsbro 2018-09-25.docx 
    7 (8) 

Slipers och räls finns kvar längs hela sträckan från Härnösand fram till Älandsbro där rälsen plockats 
bort då en ny väg anlagts över den gamla linjedragningen. Slipers ser i regel ut att vara i gott skick 
och bör vara relativt enkla att avlägsna om det skulle vara aktuellt. Strax söder om Älandsbro finns 
en bro i undermåligt skick som bör renoveras om den ska tas i bruk igen. Vissa platser längs sträckan 
är nedskräpade av överskottsmassor, byggnadsrester och övrigt skrot.  
 
Provtagning har skett på ett djup mellan 0,5 – 1,0 m. Det innebär en begränsning i kunskapen om 
föroreningssituationen i djupled. Dock ger erhållna resultat en fingervisning om hur 
föroreningssituationen ser ut. När det gäller metaller ligger dessa i regel relativt stilla i jordprofilen. 
Vid ett lågt pH-värde, ner mot pH 4, kan metaller börja röra på sig och följa med vatten nedåt i 
profilen. I dessa prover har pH-värdet legat mellan 6,0 – 8,0 vilket begränsar mobiliteten hos 
metallerna (bilaga 2). Då metallhalterna inte är höga i ytlig jord kan man därmed anta att halterna 
inte förändras i djupled. Med dagens markanvändning motiverar banvallens föroreningssituation, 
avseende metaller, ingen åtgärd. 
 
De organiska föroreningarna som påvisats, såsom PAH, alifater samt aromater, misstänks ha sitt 
ursprung i impregnerat virke (slipers) och förbränningsprodukter efter trafikering av diesellok. 
Föroreningsnivåerna ligger generellt långt under acceptabel nivå med tanke på gällande 
markanvändning. Detta bedöms därmed inte föranleda någon sanering av banvallen. Denna 
bedömning kan dock förändras vid förändrad markanvändning.  
 
Analysresultaten visar på en TOC-halt på mellan 0,8 – 1,6 % vilket är relativt normalt till lågt (Bilaga 
2). Närvaro av organiskt material medför att organiska föroreningar lättare stannar i jordprofilen och 
inte sprids lika lätt med vattnet.  Detta gäller dock inte organiska föroreningar med lättare vikt som 
har en högre mobilitet och lättare transporteras nedåt i jordprofilen. I föreliggande fall anses inte 
risken för höga halter av organiska föroreningar i djupare jordlager vara tillräckligt stor för att 
motivera ytterligare provtagning. Sammantaget bedöms banvallens föroreningssituation, avseende 
organiska föroreningar, inte motivera någon åtgärd med dagens markanvändning.  
 
Banvallen har historiskt besprutats med bekämpningsmedel. Detta är tydligt då 2 av 3 prover påvisar 
mätbara halter av bekämpningsmedel. Halterna har dock inte varit i nivåer över MKM och ses 
därför inte som ett problem vid dagens markanvändning. 
 
Utifrån genomförd undersökning bedöms sammanfattningsvis banvallen längs den aktuella 
linjesträckan inte vara i behov av ytterliga provtagningar eller åtgärder vid, eller inför, en 
överlåtelse/försäljning av linjesträckan. Detta gäller så länge nuvarande markanvändning råder.  
 
 

HANDLÄGGARE   GRANSKARE 

   

KRISTOFFER HAGVALL   JOHANNA ÖHGREN 
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BILAGA 2 TOLKNING AV RESULTAT MOT 

JÄMFÖRVÄRDEN 

 
 
 



Inventering - Ådalsbanan

Jordprovtagning
Sammanställning samt jämförelse med rik och jämförvärden

Provets märkning 1 2 3 4 5 5-3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21-2 22 23 MRR KM MKM FA

Delsträckor 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsförlust % av TS 2,1 1,4 1,8 2,2 2,8 2,2 5,4 1,7 4,8 1,5 1,5 1,1 1,5 1,3 1,4 2,1 3,9 2,9 1,1 2,3 0,7 1,2 1,1 1,3 0,8

Glödgningsrest % av TS 97,9 98,6 98,2 97,8 97,2 97,8 94,6 98,3 95,2 98,5 98,5 98,9 98,5 98,7 98,6 97,9 96,1 97,1 98,9 97,7 99,3 98,8 98,9 98,7 99,2

pH i mark 6,1 6 6 6 7,1 8 6,2 6,2 6,8 6,6 6,4 6,2 5,7 6,3 7,6 6 7,1 6,6 6,4 6,7 6,4 6,5 6,1 6,4 6,5

Torrsubstans % 96,8 98,1 97,9 96,6 92,8 99,6 93,8 96,5 95,8 96,9 96,3 97,6 97,7 97,6 97,2 80,9 92,7 96,8 98,5 95,1 97,6 97,2 98,5 97,1 97,7

Metaller i fast material bestämda med ICP/AES

Arsenik, As mg/kg TS 9,1 <2.5 4 4,3 4,3 4,6 6,2 3,3 4,6 4,7 4,7 2,5 4,1 7,5 3,9 4,5 4,2 3,6 3,5 5,6 2,6 4,2 5,1 4,7 2,9 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg TS 52 24 27 36 27 68 50 29 55 40 31 23 50 33 45 49 30 46 29 40 18 21 23 28 23 200 300

Kadmium, Cd mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,22 <0.2 0,22 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 0,8 12 100

Kobolt, Co mg/kg TS 9,1 5,3 5,7 6,7 6,4 9,3 7,8 5,7 8,1 8 6,4 4,8 8,8 5,7 6 7,5 5,8 7,2 5,5 7,1 4,7 5,6 4,4 5,7 5,2 15 35 100/2500

Krom, Cr mg/kg TS 63 15 18 19 22 38 28 18 30 25 19 15 27 18 18 23 17 27 16 18 9,9 13 11 14 14 80 150 1000/10000

Koppar, Cu mg/kg TS 24 13 16 21 25 28 32 16 26 30 25 12 110 21 18 23 28 20 14 22 11 17 18 17 15 40 80 200 2500

Nickel, Ni mg/kg TS 29 11 11 14 16 21 19 12 19 18 14 11 17 12 13 17 12 16 12 15 11 12 8,8 12 11 40 120 100/1000

Bly, Pb mg/kg TS 6,7 5,4 7 7,2 9,9 11 12 5,3 9,8 8 6,6 5,2 6,2 7,1 5,5 9,2 15 8 5,4 14 6 7,7 15 6,3 5,9 20 50 400 2500

Vanadin, V mg/kg TS 27 15 17 20 18 33 23 17 26 23 19 15 26 18 20 25 19 24 16 20 11 13 13 15 15 100 200

Zink, Zn mg/kg TS 52 30 33 39 51 70 56 34 80 46 37 30 48 35 35 49 66 57 34 49 36 41 41 38 34 120 250 500 2500

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,011 0,014 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 0,1 0,25 2,5 1000

Organiska miljöanalyser - Bekämpningsmedel

2,4,5-triklorfenoxisyra mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

2,4-diklorfenoxisyra mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,16 <0.1 0,12 <0.1 <0.1 <0.1 0,12 <0.1

3(3,4-diklorfenyl)urea mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

AMPA mg/kg TS 0,06 0,031 <0.01 0,052 0,19 0,64 0,6 0,14 0,2 0,072 0,085 0,27 0,057

Atrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Desisopropylatrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Diklobenil mg/kg TS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Diuron mg/kg TS 0,013 0,023 <0.01 0,026 0,016 0,076 0,082 0,1 0,023 0,012 0,021 0,068 0,021 0,025 0,08 1000

Glyfosat mg/kg TS 0,013 0,013 <0.01 0,026 0,091 0,34 0,57 0,044 0,034 0,03 0,034 0,32 0,027

Monuron mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Simazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Desetylatrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Imazapyr mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

3,4-dikloranilin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 25 150 1000

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 25 120 -

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 15 19 17 140 38 16 20 19 <10 <10 22 11 <10 21 42 30 <10 12 <10 22 18 <10 <10 100 1000 10000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 1,3 <1 <1 <1 1,7 3,7 <1 <1 <1 <1 <1 2,8 <1 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 2,6 <1 <1 <1 10 30 1000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Acenaften mg/kg TS 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,054 0,038 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,039 <0.03 <0.03 0,033 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Acenaftylen mg/kg TS <0.03 0,074 <0.03 0,049 0,055 <0.03 0,34 0,084 0,065 0,11 0,072 <0.03 0,26 0,13 0,036 0,038 0,1 0,066 <0.03 0,033 <0.03 0,12 0,055 <0.03 <0.03

Naftalen mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,041 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,08 <0.03 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

PAH-L,summa mg/kg TS 0,045 0,074 <0.03 0,049 0,055 0,054 0,38 0,084 0,065 0,11 0,11 <0.03 0,3 0,13 0,036 0,15 0,1 0,11 <0.03 0,033 <0.03 0,12 0,055 <0.03 <0.03 0,6 3 15 1000

Antracen mg/kg TS 0,045 0,15 0,033 0,071 0,082 0,24 0,74 0,15 0,13 0,15 0,12 <0.03 0,46 0,18 0,059 0,061 0,2 0,078 <0.03 0,052 <0.03 0,25 0,13 <0.03 <0.03

Rikt- och Jämförvärden



Fenantren mg/kg TS 0,17 0,083 <0.03 0,071 0,096 0,84 0,32 0,055 0,15 0,12 0,12 <0.03 0,43 0,18 0,056 0,087 0,12 0,086 0,08 0,1 <0.03 0,78 0,072 0,032 <0.03

Fluoranten mg/kg TS 0,43 1,1 0,2 0,39 0,5 1,3 3,1 0,86 0,8 1,1 0,65 0,11 4,9 1,4 0,29 0,24 0,84 0,46 0,23 0,32 0,11 5,6 0,18 0,15 0,23

Fluoren mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,13 0,12 <0.03 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 0,067 0,043 <0.03 0,038 <0.03 0,032 <0.03 <0.03 <0.03 0,064 <0.03 <0.03 <0.03

Pyren mg/kg TS 0,36 1,1 0,2 0,41 0,4 1,1 2,8 0,76 0,62 0,99 0,56 0,086 3,6 1,1 0,23 0,26 0,94 0,44 0,16 0,26 0,081 3,6 0,14 0,12 0,2

PAH-M,summa mg/kg TS 1 2,4 0,43 0,94 1,1 3,6 7,1 1,8 1,7 2,4 1,5 0,2 9,5 2,9 0,64 0,69 2,1 1,1 0,47 0,73 0,19 10 0,52 0,3 0,43 2 3,5 20 1000

Benso(a)antracen mg/kg TS 0,2 0,62 0,099 0,31 0,12 0,57 1,6 0,29 0,25 0,31 0,14 <0.03 1,1 0,44 0,074 0,1 0,51 0,18 0,034 0,15 0,036 1,7 0,15 0,041 0,11

Benso(a)pyren mg/kg TS 0,2 0,28 0,035 0,14 0,064 0,43 0,98 0,15 0,19 0,25 0,073 <0.03 0,36 0,14 0,039 0,1 0,43 0,083 <0.03 0,068 <0.03 0,48 0,076 <0.03 0,057

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,37 1 0,14 0,47 0,3 0,71 3,4 0,6 0,65 0,82 0,31 0,059 2 0,58 0,17 0,27 1,3 0,34 0,068 0,24 0,069 1,7 0,26 0,098 0,19

Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,11 0,37 0,044 0,18 0,08 0,27 1,1 0,15 0,18 0,3 0,08 <0.03 0,7 0,17 0,05 0,069 0,36 0,072 <0.03 0,071 <0.03 0,47 0,068 <0.03 0,05

Benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,19 0,14 <0.03 0,076 0,052 0,17 0,58 0,088 0,14 0,13 0,048 <0.03 0,25 0,085 <0.03 0,05 0,22 0,066 <0.03 0,039 <0.03 0,17 0,04 <0.03 <0.03

Krysen + Trifenylen mg/kg TS 0,29 0,61 0,093 0,24 0,26 0,51 2,8 0,54 0,49 0,44 0,29 0,057 1,9 0,64 0,16 0,17 0,95 0,3 0,085 0,24 0,066 1,9 0,094 0,091 0,15

Dibens(a,h)antracen mg/kg TS 0,041 <0.03 <0.03 0,03 <0.03 0,035 0,22 <0.03 0,037 <0.03 <0.03 <0.03 0,032 <0.03 <0.03 <0.03 0,074 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,083 <0.03 <0.03 <0.03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,031 0,18 <0.03 0,088 0,057 0,15 0,68 0,1 0,16 0,16 0,053 <0.03 0,31 0,097 0,033 0,059 0,24 0,07 <0.03 0,041 <0.03 0,22 0,039 <0.03 <0.03

PAH-H,summa mg/kg TS 1,4 3,2 0,41 1,5 0,93 2,8 11 1,9 2,1 2,4 0,99 0,12 6,7 2,2 0,53 0,82 4,1 1,1 0,19 0,85 0,17 6,7 0,73 0,23 0,56 0,5 1 10 100

PAH,summa cancerogena mg/kg TS 1,2 3,1 0,41 1,5 0,88 2,7 11 1,8 2 2,3 0,95 <0.2 6,4 2,1 0,53 0,77 3,9 1 <0.2 0,81 <0.2 6,6 0,69 0,23 0,56

PAH,summa övriga mg/kg TS 1,2 2,6 0,43 1,1 1,2 3,8 8 2 2 2,6 1,6 <0.3 10 3,1 0,67 0,89 2,4 1,3 0,47 0,8 <0.3 11 0,62 0,3 0,43

Organiska summametoder

TOC % av TS 1,2 0,8 1 1,3 1,6 1,3 3,1 0,97 2,7 0,86 0,86 0,63 0,86 0,74 0,8 1,2 2,2 1,7 0,63 1,3 0,4 0,68 0,63 0,74 0,46

Delsträckor

1 - Härnösand - Älandsbro

2- Älandsbro - Mörtsal/Veda

3 - Bollstabruk - Nyland

Färgkodning

Uppmätt halt överstiger riktvädet för Mindre än Ringa Risk (MRR)

Uppmätt halt överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM)

Uppmätt halt överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för Mindre  Känslig Markanvändning (MKM)

Uppmätt halt överstiger riktvärdet för Farligt Avfall (FA)
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i 
förväg skriftligen godkänt annat. 
   

 

 

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 

Box 1083, 581 10 Linköping 

Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28 

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

 

RAPPORT 
Referens  

utfärdad av ackrediterat laboratorium 

REPORT issued by an accredited laboratory 

 

 

Kund 

TRAFIKVERKET 2018/2020 

 

Granskad av 

Patric Eklundh 

Laboratoriechef 

kontrol nr 0168.8818.7439.2439 

 

 

Provpunkt/Projekt 

Projekt TRV - Ådalsbanan 

Konsult/ProjNr Kristoffer Hagvall 

Provtyp Mark 

Prov 16-18267691 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 019 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.7 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.51 95.1 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 5.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.0 40 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.4 7.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.4 22 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 12 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.033 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.010 0.052 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.064 0.32 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.73 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.85 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.81 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.8 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 
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Prov 16-18267631 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 001 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.68 96.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 9.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 52 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 9.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±13 63 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.7 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 52 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.030 0.06 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.013 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 0.013 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.045 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1 mg/kg 
TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.074 0.37 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.031 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.2 % av 
TS 
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Prov 16-18267661 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 002 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.81 98.1 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 <2.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.3 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.4 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 1.3 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.074 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.12 0.62 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.056 0.28 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.20 1 mg/kg 
TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.074 0.37 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.12 0.61 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  3.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  3.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.6 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.8 % av 
TS 

Prov 16-18267692 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 021 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.5 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.72 97.2 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.6 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.7 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.2 41 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.5 22 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.52 2.6 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.12 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.16 0.78 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±1.1 5.6 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.013 0.064 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.72 3.6 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  10 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.096 0.48 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.094 0.47 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.38 1.9 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  6.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  6.6 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  11 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.68 % 
av TS 

Prov 16-18267636 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 005 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.6 97.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.28 92.8 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.22 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.4 22 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.9 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 51 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 <0.01 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 <0.01 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 17 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.055 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.016 0.082 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.019 0.096 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.10 0.5 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.080 0.4 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.013 0.064 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.010 0.052 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.93 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.88 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.6 % av 
TS 

Prov 16-18267693 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 022 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.71 97.1 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.3 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.6 38 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.020 0.098 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.018 0.091 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.23 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.23 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.74 % 
av TS 
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Prov 16-18267649 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 023 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.9 99.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.5 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.77 97.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.9 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.0 5.2 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.9 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.029 0.057 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 0.021 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.008 0.027 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.56 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.56 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.46 % 
av TS 
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Prov 16-18267662 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 004 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.66 96.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.2 36 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.8 39 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.8 19 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0098 0.049 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.049 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.078 0.39 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.082 0.41 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.94 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.094 0.47 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.018 0.088 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 

Prov 16-18267632 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 003 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 98.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.79 97.9 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4 mg/kg 
TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.016 0.031 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.023 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 0.013 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 15 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.020 0.099 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.035 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 0.044 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.019 0.093 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.41 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.41 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1 % av 
TS 

Prov 16-18267637 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 006 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.2 94.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.38 93.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 6.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 50 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.22 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 7.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.4 32 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 56 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.026 0.052 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.026 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.008 0.026 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±9.5 38 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.74 3.7 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.068 0.34 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.38 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.15 0.74 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.064 0.32 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.62 3.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  7.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.32 1.6 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.20 0.98 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.68 3.4 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.12 0.58 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.14 0.68 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  11 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  11 mg/kg 
TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  8 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  3.1 % av 
TS 

Prov 16-18267639 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 008 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.3 95.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.8 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.58 95.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 55 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.3 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.8 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±16 80 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.095 0.19 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.016 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.027 0.091 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.0 20 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.065 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.065 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.16 0.8 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.12 0.62 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.7 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.13 0.65 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.098 0.49 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.037 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  2.7 % av 
TS 

Prov 16-18267640 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 010 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.63 96.3 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.2 31 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.6 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.4 37 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.16 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.32 0.64 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.10 0.34 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.13 0.65 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.11 0.56 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.015 0.073 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0096 0.048 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.053 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.99 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.95 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.6 
mg/kg TS 



 

34 av 68  

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 

Prov 16-18267641 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 012 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 5.7 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.77 97.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 50 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 8.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±22 110 
mg/kg TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.6 48 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.30 0.6 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.016 0.082 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.17 0.57 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.5 22 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.092 0.46 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.98 4.9 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.013 0.067 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.72 3.6 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  9.5 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.40 2 mg/kg 
TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.14 0.7 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.38 1.9 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  6.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  6.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  10 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 
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Prov 16-18267643 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 014 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.72 97.2 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.9 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.0 45 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.2 6 mg/kg 
TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.5 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.0 35 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.070 0.14 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.013 0.044 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.036 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.036 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.011 0.056 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.64 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.53 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.53 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.67 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.8 % av 
TS 
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Prov 16-18267645 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 016 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.4 96.1 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.27 92.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.21 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.2 5.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±13 66 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 0.014 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.10 0.2 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.023 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 0.034 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±11 42 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 1.3 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.1 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.17 0.84 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.19 0.94 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.10 0.51 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.26 1.3 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.19 0.95 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  4.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  3.9 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  2.2 % av 
TS 
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Prov 16-18267646 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 018 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.85 98.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.5 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.4 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.036 0.072 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.012 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.009 0.03 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.47 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.034 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.085 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.19 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.47 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 
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Prov 16-18267647 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 020 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.9 99.3 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.94 4.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.9 
mg/kg TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.2 36 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 



 

47 av 68  

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.043 0.085 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 0.021 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 0.034 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.016 0.081 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.19 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.036 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.069 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.17 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  <0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.4 % av 
TS 
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Prov 16-18267648 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 021-2 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.85 98.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 5.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.88 4.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 8.8 
mg/kg TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.2 41 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.006 0.02 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.14 0.27 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.096 0.32 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 18 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.055 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.52 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.04 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.019 0.094 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.73 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.69 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.62 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 
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Prov 16-18267663 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 005-3 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 8 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.96 99.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±14 68 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 9.3 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.6 38 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±14 70 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±35 140 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.011 0.054 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.054 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.17 0.84 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.26 1.3 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  3.6 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.11 0.57 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.14 0.71 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.054 0.27 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.10 0.51 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.035 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.8 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  3.8 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 

Prov 16-18267668 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 007 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 98.3 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.65 96.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.3 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 16 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.084 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.084 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.17 0.86 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.15 0.76 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.8 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.12 0.6 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.018 0.088 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.11 0.54 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.9 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.8 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.97 % 
av TS 

Prov 16-18267682 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 009 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.69 96.9 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.0 40 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.2 46 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.8 19 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.20 0.99 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.16 0.82 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.3 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.6 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 
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Prov 16-18267683 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 011 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.96 4.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.017 0.086 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.2 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.12 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  <0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 

Prov 16-18267685 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 013 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.3 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 7.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.1 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.0 35 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 11 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.13 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.28 1.4 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.043 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.9 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.12 0.58 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.085 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.13 0.64 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.019 0.097 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  3.1 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.74 % 
av TS 

Prov 16-18267688 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 015 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±8.09 80.9 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.5 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 9.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 0.011 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.3 21 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 



 

65 av 68  

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.15 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.012 0.061 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.087 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.69 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.054 0.27 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.069 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.82 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.77 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.89 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.2 % av 
TS 
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Prov 16-18267690 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 017 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.6 97.1 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.68 96.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.2 46 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.4 7.2 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 57 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±7.5 30 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.016 0.078 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.086 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.092 0.46 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.068 0.34 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.014 0.07 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1 mg/kg 
TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.7 % av 
TS 

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Tillväxtavdelning 
Daniel Johannsson, 0611-34 82 89 
daniel.johannsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2018-12-17 

 
Dnr  

KS/2018-000459 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Samråd - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Älandsbro - Veda  

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslaget yttrande på samråd ”Nedläggning av järnväg, del av 

bandel 237, Älandsbro - Veda”  

Beskrivning av ärendet 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel 

avvecklas genom nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 

§ 6).  

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig 

omfattning eller att ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. De aktuella 

sträckorna var tidigare en del av Ådalsbanan. 

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst 

tre år innan bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning 

så är sträckan otrafikerad och obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde 

banunderhållet för 2012-08-31. 

En miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med en linjedragning 

på ca 33 km är genomförd, indelat i tre delsträckor, varav två delsträckor 

avser Härnösand-Älandsbro och Älandsbro-Veda. Trafikverket gav Hifab 

AB i uppdrag att utföra utredningen under våren 2018. 

Trafikverket Region Mitt föreslår att beslut kring eventuell rivning och 

återställning eller försäljning eller överlåtelse av aktuella fastigheter sker i 

samråd med Härnösands kommun. 

Syftet är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga 

beslutsunderlag. Beslut om nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD 

och beräknas till första delen av 2019. 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, 

alternativt att fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas 

som fastighetstillbehör. 



 
Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-12-17 
Dnr 

KS/2018-000459 
 

 

Sedan tidigare har en sträcka avvecklats i Älandsbro på 315 meter som 

berörde åtgärd på E4 Älandsbro. 

Del av bandel 237 Älandsbro – Veda 

Sträckan mellan Älandsbro och Veda (Mörtsal) är ca 16 km. I söder, i 

Älandsbro startar bandelen vid km 423+426 och avslutas i norr 

Veda/Mörtsal vid km 439+685 där den ansluter tidigare riven anslutning 

mot nya delen av Ådalsbanan. Se bild i samrådshandling. 

Yttrande i korthet 

Synpunkter för del av bandel 237 är utarbetad tillsammans med 

Samhällsförvaltningens och Tillväxtavdelningens verksamheter kopplat 

miljö, teknik, plan och bygg, samt utveckling av besöksnäring. 

Vi har inga synpunkter mot nedläggning av bandelen då den idag inte längre 

har någon funktion i järnvägssystemet. Men ser positivt på att ingå i en 

dialog med Trafikverket Region Mitt angående att se över möjligheten att 

omvandla banvallen till en transportled för gång- och cykel. En omvandling 

som främjar pendlingen med cykel mellan Älandsbro och Härnösand. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Utifrån att saneringsåtgärder vid återställning genomförs så begränsas 

miljöpåverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan. Men bevakning krävs för att säkerställa att eventuell 

nedskräpning avlägsnas.   

Beslutsunderlag 

 2018-11-01_Samrådshandling, 237_2017-110012 

 PM2_Älandsbro_MörtsalVeda (2017-110012) 

 Samråd med aktörer kopplat landbygds- och 

besöksnäringsutveckling  

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 

 

Bilagor 

Förslag till yttrande ”Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro 

- Veda” 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Tillväxtavdelningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 13 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

foretagslotsen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

Yttrande 
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Datum 

2018-12-19 

Diarienummer 

KS/2018-000459 

 Era referens 

TRV 2017/110012 

 
 Trafikverket Region Mitt 

Att: Christer Dahlenlund, PLms 

diariet.gavle@trafikverket.se  

 

Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro 

- Veda 

Härnösands kommun har av Trafikverket Region Mitt fått inbjudan att lämna 

synpunkter på rubricerat ärende senast den 19 januari 2019. 

Samråd och yttrande består av två delar, en del av bandel 237, sträckning 

Härnösand – Älandsbro och en del av bandel 237, sträckning Älandsbro - 

Veda.  

Härnösands kommuns synpunkter sammanställs i två yttranden, ett för varje 

bandel, samt synpunkter som är generella för båda yttranden. 

Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro – Veda (TRV 
2017/110012) 

Härnösands kommun har inget att erinra mot nedläggning av bandelen då 

den idag inte längre har någon funktion i järnvägssystemet. 

Härnösands kommun har svårt att se något specifikt kommunalt 

användningsområde för bandel 237, Älandsbro – Veda. Men utifrån ett 

besöksnäringsperspektiv och samverkan om Höga Kusten ser vi positivt om 

bandelen kan omvandlas till att bli en transportled som del av Höga Kusten-

leden med start i Härnösand. Se bilagor för mer.  

Härnösands kommun ställer sig positiv till att påbörja en dialog kring den 

aktuella bandelen. 

Generella synpunkter som gäller båda delar 

Härnösands kommun bedömer att den provtagning som genomförts är 

tillräcklig utifrån syftet med inventeringen. Eventuella saneringsåtgärder ska 

anmälas i god tid enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet (SFS 

1998:899), miljöbalken. Även hantering och omhändertagande av massor 

och farligt avfall bör beskrivas och redovisas. 

Men, då provtagningen är relativt gles och grund kan det finnas behov av en 

kompletterande provtagning beroende på markanvändning efter återställning.  

mailto:diariet.gavle@trafikverket.se
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 Har hänsyn tagits till lokala föroreningskällor som t ex växlar där 

eventuell rälssmörjning förekommit när provtagningsplanen togs 

fram?  

 Finns det någon kännedom om förekomst av isolering eller ballast 

som kan innehålla föroreningar? 

En redogörelse för ovan bör ingå eller tydliggöras i den miljötekniska 

markundersökningen innan återställning. Det kan även finnas risk för att 

eventuella föroreningar inte hittats vid inventeringen.  

Beroende på om banvall och underliggande massor tas bort eller lämnas kvar 

finns det också en risk för att eventuella föroreningar kvarlämnas beroende 

på hur återställningen genomförs. Slipers bör hanteras så att det inte 

kvarlämnas några rester av dem i marken efter återställningen. Även 

stöldrisken av slipers bör minimeras under arbetet med att de tas bort. Detta 

bör framgå vid eventuell anmälan om saneringsåtgärder. 
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Samråd, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro 

– Veda (km 423 + 426 till 439+685) 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom 

nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).  

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan 

bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan otrafikerad och 

obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde banunderhållet 2012-08-31 (2018/96898). 

Bakgrund 

Samrådet avser del av bandel 237, mellan kilometertalen 423+426 och 439+685. I söder 

avgränsas sträckan mot en tidigare slopad del i Älandsbro och norr mot en sedan tidigare 

riven anslutning mot nya sträckningen av Ådalsbanan.  

Sträckan är kvarlämnad efter en tidigare linjerätning. Ingen trafikering eller några 

underhållsåtgärder har genomförts sedan den nya sträckningen togs i bruk. 

Under 2018 har en miljöutredning (bifogas) genomförts för att kartlägga eventuella 

miljöföroreningar som behöver åtgärdas i enlighet med miljöbalken. 

Förslaget ingår som en del av tre fristående avvecklingsåtgärder inom ett längre stråk i 

Västernorrland. Det gäller delarna Älandsbro-Veda (237), Härnösand-Älandsbro (237) samt 

Bollstabruk-Nyland (bdl 238). Separata samrådshandlingar har tagits fram för respektive 

sträcka.  

Handläggning 

Trafikverket Region Mitt genomför samråd mellan november 2018 och januari 2019. Syftet 

är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga beslutsunderlag. Beslut om 

nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD och beräknas till första delen av 2019. 

Ett internt samråd har genomförts inom Trafikverket under 2018. 

Avgränsning 

Samrådet avser del av bandel 237, km 423+426 till 439+685 mellan markerade punkter i 

nedanstående bild. Sträckan har en längd av 16 kilometer. 

I söder, vid Älandsbro, är en kortare järnvägssträcka redan slopad (TRV 2013/21792) på 

grund av ett vägprojekt (E4). För den anslutande sträckan söder därom (Härnösand – 

Älandsbro) föreslås nedläggning (TRV 2017/110011) enligt separat samrådshandling. 

I norr avslutas det aktuella ärendet av en sedan tidigare riven anslutning mot nya delen av 

Ådalsbanan (se även bild på omslag). 
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Förslag till åtgärd 

Trafikverket avser fatta beslut om nedläggning för del av bandel 237, enligt ovanstående 

avgränsning. Samrådsparterna bereds tillfälle att inkomma med synpunkter under 

samrådstiden. Ingen ytterligare remissomgång förväntas genomföras innan beslut. 

Åtgärder efter beslut 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, alternativt att 

fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.  

Information kring samråd 

Samrådstiden pågår fram till och med 2019-01-18. Yttranden och synpunkter skickas till 

diariet.gavle@trafikverket.se  

Märk ert yttrande med ärendenummer TRV 2017/110012, då flera ärenden handläggs 

samtidigt. 

Förslaget bearbetas därefter inför beslutprocessen som förväntas genomföras under första 

delen av 2019. Frågor besvaras av ansvarig handläggare. 

 

Sändlista 

- Länsstyrelsen Västernorrland  vasternorrland@lansstyrelsen.se 

- Transportstyrelsen   jarnvag@transportstyrelsen.se 

- Försvarsmakten   exp-hkv@mil.se 

Inss-j4@mil.se 

- Härnösands kommun  kommun@harnosand.se 

- Kramfors kommun   kommun@kramfors.se 

- Kollektivtrafikmyndigheter  registrator@dintur.se 

   info@dintur.se 

 

Kännedomskopia 

- Branschföreningen Tågoperatörerna info@tagoperatorerna.se 

- Tidigare underhållsentreprenörer info@infranord.se 

info@vrtrack.se 

- Tidigare transportföretag  info@greencargo.com;  

    info@hectorrail.com 
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Trafikverket Region Mitt genomför samråd för att avveckla resterande delar efter linjerätningar i Västernorrlands 
län. 
Aktuell sträcka är bandel 237 mellan Älandsbro-Veda, som nu hanteras tillsammans med två andra delar i 
järnvägssystemet. 
Ytterligare information finns i bifogade samrådshandlingar.  
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INVENTERING AV ÅDALSBANAN 

DELSTRÄCKA ÄLANDSBRO – MÖRTSAL/VEDA 
 
 

1 INLEDNING 

I enlighet med Trafikverkets uppdrag ska gamla anläggningar som inte längre fyller någon funktion 
utgå ur det statliga väg- och järnvägsnätet. I och med detta krävs bl.a. återställning av mark och 
avyttringar av vissa fastigheter m.m. Trafikverket rustade upp och rätade ut Ådalsbanan under åren 
2003-2012. De gamla bandelar, som i och med detta blev över i Härnösand och i Kramfors 
kommuner fyller idag ingen trafikfunktion i järnvägssystemet. Vissa växelanslutningar är redan 
borttagna och det är omöjligt att köra tågtrafik efter delar av sträckorna. Både Kramfors och 
Härnösands kommuner har lyft möjligheten att omvandla delar av dessa bansträckor till t.ex. gång- 
och cykelbanor. För att ett sådant övertagande ska vara möjligt bör först en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning genomföras. Trafikverket gav därav Hifab AB i uppdrag att utföra en sådan 
utredning våren 2018.  

2 UPPDRAG 

Uppdraget omfattar en miljöteknisk markundersökning av banvallen längs med linjedragning på ca 
33 km, indelat i tre delsträckor. Detta PM berör delsträckan mellan Älandsbro och Mörtsal/Veda, en 
sträcka på ca 16 km (Figur 1). Undersökningen omfattar jordprover med ett fast 
provtagningsintervall samt fältobservationer.  
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Figur 1. Karta över den sträcka som har inventerats i föreliggande PM. Sträckan mellan Älandsbro och 
Mörtsal/Veda är ca 16 km (km 423-439) (kartan tagen från uppdragets förfrågningsunderlag). 

 

2.1 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att bedöma de aktuella linjesträckornas skick avseende eventuella 
föroreningar i banvallen. Målet är att efter genomförd undersökning erhålla tillräcklig kunskap om 
föroreningssituationen för att bedöma om vidare åtgärder bör vidtas inför, eller vid, Trafikverkets 
överlåtelse/försäljning av linjesträckorna till berörda kommuner. 

3 HISTORIK 

Det som idag heter Ådalsbanan är en sammanslagning av linjesträckor på totalt 18 mil mellan 
Sundsvall och Långsele. Sträckan mellan Sundsvall och Härnösand öppnades 1925, sträckan 
Härnösand till Sollefteå öppnade 1893 och sträckan Sollefteå till Långsele öppnade redan 1886. 
Byggnationen av Ådalsbanan har sin bakgrund i den expansion som skedde inom industrin under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Tanken med järnvägen var att förbinda kuststäderna 
med ångermanälvsområdets växande industrier för att främst frakta gods, men också persontrafik. 
Efter ett tag visade det sig vara persontrafiken som skulle dominera på banan. De flesta av 
industrierna låg i städer efter kusten eller efter Ångermanälven och färdiga produkter fraktades 
därför lättast med båt. Inte heller transporten av gods mellan städerna och dess industrier var 
nödvändig i så hög utsträckning längs Ådalsbanan. Däremot var banan ett enormt tillskott för de 
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människor som arbetade vid industrierna som på ett enklare sätt kunde ta sig mellan hemmet och 
arbetet. Allt eftersom bilen gjorde framsteg i samhället samtidigt som ett flertal industrier försvann 
minskade dock intresset för persontrafik längs Ådalsbanan. Under en längre tid minskade 
passagerarantalet kraftigt och hoten om avveckling av banan har varit många.  

En upprustning av banan skedde dock i och med byggnationen av Botniabanan i början av 2000-
talet. Botniabanan medförde att två nya sträckor längs banan byggdes, vilket i sin tur innebar att 
vissa sträckor längs banan togs ur bruk. Dessa sträckor är mellan Härnösand - Mörtsal/Veda och 
Bollstabruk – Västeraspby. I övrigt behöll man befintlig linjedragning med ett antal upprustningar 
och tillägg av nya mötesplatser.  

3.1 VERKSAMHET 

Linjesträckningen mellan Älandsbro och Mörtsal/Veda har till större delen trafikerats av 
persontrafik. Viss godstrafik har troligtvis förekommit mellan tätorterna men i begränsad 
utsträckning. I Älandsbro har det historisk funnits en del industrier som i begränsad utsträckning 
nyttjat banan för godstrafik. Efter linjesträckningen finns inga, och har heller inte funnits några, 
stationer eller bangårdar.  

3.2 VERKSAMHETSTPISKA FÖRORENINGAR 

Utifrån den verksamhet som har bedrivits efter linjesträckningen har följande föroreningar pekats ut 
som möjliga i banvallen:  

 Metaller 

 Alifater och aromater 

 PAH 

 Bekämpningsmedel 

4 ÖVERSIKTLIG PROVTAGNINGSPLAN 

Linjesträckan inventerades genom att undersökande konsult vandrat längs med sträckan, observerat 
banvallen samt tagit prover. Provtagningar genomfördes med 1,5 km intervall vilket innebar att 11 
prover togs.  Därmed representerar varje prov en delsträcka på 1,5 km. För att säkerställa att syfte 
och mål med undersökningen uppfylls togs dessutom ytterligare prover som säkerhet. 
Provpunkternas placering markerades med handhållen GPS. Provtagningen utfördes genom manuell 
grävning av provgropar. Därav begränsades provtagningsdjupet till ca 0,5 – 1,0 m. Tre provgropar 
grävdes vid varje provtagningspunkt. Delproverna sammanfördes sedan i en hink och blandades om 
innan samlingsprovet togs ut från denna volym. En PID mätning genomfördes i fält på ett 
dubbelprov i syfte att detektera flyktiga kolväten. Detta genomfördes genom att PID-mätarens slang 
fördes in i en påse med provmaterial. Det andra provet lades i en diffusionstät påse, förslöts och 
märktes med provpunktens nummer. Proverna förvarades i kylväska, mörkt och svalt tills det att 
labbet tog över provhanteringen.  
 
Analys av proverna har utförts av ackrediterat labb (SYNlab, tidigare ALcontroll). Samtliga prover 
analyserades avseende metaller (M10NV + HG-H), PAH (PAH16), alifater och aromater (ALIF + 
AROM), TOC och pH. Då det kan finnas en risk att banvallarna besprutats med herbicider 
analyserades hälften av proverna även avseende detta (HERB01 + HERB02).  
Samtliga prover analyserades, som sagt, även i fällt med hjälp av en PID, ett fältinstrument som ger 
en indikation på om det finns närvaro av flyktiga kolväten. Inga övriga fältmätningar genomfördes. 
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5 RESULTAT 

5.1 FÄLTOBSERVATIONER 

Banvallarna efter linjesträckan består av ett övre skikt av sprängsten med en mäktighet på ca 0,2 – 
0,8 meter. Detta underlagras av sandiga massor. På ett fåtal ställen har djupare provgropar grävts 
ned till ca 1,0 meter, för dessa massor har provtagningen skett på ett djup av ca 0,2 – 1,0 meter. 
Massorna har varit torra och i regel utan tydliga tecken på organiskt material. På ett ställe (punkt 8) 
påvisades isolering i gropen för ett av delproven. Svårigheter att gräva innebar att isoleringens 
mäktighet inte kunnat fastställas men påvisades på ca 0,4 meter under marknivån. Övriga 
provpunkter påvisade ingen isolering inom undersökt provtagningsdjup. 
 
Banvallen är på vissa ställen kraftigt överväxt av sly då närliggande vegetation har letat sig närmre 
banvallarna. Efter linjedragningen finns en tunnel (byggd på 1890-talet) vid km-tal 433+221 – 356 
som inte har inventerats i denna studie.  
 
Provpunkternas placering markerades med handhållen GPS. Utöver provpunkterna markerades 
även andra observationer efter linjedragningen, punkterna kan ses i Figur 2. 

 

Figur 2. Karta över linjesträckan där samtliga provpunkter samt observationer finns markerade. (© Metria 
flygfoto, 2018). 

 
Samtliga fältobservationer sammanfattas i Tabell 1. 
  



 
 

http://hvs/uppdrag/5340/340108-trv-adalsbanan/15Rapporterutltanden/Leverans 2018-09-14/Älandsbro - MörtsalVeda/PM - Älandsbro-MörtsalVeda 2018-09-25.docx 
    5 (8) 

Tabell 1. Sammanfattning av fältanteckningar och noteringar för samtliga punkter markerade i Figur 2. 

OBSERVATION/ 
PROVPUNKT FÄLTNOTERING 

6 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,4 – 0,5 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,1 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna punkt och punkt 5-3 är borttagna. Över 

 linjedragningen i detta område pågår ett större anläggningsarbete där en ny 
 vägkorsning och tunnlar byggs. Se bild i bilaga 1. 

7 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,3 – 0,4 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. 0,2 på PID. 

7-1 
Observation: Räls och slipers på denna punkt har tagits bort för att göra fritt för överfart av 

 fordon. Se bild i bilaga 1. 

8 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. Isoleringsmaterial i ett delprov. 1,2 på PID. 

Observation: Slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i något sämre 

 skick. 

9 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,3 – 1,0 m. Sandiga 

 massor. Mycket torrt. 0,3 på PID. 

Observation: Räls och räls mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok skick. 

10 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,4 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok 

 skick. 

11 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,5 m. Sandiga, 

 torra massor. 1,1 på PID. 

Observation: Räls och slipers mellan denna och föregående provtagningspunkt är i ok 

 skick. 

11-1 
Observation: Räls och slipers på denna punkt har tagits bort för att göra fritt för överfart av 

 fordon. Se bild i bilaga 1. 

11-2 
Observation: Räls och slipers på denna punkt har tagits bort för att göra fritt för överfart av 

 fordon. Se bild i bilaga 1. 

12 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,3 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,3 på PID. 

Observation: Räls och slipers på denna punkt har tagits bort för att göra fritt för överfart av 

 fordon. Se bild i bilaga 1 

12-1 Observation:  Tunnel på 135 meter, ej inventerad. 

13 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,2 på PID. 

13-1 
Observation: Räls och slipers på denna punkt har tagits bort för att göra fritt för överfart av 

 fordon. Se bild i bilaga 1. Från denna punkt fram till punkt 14-1 är slipers 

 söndertrasade av att man kört skoter efter linjedragningen.  

14 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,2 på PID. 

14-1 
Observation: Slipers har körts sönder av skoter från punkt 13-1 fram till denna punkt. Se bild i 

 bilaga 1.  

15 

Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga, 

 mycket blöta massor. 0,2 på PID. 

Observation: Banvallen är helt igenvuxen vid denna punkt. Mycket svårt att ta sig fram. 

 Omgivande marknivå är i nivå med spåret och verkar ha en hög 

 grundvattennivå vilket medför att området är mycket blött. 

16 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,4 m. Sandiga, 

 något fuktiga massor. 0,3 på PID. 

17 
Provpunkt:  Tre delprover togs med ett provtagningsdjup på mellan 0,2 – 0,9 m. Sandiga, 

 torra massor. 0,2 på PID. 
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Ett urval av erhållna analysresultat redovisas i Tabell 2 tillsammans med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig, KM respektive mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 
2009) samt Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007).  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM baseras på markanvändningen då denna styr vilka 
aktiviteter som kan förekomma på området och i sin tur vilka grupper som kan komma att 
exponeras samt i vilken utsträckning. Nuvarande markanvändning inom undersökningsområdet 
bedöms motsvara jämförvärden för MKM då det inom det berörda området har bedrivits 
järnvägsverksamhet. Vid en eventuell förändring av markanvändningen i området kan detta innebära 
en förändring av känslighet och skyddsvärdet inom området. 

Tabell 2. Urval av analysresultat från utförda laboratorieanalyser. Halter redovisas i mg/kg TS. 
Färgmarkerade halter överskrider respektive rikt- och jämförvärde.  

 SAMMANSTÄLLNING FÖRORENINGSSITUATION I JORD      

 
 

 
     Rikt- och 

jämförvärden 

Ämne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KM MKM FA 

Arsenik, As 6,2 3,3 4,6 4,7 4,7 2,5 4,1 7,5 3,9 4,5 4,2 3,6 10 25 1000 

Barium, Ba 50 29 55 40 31 23 50 33 45 49 30 46 200 300 10000 

Kadmium, Cd 0,22 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,21 <0.2 0,8 12 100 

Kobolt, Co 7,8 5,7 8,1 8 6,4 4,8 8,8 5,7 6 7,5 5,8 7,2 15 35 100/2500 

Krom, Cr 28 18 30 25 19 15 27 18 18 23 17 27 80 150 1000/10000 

Koppar, Cu 32 16 26 30 25 12 110 21 18 23 28 20 80 200 2500 

Nickel, Ni 19 12 19 18 14 11 17 12 13 17 12 16 40 120 100/1000 

Bly, Pb 12 5,3 9,8 8 6,6 5,2 6,2 7,1 5,5 9,2 15 8 50 400 2500 

Vanadin, V 23 17 26 23 19 15 26 18 20 25 19 24 100 200 10000 

Zink, Zn 56 34 80 46 37 30 48 35 35 49 66 57 250 500 2500 

Kvicksilver, Hg <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,011 0,014 <0.01 0,25 2,5 1000 

Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 25 150 1000 

Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 25 120 - 

Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000 

Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 - 

Alifater >C16-C35 38 16 20 19 <10 <10 22 11 <10 21 42 30 100 1000 10000 

Alifater >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000 

Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 50 1000 

Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 15 1000 

Aromater >C16-C35 3,7 <1 <1 <1 <1 <1 2,8 <1 <1 <1 1,3 <1 10 30 1000 

PAH L 0,38 0,084 0,065 0,11 0,11 <0.03 0,3 0,13 0,036 0,15 0,1 0,11 3 15 1000 

PAH M 7,1 1,8 1,7 2,4 1,5 0,2 9,5 2,9 0,64 0,69 2,1 1,1 3,5 20 1000 

PAH H 11 1,9 2,1 2,4 0,99 0,12 6,7 2,2 0,53 0,82 4,1 1,1 1 10 100 

Diuron 0,026  0,016  0,076  0,082  0,1  0,023  0,025 0,08 1000 
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Analysresultaten av jordproverna visar sammanfattningsvis:  

 I samtliga provpunkter är analyserade parametrar lägre än motsvarande generella riktvärde 
för FA. 

 I punkt 6 överskrider den uppmäta halten av PAH H det generella riktvärdet för MKM.  

 I samtliga analyserade punkter har PAH L, PAH M och PAH H påvisats i varierande halter. 
Generellt ligger halterna under det generella riktvärdet för MKM. 

 Bekämpningsmedlet Diuron har påvisats i 6 av 6 analyserade prov. I punkt 12 och 14 
överskrider den uppmätta halten det generella riktvärdet för MKM. I punkt 6 och 10 
överskrids riktvärdet för KM. Utöver detta ämne har även bekämpningsmedlet AMPA och 
Glyfosat påvisats i halter över detektionsgränsen i samtliga analyserade prover och 3(3,4-
diklorfenyl)1metylurea i två av proven, se bilaga 2. 

 Samtliga metaller bedöms vara i nivå med bakgrundshalter. Endast ett undantag från detta 
kan ses i punkt 12 där det generella riktvärdet för KM överskrids.  

 De tyngre alifaterna har påvisats i 9 av 12 provpunkter. Dock underskrider uppmäta halter 
riktvärdet för KM.  

6 SLUTSATSER 

Denna studie har genomförts i syfte att översiktligt inventera den aktuella linjesträckan avseende 
banvallens föroreningssituation. Det bör påpekas att den genomförda undersökningen inte ska 
likställas med en riskbedömning utan detta PM är en vägledning vid framtida förfaranden rörande 
linjesträckan. Provtagningsintervallet på 1,5 km är relativt stort och det kan inte uteslutas att 
förorenade platser kan ha missats vid provtagningen. Följande slutsatser kan dras mot bakgrund av 
vad som framkommit efter utförd provtagning och analys. 
 
Inventeringen visade att banvallen, på vissa ställen, är kraftigt igenväxt med mycket sly. Slipers och 
räls har på ett flertal ställen avlägsnats. Kvarvarande slipers ser i regel ut att vara i gott skick och bör 
vara relativt enkla att avlägsna om det skulle vara aktuellt. Ett undantag finns efter sträckan där 
slipers har körts sönder av eventuell skotertrafik, vilket innebär en tyngre arbetsinsats vid en 
eventuell borttransport av slipers. Linjesträckan har en tunnel samt en längre bro över en å i 
samhället Utansjö, som inte har inventerats i denna undersökning. 
 
Provtagning har skett på ett djup mellan 0,5 – 1,0 m. Det innebär en begränsning i kunskapen om 
föroreningssituationen i djupled. Dock ger erhållna resultat en fingervisning om hur 
föroreningssituationen ser ut. När det gäller metaller ligger dessa i regel relativt stilla i jordprofilen. 
Vid ett lågt pH-värde, ner mot pH 4, kan metaller börja röra på sig och följa med vatten nedåt i 
profilen. I dessa prover har pH-värdet legat mellan 5,7 – 7,6 vilket begränsar mobiliteten hos 
metallerna(bilaga 2). Då metallhalterna inte är höga i ytlig jord kan man anta att halterna inte heller 
förändras i djupled. Med dagens markanvändning motiverar banvallens föroreningssituation, 
avseende metaller, ingen åtgärd. 
 
De organiska föroreningar som påvisats, såsom PAH, alifater samt aromater, misstänks ha sitt 
ursprung i impregnerat virke (slipers) och förbränningsprodukter efter trafikering av diesellok. 
Föroreningsnivåerna är generellt långt under acceptabel nivå med tanke på gällande 
markanvändning. Undantaget halten av PAH-H som i en punkt överskrider riktvärdet för MKM. 
Punkten i fråga ligger i nära anslutning till den nyanlagda vägen samt närliggande bostadshus. 
Halterna tangerar endast värdet för MKM och som helhet anses denna punkt inte medföra risk för 
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människors hälsa eller miljön. Utöver detta gör osäkerheten i analyssvaren att dessa halter inte kan 
anses ligga signifikant över riktvärdet för MKM (bilaga 3). Dessa föroreningshalter anses därav inte 
föranleda någon sanering av banvallen. Denna bedömning kan dock förändras vid förändrad 
markanvändning. Analysresultaten visar på en TOC-halt på mellan 0,6 – 2,7 % vilket är relativt 
normalt till lågt (Bilaga 2). Närvaro av organiskt material medför att organiska föroreningar lättare 
stannar i jordprofilen och inte sprids lika lätt med vattnet.  Detta gäller dock inte organiska 
föroreningar med lättare vikt som har en högre mobilitet och lättare transporteras nedåt i 
jordprofilen. I föreliggande fall anses inte risken för högre halter av organiska föroreningar i djupare 
jordlager vara tillräckligt stor för att motivera ytterligare provtagning. Med dagens markanvändning 
motiverar banvallens föroreningssituation, avseende organiska föroreningar, ingen åtgärd.  
 
Banvallen har historiskt besprutats med bekämpningsmedel. Detta är tydligt då samtliga analyserade 
prover påvisar mätbara halter av bekämpningsmedel. I två av dessa prover överskrider halten av 
Diuron riktvärdet för MKM. Osäkerheten i analyssvaren gör dock att dessa halter inte kan anses 
ligga signifikant över riktvärdet för MKM (bilaga 3). Mot bakgrund av detta, samt dagens 
markanvändning, bedöms banvallens föroreningssituation, avseende bekämpningsmedel, inte 
motivera någon ytterligare åtgärd. 
 
Utifrån genomförd undersökning bedöms sammanfattningsvis banvallen längs den aktuella 
linjesträckan inte vara i behov av ytterliga provtagningar eller åtgärder vid, eller inför, en 
överlåtelse/försäljning av linjesträckan. Detta gäller så länge nuvarande markanvändning råder.  
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BILAGA 2 TOLKNING AV RESULTAT MOT 

JÄMFÖRVÄRDEN 

 
 
 



Inventering - Ådalsbanan

Jordprovtagning
Sammanställning samt jämförelse med rik och jämförvärden

Provets märkning 1 2 3 4 5 5-3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21-2 22 23 MRR KM MKM FA

Delsträckor 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsförlust % av TS 2,1 1,4 1,8 2,2 2,8 2,2 5,4 1,7 4,8 1,5 1,5 1,1 1,5 1,3 1,4 2,1 3,9 2,9 1,1 2,3 0,7 1,2 1,1 1,3 0,8

Glödgningsrest % av TS 97,9 98,6 98,2 97,8 97,2 97,8 94,6 98,3 95,2 98,5 98,5 98,9 98,5 98,7 98,6 97,9 96,1 97,1 98,9 97,7 99,3 98,8 98,9 98,7 99,2

pH i mark 6,1 6 6 6 7,1 8 6,2 6,2 6,8 6,6 6,4 6,2 5,7 6,3 7,6 6 7,1 6,6 6,4 6,7 6,4 6,5 6,1 6,4 6,5

Torrsubstans % 96,8 98,1 97,9 96,6 92,8 99,6 93,8 96,5 95,8 96,9 96,3 97,6 97,7 97,6 97,2 80,9 92,7 96,8 98,5 95,1 97,6 97,2 98,5 97,1 97,7

Metaller i fast material bestämda med ICP/AES

Arsenik, As mg/kg TS 9,1 <2.5 4 4,3 4,3 4,6 6,2 3,3 4,6 4,7 4,7 2,5 4,1 7,5 3,9 4,5 4,2 3,6 3,5 5,6 2,6 4,2 5,1 4,7 2,9 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg TS 52 24 27 36 27 68 50 29 55 40 31 23 50 33 45 49 30 46 29 40 18 21 23 28 23 200 300

Kadmium, Cd mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,22 <0.2 0,22 <0.2 0,3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,21 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 0,8 12 100

Kobolt, Co mg/kg TS 9,1 5,3 5,7 6,7 6,4 9,3 7,8 5,7 8,1 8 6,4 4,8 8,8 5,7 6 7,5 5,8 7,2 5,5 7,1 4,7 5,6 4,4 5,7 5,2 15 35 100/2500

Krom, Cr mg/kg TS 63 15 18 19 22 38 28 18 30 25 19 15 27 18 18 23 17 27 16 18 9,9 13 11 14 14 80 150 1000/10000

Koppar, Cu mg/kg TS 24 13 16 21 25 28 32 16 26 30 25 12 110 21 18 23 28 20 14 22 11 17 18 17 15 40 80 200 2500

Nickel, Ni mg/kg TS 29 11 11 14 16 21 19 12 19 18 14 11 17 12 13 17 12 16 12 15 11 12 8,8 12 11 40 120 100/1000

Bly, Pb mg/kg TS 6,7 5,4 7 7,2 9,9 11 12 5,3 9,8 8 6,6 5,2 6,2 7,1 5,5 9,2 15 8 5,4 14 6 7,7 15 6,3 5,9 20 50 400 2500

Vanadin, V mg/kg TS 27 15 17 20 18 33 23 17 26 23 19 15 26 18 20 25 19 24 16 20 11 13 13 15 15 100 200

Zink, Zn mg/kg TS 52 30 33 39 51 70 56 34 80 46 37 30 48 35 35 49 66 57 34 49 36 41 41 38 34 120 250 500 2500

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,011 0,014 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 0,1 0,25 2,5 1000

Organiska miljöanalyser - Bekämpningsmedel

2,4,5-triklorfenoxisyra mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

2,4-diklorfenoxisyra mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,16 <0.1 0,12 <0.1 <0.1 <0.1 0,12 <0.1

3(3,4-diklorfenyl)urea mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

AMPA mg/kg TS 0,06 0,031 <0.01 0,052 0,19 0,64 0,6 0,14 0,2 0,072 0,085 0,27 0,057

Atrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Desisopropylatrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Diklobenil mg/kg TS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Diuron mg/kg TS 0,013 0,023 <0.01 0,026 0,016 0,076 0,082 0,1 0,023 0,012 0,021 0,068 0,021 0,025 0,08 1000

Glyfosat mg/kg TS 0,013 0,013 <0.01 0,026 0,091 0,34 0,57 0,044 0,034 0,03 0,034 0,32 0,027

Monuron mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Simazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Desetylatrazin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Imazapyr mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

3,4-dikloranilin mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 25 150 1000

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 25 120 -

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 15 19 17 140 38 16 20 19 <10 <10 22 11 <10 21 42 30 <10 12 <10 22 18 <10 <10 100 1000 10000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 100 500 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 1,3 <1 <1 <1 1,7 3,7 <1 <1 <1 <1 <1 2,8 <1 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 2,6 <1 <1 <1 10 30 1000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Acenaften mg/kg TS 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,054 0,038 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,039 <0.03 <0.03 0,033 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Acenaftylen mg/kg TS <0.03 0,074 <0.03 0,049 0,055 <0.03 0,34 0,084 0,065 0,11 0,072 <0.03 0,26 0,13 0,036 0,038 0,1 0,066 <0.03 0,033 <0.03 0,12 0,055 <0.03 <0.03

Naftalen mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,041 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,08 <0.03 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

PAH-L,summa mg/kg TS 0,045 0,074 <0.03 0,049 0,055 0,054 0,38 0,084 0,065 0,11 0,11 <0.03 0,3 0,13 0,036 0,15 0,1 0,11 <0.03 0,033 <0.03 0,12 0,055 <0.03 <0.03 0,6 3 15 1000

Antracen mg/kg TS 0,045 0,15 0,033 0,071 0,082 0,24 0,74 0,15 0,13 0,15 0,12 <0.03 0,46 0,18 0,059 0,061 0,2 0,078 <0.03 0,052 <0.03 0,25 0,13 <0.03 <0.03

Rikt- och Jämförvärden



Fenantren mg/kg TS 0,17 0,083 <0.03 0,071 0,096 0,84 0,32 0,055 0,15 0,12 0,12 <0.03 0,43 0,18 0,056 0,087 0,12 0,086 0,08 0,1 <0.03 0,78 0,072 0,032 <0.03

Fluoranten mg/kg TS 0,43 1,1 0,2 0,39 0,5 1,3 3,1 0,86 0,8 1,1 0,65 0,11 4,9 1,4 0,29 0,24 0,84 0,46 0,23 0,32 0,11 5,6 0,18 0,15 0,23

Fluoren mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,13 0,12 <0.03 0,045 <0.03 <0.03 <0.03 0,067 0,043 <0.03 0,038 <0.03 0,032 <0.03 <0.03 <0.03 0,064 <0.03 <0.03 <0.03

Pyren mg/kg TS 0,36 1,1 0,2 0,41 0,4 1,1 2,8 0,76 0,62 0,99 0,56 0,086 3,6 1,1 0,23 0,26 0,94 0,44 0,16 0,26 0,081 3,6 0,14 0,12 0,2

PAH-M,summa mg/kg TS 1 2,4 0,43 0,94 1,1 3,6 7,1 1,8 1,7 2,4 1,5 0,2 9,5 2,9 0,64 0,69 2,1 1,1 0,47 0,73 0,19 10 0,52 0,3 0,43 2 3,5 20 1000

Benso(a)antracen mg/kg TS 0,2 0,62 0,099 0,31 0,12 0,57 1,6 0,29 0,25 0,31 0,14 <0.03 1,1 0,44 0,074 0,1 0,51 0,18 0,034 0,15 0,036 1,7 0,15 0,041 0,11

Benso(a)pyren mg/kg TS 0,2 0,28 0,035 0,14 0,064 0,43 0,98 0,15 0,19 0,25 0,073 <0.03 0,36 0,14 0,039 0,1 0,43 0,083 <0.03 0,068 <0.03 0,48 0,076 <0.03 0,057

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,37 1 0,14 0,47 0,3 0,71 3,4 0,6 0,65 0,82 0,31 0,059 2 0,58 0,17 0,27 1,3 0,34 0,068 0,24 0,069 1,7 0,26 0,098 0,19

Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,11 0,37 0,044 0,18 0,08 0,27 1,1 0,15 0,18 0,3 0,08 <0.03 0,7 0,17 0,05 0,069 0,36 0,072 <0.03 0,071 <0.03 0,47 0,068 <0.03 0,05

Benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,19 0,14 <0.03 0,076 0,052 0,17 0,58 0,088 0,14 0,13 0,048 <0.03 0,25 0,085 <0.03 0,05 0,22 0,066 <0.03 0,039 <0.03 0,17 0,04 <0.03 <0.03

Krysen + Trifenylen mg/kg TS 0,29 0,61 0,093 0,24 0,26 0,51 2,8 0,54 0,49 0,44 0,29 0,057 1,9 0,64 0,16 0,17 0,95 0,3 0,085 0,24 0,066 1,9 0,094 0,091 0,15

Dibens(a,h)antracen mg/kg TS 0,041 <0.03 <0.03 0,03 <0.03 0,035 0,22 <0.03 0,037 <0.03 <0.03 <0.03 0,032 <0.03 <0.03 <0.03 0,074 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,083 <0.03 <0.03 <0.03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,031 0,18 <0.03 0,088 0,057 0,15 0,68 0,1 0,16 0,16 0,053 <0.03 0,31 0,097 0,033 0,059 0,24 0,07 <0.03 0,041 <0.03 0,22 0,039 <0.03 <0.03

PAH-H,summa mg/kg TS 1,4 3,2 0,41 1,5 0,93 2,8 11 1,9 2,1 2,4 0,99 0,12 6,7 2,2 0,53 0,82 4,1 1,1 0,19 0,85 0,17 6,7 0,73 0,23 0,56 0,5 1 10 100

PAH,summa cancerogena mg/kg TS 1,2 3,1 0,41 1,5 0,88 2,7 11 1,8 2 2,3 0,95 <0.2 6,4 2,1 0,53 0,77 3,9 1 <0.2 0,81 <0.2 6,6 0,69 0,23 0,56

PAH,summa övriga mg/kg TS 1,2 2,6 0,43 1,1 1,2 3,8 8 2 2 2,6 1,6 <0.3 10 3,1 0,67 0,89 2,4 1,3 0,47 0,8 <0.3 11 0,62 0,3 0,43

Organiska summametoder

TOC % av TS 1,2 0,8 1 1,3 1,6 1,3 3,1 0,97 2,7 0,86 0,86 0,63 0,86 0,74 0,8 1,2 2,2 1,7 0,63 1,3 0,4 0,68 0,63 0,74 0,46

Delsträckor

1 - Härnösand - Älandsbro

2- Älandsbro - Mörtsal/Veda

3 - Bollstabruk - Nyland

Färgkodning

Uppmätt halt överstiger riktvädet för Mindre än Ringa Risk (MRR)

Uppmätt halt överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM)

Uppmätt halt överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för Mindre  Känslig Markanvändning (MKM)

Uppmätt halt överstiger riktvärdet för Farligt Avfall (FA)



 

 

 
Inventering av Ådalsbanan – Bollstabruk - Nyland   
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i 
förväg skriftligen godkänt annat. 
   

 

 

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 

Box 1083, 581 10 Linköping 

Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28 

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

 

RAPPORT 
Referens  

utfärdad av ackrediterat laboratorium 

REPORT issued by an accredited laboratory 

 

 

Kund 

TRAFIKVERKET 2018/2020 

 

Granskad av 

Patric Eklundh 

Laboratoriechef 

kontrol nr 0168.8818.7439.2439 

 

 

Provpunkt/Projekt 

Projekt TRV - Ådalsbanan 

Konsult/ProjNr Kristoffer Hagvall 

Provtyp Mark 

Prov 16-18267691 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 019 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.7 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.51 95.1 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 5.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.0 40 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.4 7.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.4 22 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 12 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.3 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.033 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.010 0.052 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.064 0.32 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.73 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.85 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.81 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.8 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 



 

4 av 68  

 

Prov 16-18267631 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 001 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.68 96.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 9.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 52 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 9.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±13 63 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.7 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 52 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.030 0.06 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.013 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 0.013 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.045 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1 mg/kg 
TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.074 0.37 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.031 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.2 % av 
TS 



 

7 av 68  

 

Prov 16-18267661 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 002 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.81 98.1 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 <2.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.3 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.4 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 1.3 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.074 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.12 0.62 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.056 0.28 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.20 1 mg/kg 
TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.074 0.37 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.12 0.61 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  3.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  3.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.6 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.8 % av 
TS 

Prov 16-18267692 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 021 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.5 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.72 97.2 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.6 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.7 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.2 41 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.5 22 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.52 2.6 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.12 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.16 0.78 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±1.1 5.6 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.013 0.064 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.72 3.6 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  10 mg/kg 
TS 



 

11 av 68  

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.2 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.096 0.48 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.094 0.47 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.38 1.9 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  6.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  6.6 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  11 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.68 % 
av TS 

Prov 16-18267636 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 005 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.6 97.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.28 92.8 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.22 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.4 22 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.9 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 51 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 <0.01 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 <0.01 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 17 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.055 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.016 0.082 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.019 0.096 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.10 0.5 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.080 0.4 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.8 % 
av TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.013 0.064 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.010 0.052 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.93 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.88 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.2 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.6 % av 
TS 

Prov 16-18267693 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 022 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.71 97.1 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.3 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.6 38 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.020 0.098 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.018 0.091 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.23 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.23 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.74 % 
av TS 
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Prov 16-18267649 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 023 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.9 99.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.5 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.77 97.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.9 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.0 5.2 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.9 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.029 0.057 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 0.021 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.008 0.027 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.8 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.56 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.56 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.46 % 
av TS 
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Prov 16-18267662 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 004 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.66 96.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.2 36 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.8 39 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.8 19 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0098 0.049 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.049 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.014 0.071 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.078 0.39 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.082 0.41 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.94 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.094 0.47 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.018 0.088 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 

Prov 16-18267632 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 003 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 98.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.79 97.9 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4 mg/kg 
TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.016 0.031 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.023 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.006 0.013 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 15 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.020 0.099 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.035 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 0.044 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.019 0.093 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.8 % 
av TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.41 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.41 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.43 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1 % av 
TS 

Prov 16-18267637 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 006 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.2 94.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.38 93.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 6.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 50 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.22 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 7.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.4 32 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 56 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.026 0.052 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.026 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.008 0.026 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±9.5 38 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.74 3.7 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.068 0.34 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.38 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.15 0.74 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.064 0.32 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.62 3.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  7.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.32 1.6 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.20 0.98 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.68 3.4 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.12 0.58 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.14 0.68 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  11 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  5.4 % 
av TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  11 mg/kg 
TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  8 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  3.1 % av 
TS 

Prov 16-18267639 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 008 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.3 95.2 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.8 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.58 95.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 55 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.3 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8.1 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.8 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±16 80 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.095 0.19 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.016 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.027 0.091 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.0 20 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.065 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.065 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.16 0.8 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.12 0.62 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.7 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.038 0.19 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.13 0.65 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.098 0.49 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.037 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  4.8 % 
av TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  2.7 % av 
TS 

Prov 16-18267640 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 010 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.63 96.3 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.2 31 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.3 6.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.6 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.4 37 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.16 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.32 0.64 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.10 0.34 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.041 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.13 0.65 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.11 0.56 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.5 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.015 0.073 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0096 0.048 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.011 0.053 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.99 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.95 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.6 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 

Prov 16-18267641 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 012 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 5.7 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.77 97.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±10 50 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 8.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±22 110 
mg/kg TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.2 26 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.6 48 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.30 0.6 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.016 0.082 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.17 0.57 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.5 22 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.56 2.8 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.3 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.092 0.46 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.98 4.9 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.013 0.067 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.72 3.6 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  9.5 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.40 2 mg/kg 
TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.14 0.7 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.38 1.9 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  6.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  6.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  10 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 
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Prov 16-18267643 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 014 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.6 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.72 97.2 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.9 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.0 45 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.2 6 mg/kg 
TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.5 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.0 35 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.070 0.14 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.013 0.044 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.036 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.4 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.036 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.011 0.056 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.64 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.53 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.53 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.67 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.8 % av 
TS 
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Prov 16-18267645 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 016 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.4 96.1 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 7.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.27 92.7 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.2 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 0.21 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.2 5.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.8 19 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±13 66 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 0.014 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.10 0.2 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 0.023 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 0.034 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±11 42 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 1.3 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 



 

42 av 68  

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  3.9 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.1 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.040 0.2 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.17 0.84 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.19 0.94 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.10 0.51 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.26 1.3 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.072 0.36 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.044 0.22 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.19 0.95 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.015 0.074 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  4.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  3.9 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  2.2 % av 
TS 



 

43 av 68  

 

Prov 16-18267646 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 018 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.85 98.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.5 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.8 14 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.4 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.036 0.072 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 0.012 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.009 0.03 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.046 0.23 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.47 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.034 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.085 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.19 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.47 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 
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Prov 16-18267647 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 020 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.9 99.3 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.4 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.94 4.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.0 9.9 
mg/kg TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 6 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.2 36 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.043 0.085 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 0.021 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.010 0.034 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  0.7 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.016 0.081 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.19 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.036 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.069 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.17 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  <0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.4 % av 
TS 
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Prov 16-18267648 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 021-2 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.1 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.85 98.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 5.1 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.88 4.4 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 8.8 
mg/kg TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.6 13 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.2 41 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.006 0.02 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Bekämpningsmedel 

2,4,5-triklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 2,4-diklorfenoxisyra LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 0.12 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 3(3,4-diklorfenyl)urea LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.08 <0.1 
mg/kg TS 

 AMPA LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.14 0.27 
mg/kg TS 

 Atrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Desisopropylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Diklobenil GC-MS-NCI, egen 
metod 

±0.01 <0.02 
mg/kg TS 

 Diuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Glyfosat LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.096 0.32 
mg/kg TS 

 Monuron LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Simazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

 Desetylatrazin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.003 <0.01 
mg/kg TS 

 Imazapyr LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

 3,4-dikloranilin LC-MS-MS, egen 
metod 

±0.004 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 18 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.055 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.52 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.015 0.076 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.068 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.04 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.019 0.094 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.039 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.73 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.69 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.62 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 
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Prov 16-18267663 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 005-3 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.8 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 8 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.96 99.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±14 68 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 9.3 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.6 38 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.6 28 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±14 70 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±35 140 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.34 1.7 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.011 0.054 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.054 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.17 0.84 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.26 1.3 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  3.6 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.11 0.57 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.086 0.43 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.14 0.71 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.054 0.27 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.10 0.51 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.035 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.2 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.8 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.7 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  3.8 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.3 % av 
TS 

Prov 16-18267668 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 007 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 98.3 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.65 96.5 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.3 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.8 29 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.3 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.8 34 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 16 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.084 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.084 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.011 0.055 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.17 0.86 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.15 0.76 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.8 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.7 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.058 0.29 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.12 0.6 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.018 0.088 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.11 0.54 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.9 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1.8 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2 mg/kg 
TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.97 % 
av TS 

Prov 16-18267682 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 009 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.5 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.69 96.9 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.7 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±8.0 40 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.2 46 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.8 19 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.5 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.030 0.15 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.024 0.12 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.20 0.99 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.062 0.31 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.050 0.25 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.16 0.82 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.032 0.16 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.4 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.3 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  2.6 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.86 % 
av TS 
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Prov 16-18267683 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 011 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.2 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 2.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.96 4.8 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.2 11 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 5.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.0 15 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.0 30 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 <10 
mg/kg TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  <0.03 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.022 0.11 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.017 0.086 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.2 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.011 0.057 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.1 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.12 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  <0.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  <0.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.63 % 
av TS 

Prov 16-18267685 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 013 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.8 98.7 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.3 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.76 97.6 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 7.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±6.6 33 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.1 5.7 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.2 21 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±2.4 12 mg/kg 
TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.1 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.6 18 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±7.0 35 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±4.5 11 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.026 0.13 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.13 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.28 1.4 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.043 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.22 1.1 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  2.9 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  1.3 % 
av TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.028 0.14 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.12 0.58 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.017 0.085 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.13 0.64 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.019 0.097 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  2.2 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  2.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  3.1 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  0.74 % 
av TS 

Prov 16-18267688 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 015 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.7 97.9 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±8.09 80.9 % 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 4.5 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.5 7.5 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.6 23 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.4 17 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.8 9.2 
mg/kg TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.0 25 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.8 49 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 0.011 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±5.3 21 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 0.033 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.016 0.08 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.1 % 
av TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.15 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.012 0.061 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.087 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.048 0.24 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.038 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.052 0.26 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  0.69 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.020 0.1 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.054 0.27 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.069 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.010 0.05 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.034 0.17 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.012 0.059 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  0.82 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  0.77 
mg/kg TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  0.89 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.2 % av 
TS 
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Prov 16-18267690 

Provtagningsdatum 2018-07-09 

Provets märkning 017 

Provtagningsdjup - m 

Provtagare Kristoffer 
Hagvall 

 
 

Ankomstdatum 2018-07-09 

Ankomsttidpunkt 0840 

 
 

 

Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Glödgningsrest SS-EN 12879-1 ±14.6 97.1 % 
av TS 

 pH i mark SS-EN 15933:2012 ±0.3 6.6 

 Torrsubstans SS-ISO 11465-1:1995 ±9.68 96.8 % 

Metaller i fast material bestämda med 
ICP/AES 

Arsenik, As EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.9 3.6 
mg/kg TS 

 Barium, Ba EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±9.2 46 mg/kg 
TS 

 Kadmium, Cd EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±0.14 <0.2 
mg/kg TS 

 Kobolt, Co EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.4 7.2 
mg/kg TS 

 Krom, Cr EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±5.4 27 mg/kg 
TS 

 Koppar, Cu EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.0 20 mg/kg 
TS 

 Nickel, Ni EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±3.2 16 mg/kg 
TS 

 Bly, Pb EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±1.6 8 mg/kg 
TS 

 Vanadin, V EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±4.8 24 mg/kg 
TS 

 Zink, Zn EN 16173mod,EN 
ISO 11885 

±11 57 mg/kg 
TS 

Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg EN 16173 mod,SS-
EN 1483 

±0.005 <0.01 
mg/kg TS 

Organiska miljöanalyser - 
Petroleumprodukter/olja 

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.54 <1.2 
mg/kg TS 

 Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 
22155:2016 mod 

±0.60 <2 mg/kg 
TS 

 Alifater >C10-C12 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Alifater >C12-C16 GC-MS, egen metod ±3.0 <10 
mg/kg TS 

 Alifater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±7.5 30 mg/kg 
TS 

 Alifater summa >C5-C16 Beräknad  <10 
mg/kg TS 

 Aromater >C8-C10 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C10-C16 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

 Aromater >C16-C35 GC-MS, egen metod ±0.30 <1 mg/kg 
TS 

Organiska miljöanalyser - 
Polyaromatiska föreningar 

Acenaften GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 

 Acenaftylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Naftalen GC-MS, egen metod ±0.0090 0.045 
mg/kg TS 

 PAH-L,summa Beräknad  0.11 
mg/kg TS 

 Antracen GC-MS, egen metod ±0.016 0.078 
mg/kg TS 

 Fenantren GC-MS, egen metod ±0.017 0.086 
mg/kg TS 

 Fluoranten GC-MS, egen metod ±0.092 0.46 
mg/kg TS 

 Fluoren GC-MS, egen metod ±0.0090 0.032 
mg/kg TS 

 Pyren GC-MS, egen metod ±0.088 0.44 
mg/kg TS 

 PAH-M,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 Benso(a)antracen GC-MS, egen metod ±0.036 0.18 
mg/kg TS 

 Benso(a)pyren GC-MS, egen metod ±0.017 0.083 
mg/kg TS 

 Benso(b)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.068 0.34 
mg/kg TS 

 Benso(k)fluoranten GC-MS, egen metod ±0.014 0.072 
mg/kg TS 

 Benso(ghi)perylen GC-MS, egen metod ±0.013 0.066 
mg/kg TS 

 Krysen + Trifenylen GC-MS, egen metod ±0.060 0.3 
mg/kg TS 

 Dibens(a,h)antracen GC-MS, egen metod ±0.0090 <0.03 
mg/kg TS 
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Fysikaliska/kemiska 
egenskaper 

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1  2.9 % 
av TS 

 Indeno(1,2,3-cd)pyren GC-MS, egen metod ±0.014 0.07 
mg/kg TS 

 PAH-H,summa Beräknad  1.1 
mg/kg TS 

 PAH,summa cancerogena Beräknad  1 mg/kg 
TS 

 PAH,summa övriga Beräknad  1.3 
mg/kg TS 

Organiska summametoder TOC Beräknad  1.7 % av 
TS 

 



Samråd gamla ådalsbanan, bandel 237, Älandsbro-Veda (TRV 2017/110012), med aktörer kopplat 

landbygds- och besöksnäringsutveckling.   

 

Hej,  

Utifrån besöksnäringsperspektiv och en attraktiv boendemiljö i Härnösands kommun och Höga 

Kusten finns intresse att sträckan Älandsbro-Veda kan komma tillfalla Härnösands kommun. Vi har 

idag två projekt i kommunen som arbetar med att utveckla friluftslivet och vi har en fantastisk natur 

att utgå ifrån. Projekten arbetar dels med att utveckla nya leder, utveckla befintliga leder men också 

innehåll, mervärden och utformning av dessa som skapar attraktivitet för både boende och besökare. 

Friluftsliv är också ett av Höga Kusten Destinationsutvecklings utvecklingsområden och under hösten 

2018 genomfördes en förstudie kring möjligheterna att utöka antalet leder i destinationen. Att låta 

Höga Kusten-leden börja i Härnösand ligger således helt linje med det behov som de ser kring de ser 

kring behov av ett utökar utbud av vandrings-och cykelleder i destinationen. (Se bifogade filer för 

Höga Kustens uttalande och förstudie) 

Vi har idag många besökare som vill vandra/cykla i Höga Kusten som kommer Härnösands central via 

buss eller tåg för att ta bussen vidare till Veda och börja sin vandring på Höga Kusten-leden. 

Alternativt att de börjar sin vandring i Örnsköldsvik för att vandra ner till Veda och avsluta sin 

vandring. 

Att låta Höga Kusten-leden börja i Härnösand och på så sätt få besökare att börja/avsluta sin 

vandring i Härnösand skapar möjligheter till fler gästnätter och möjligheter för våra företag. Målet är 

att besökarna spenderar fler dagar och upptäcker det utbud Härnösand har att erbjuda kring boende, 

mat och upplevelser. Vi vet också att många människor väljer att flytta till en plats just för naturen 

och friluftslivet.  

Föreningen som driver Höga Kusten-leden ser positivt på denna tanken och lägger vikt vid att skapa 

en stabil organisation för en kvalitativ och välskött led (se bifogat mail för uttalande). 

Ser man ur ett helårsperspektiv och vintersäsongen har vi dels trender med att gå med snöskor som 

blir allt mer populärt. Men vi har också Härnösands skoterklubb som har viss del av sin skoterled på 

banvallen mellan Älandsbro-Veda. De sköter idag röjning på sträckan Huggning-Innerbrån. De ser 

positivt på att fortsatt nyttja banvallen eftersom det också betyder att de inte behöver nyttja 

böndernas åkrar i samma utsträckning och skada den marken vilket lett till en bra relation med 

bönderna (se bifogat mail för uttalande av Härnösands skoterklubb). 

 

Med vänlig hälsning 

Eva-Lotta Öberg, Projektledare Landsbygd 2.0, Härnösands kommun 

 



Bilagor – yttranden från olika aktörer 

1 

Hej! 

Ett av Höga Kusten Destinationsutvecklings utvecklingsområden är infrastruktur och tillgänglighet 

och satsningar görs inom detta område.  Exempelvis har vi under hösten 2018 gjort en förstudie kring 

möjligheterna att utöka antalet leder i destinationen.  Härnösands kommuns önskemål om att knyta 

ihop Högakustenleden med Härnösand ligger helt i linje med de behov vi ser av ett utökat utbud av 

vandring- och cykelleder i Höga Kusten. Något som förstudien även framhöll.  Möjligheten till 

vandring och upplevelser i naturen är högt efterfrågat bland Höga Kustens besökare och ett större 

utbud gynnar båda besökare, entreprenörer och bofasta. 

/Marcus 

Marcus Strömsten 

Digital närvaro, Turistservice 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB 

Postadress: Strandgatan 23, 89133 Örnsköldsvik 

Besöksadress: Hög Kusten Turistservice, Högakustenbron 

Direktnr: 0660-785 43 / 076-115 05 47 

Ring Höga Kusten: 0771-26 50 00 

2 

Ur utvecklingsperspektiv för landsbygden i Härnösand samt besöksnäringen i Höga Kusten ser jag det 

som viktigt att omvandla den gamla banvallen till en vandring/cykel led samt under vintern kunna 

erbjuda den som en transportled för snöskotrar mm. Önskemål finns från boende i Veda och Utansjö 

att på ett säkert sätt kunna cykla till Älandsbro och Härnösand.  

Henrik Olsson Landsbygdsutvecklare Härnösands Kommun  

3 

Ideella föreningen Höga Kustenleden verkar tillsammans med berörda myndigheter för drift och 

utveckling av leden. 

Härigenom hoppas vi bidra till bättre folkhälsa och ett ökat intresse för friluftsliv, natur och kultur 

samt att tillhandahålla en del av infrastrukturen för besöksnäringen. 

Mot bakgrund av detta ser föreningen positivt på att även Härnösands kommun vill utveckla 

vandringsleder och i det nu aktuella fallet bidra till en utveckling av Höga Kustenleden, genom att 

ansluta ytterligare ca 25 kilometer ny led från Härnösand upp till Högakustenbron. 



Fler långsiktiga intressenter i Höga Kustenledens skötsel och utveckling kan bara göra ledens 

”varumärke” starkare, och bidra till att skapa en stabil organisation för en successivt allt mer välskött 

och kvalitativ vandringled. 

 

För ideella föreningen Höga Kustenleden 

Hans Erik Näslund                      Johan Uebel 

Hälsningar 

 

Johan Uebel 

Förvaltare 

 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Postadress: 871 86 Härnösand 

Besöksadress: Nybrogatan 15 eller Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 92 10, 070-398 61 74 

4 

Hej. 

Detta ser vi positivt på, under förutsättning att skoterklubben får nyttja detta förstås😊. 

Idag sköter vi sträckan från Huggning(från där man kör mot Kragom) och upp till Innerbrån.  

Detta ses även som väldigt positivt av de som brukar åkrarna där vi körde förut. Skotertrafiken är mer 

eller mindre borta från åkrarna sedan vi drog om leden till banvallen. 

Vi har även röjt sly och annat på den sträckan så det går att komma fram lättare. 

Sedan sträckan från Innerbrån och vidare mot Höga kusten bron har inte Skoterklubben något 

anspråk på eftersom detta inte ingår i klubbens ansvar. 

Med vänlig hälsning/ Ordförande HSK. 

Nille Borg 

Tel: 070-687 91 84 

 

 

           



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 
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Dnr  

KS/2018-000500 

  

 

 Kommunstyrelsen  

Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och 
ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  

att återremittera ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning.   

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har på sitt sammanträde 2018-11-22 beslutat att föreslå 

fullmäktige att införa en avgift för vissa insatser som efter individuell 

behovsprövning kan erbjudas enligt socialtjänstlagen. Det gäller insatserna 

individstöd, kontaktperson och ledsagarservice. Dessa insatser är idag 

kostnadsfria i Härnösands kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att vissa frågor måste förtydligas och 

föreslår därför att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 

socialnämnden för kompletteringar. 

- Varför ska dessa insatser avgiftsbeläggas? Det framgår inte tydligt i 

underlaget varför socialförvaltningen vill införa en avgift, är det 

enbart av ekonomiska skäl eller finns det andra anledningar?  

- Socialförvaltningen uppger att avgifterna kommer generera en ökad 

intäkt om ca 400 tkr. Hur påverkar denna ökade intäkt övriga 

åtgärder som nämnden beslutat om för att nå en budget i balans? 

- Finns det några konsekvensanalyser gjorde vad gäller riskerna för att 

brukare som på grund av avgiften avsäger sig dessa insatser istället 

får ett ökat vårdbehov inom andra områden?  

- På vilka sätt kan socialförvaltningen följa upp konsekvenserna av 

införandet av en avgift?  

Individstöd 

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende kan 

enligt socialtjänstlagen ha rätt till insatsen individstöd. Tanken är att stödet 

ska vara rehabiliterande och leda till ökad självständighet. 

Under augusti månad 2018 fanns totalt 73 personer som beviljats insatsen 

individstöd. Av dem hade 38 personer inga andra insatser beviljade. 
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Kontaktperson 

Personer med behov av att bryta social isolering kan enligt socialtjänstlagen 

ha rätt till kontaktperson. 

Under augusti månad 2018 fanns totalt 43 personer som beviljats insatsen 

kontaktperson. Av dem hade 16 personer inga andra insatser beviljade. 

Ledsagarservice 
Enligt socialtjänstlagen kan den som har behov av stöd för att delta i 

aktiviteter utanför hemmet ha rätt till ledsagarservice.  

Under augusti månad 2018 fanns totalt 42 personer som beviljats insatsen 

ledsagarservice. Av dem hade 22 personer inga andra insatser beviljade.  

   

Beslutsunderlag 

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2018-11-22 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-11-19 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-10-10 

Socialförvaltningen, konsekvens vid införande av avgifter för individstöd, 

kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen.  

 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Maria Jonsson 0611-34 81 54  
maria.a.jonsson@harnosand.se 
Eva Ehn 0611-34 83 46 
eva.ehn@harnosand.se 
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 Socialnämnden 

 

Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och 
ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

att avgift tas ut inom maxtaxan från och med januari 2019 för insatsen 

individstöd beviljade enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen, 

att avgift tas ut inom maxtaxan från och med januari 2019 för insatsen 

kontaktperson beviljad enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen,  

att avgift tas ut inom ramen för maxtaxa från och med januari 2019 för 

insatsen ledsagarservice beviljad enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

En rad insatser kan efter individuell behovsprövning erbjudas enligt 

socialtjänstlagen. För närvarande är insatserna individstöd, kontaktperson 

och ledsagning avgiftsfria i Härnösands kommun.  

Härnösands kommun har maxtaxa vilket innebär att den enskilde betalar 

utifrån betalningsförmåga. Avgifter kan därmed variera mellan 0 kronor och 

högsta belopp som för år 2018 är 2 044 kronor per månad. Justering av 

högsta avgift för maxtaxan sker årligen utifrån gällande prisbasbelopp. 

Individstöd 

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende kan 

enligt socialtjänstlagen ha rätt till insatsen individstöd. Tanken är att stödet 

ska vara rehabiliterande och leda till ökad självständighet. 

Under augusti månad i år fanns totalt 73 personer som beviljats insatsen 

individstöd. Av dem hade 38 personer inga andra insatser beviljade. 

Kontaktperson 

Personer med behov av att bryta social isolering kan enligt socialtjänstlagen 

ha rätt till kontaktperson. 
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Under augusti månad i år fanns totalt 43 personer som beviljats insatsen 

kontaktperson. Av dem hade 16 personer inga andra insatser beviljade. 

Ledsagarservice 
Enligt socialtjänstlagen kan den som har behov av stöd för att delta i 

aktiviteter utanför hemmet ha rätt till ledsagarservice.  

Under augusti månad i år fanns totalt 42 personer som beviljats insatsen 

ledsagarservice. Av dem hade 22 personer inga andra insatser beviljade. 

 

Underlag för beslut 
I Härnösands kommun är insatserna individstöd, kontaktperson och 

ledsagarservice avgiftsfria. Vid omvärldsbevakning framkom att flertalet 

kommuner i landet tar ut avgifter för dessa insatser.  

Införande av avgifter inom ramen för maxtaxa för ovanstående insatser 

innebär en ökade intäkter för socialförvaltningen. Vid beräkning av intäktens 

storlek kan endast de personer som inte har andra insatser beviljade räknas 

med. Detta eftersom de personer som även har andra insatser redan betalar 

avgift utifrån betalningsförmåga inom ramen för maxtaxa. 

Därtill måste ett antagande göras avseende personers betalningsförmåga 

eftersom uppgifter om det saknas. 

En beräkning av intäkter efter införande av avgifter för individstöd, 

kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen omfattar 

 38 personer som är beviljade individstöd,  

 16 personer som är beviljade kontaktperson och 

 22 personer som är beviljade ledsagarservice. 

Beräkning utifrån antaganden 

Vid ett antagande om att betalningsförmågan inom ramen för maxtaxan 

uppgår till i genomsnitt 450 kronor per person och månad medför ökade 

intäkter motsvarande 394,0 tnkr enligt följande beräkning: 

76 personer x 450 kronor x 12 månader = 394,0 tnkr 

Viktigt att beakta att betalningsförmågan kan variera mellan lägsta avgift 

0 kronor och högsta avgift som för i år är 2 044 kronor per månad. 

 

 

Agneta Nordström 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

Maria Jonsson 

Enhetschef Biståndsenheten 

 

 

Bilaga 1 Konsekvens vid införande av avgift för individstöd, 

kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 



Bilaga 1 

Konsekvens vid införande av avgifter för individstöd, kontaktperson 
och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 
 
 

Bakgrund 
Härnösands kommun tar för närvarande inte ut avgifter för insatserna individstöd, 

kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen.  

 
Förslag 

Avgift tas ut inom ramen för maxtaxa för insatserna individstöd, kontaktperson och 

ledsagarservice enligt socialtjänstlagen. För dessa insatser tar flertalet kommuner i landet ut 

avgift, till dem hör bland andra Sundsvalls och Kramfors kommun. 

 
Konsekvens 

Brukare 
Avgifterna kommer att ingå i maxtaxan som innebär att månadsavgift tas ut utifrån individens 

betalningsförmåga. Finns det inget avgiftsutrymme blir insatsen kostnadsfri. En farhåga kan 

vara att brukare avsäger sig eller inte tar emot insatsen då man anser sig inte ha råd. Det 

biståndsenheten kan göra för att motverka detta är att medverka vid vårdplaneringar på 

sjukhuset, motivera till att ta emot hjälp.  

Kvalitet 
Vårdplanering och upprättande av samordnad individuell plan (SIP) sker i samverkan mellan 

kommunens biståndshandläggare och Region Västernorrland. Biståndshandläggaren ska alltid 

utgå ifrån individens behov och göra en individuell bedömning utifrån det. Om personer 

avsäger sig insats på grund av ekonomiska skäl kan andra kommunala insatser bli aktuella.  

Arbetsmiljö/medarbetare 
Införande av avgifter påverkar administrativa enhetens medarbetare marginellt. Inom 

biståndsenheten bedöms ändå att antal ansökningar om andra insatser inte kommer att öka 

nämnvärt på grund av att avgift införs. 

 

Ekonomi 
Förvaltningen beräknar en intäktsökning med ca 0,4 mnkr. Beräkningen är uppskattad på 

årsbasis utifrån antal personer som inte är beviljad fler insatser än en av ovanstående insatser 

och ett antagande om betalningsförmåga om 450 kronor per person och månad.  
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 Socialnämnden 

 

Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och 
ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 

 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

att avgift tas ut inom maxtaxa från och med januari 2019 för insatsen 

individstöd beviljade enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen, 

att avgift tas ut inom maxtaxan från och med januari 2019 för insatsen 

kontaktperson beviljad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, samt 

att avgift tas ut inom ramen för maxtaxa från och med januari 2019 för 

insatsen ledsagarservice beviljad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Förvaltningen lämnade i oktober 2018 ett förslag till socialnämnden om att 

inom maxtaxa ta ut avgift för individstöd, kontaktperson och ledsagarservice 

enligt socialtjänstlagen, se bilaga 1 Tjänsteskrivelse 2018-10-10.  

Ärendet återremitterades till förvaltningen för komplettering med statistik 

som styrker antagandet om genomsnittlig avgift motsvarande 450 kronor per 

månad, se bilaga 2 Utdrag ur socialnämndens sammanträdesprotokoll  

§ 166. 

Nedanstående underlag har hämtats från verksamhetssystemet Treserva och 

omfattar samtliga personer som har aktuella beslut om insatserna 

individstöd, kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) 

under oktober månad 2018.  

Beräkningen av genomsnittlig avgift har skett genom att identifiera samtliga 

personer med beslut om någon av insatserna som även har beslut om insatser 

som är avgiftsbelagda.  

mailto:eva.ehn@harnosand.se
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Totalt 108 personer har biståndsbeslut om insatserna individstöd, 

kontaktperson eller ledsagarservice enligt SoL enligt följande fördelning: 

 65 personer individstöd  

 21 personer kontaktperson 

 22 personer ledsagarservice 

 

Referensgrupp 

Totalt 31 personer har biståndsbeslut om minst en av de aktuella insatserna 

och beslut om andra insatser enligt följande fördelning: 

 9 personer med individstöd  

 10 personer med kontaktperson 

 12 personer med ledsagarservice 

Dessa totalt 31 personer med biståndsbeslut om individstöd, kontaktperson 

eller ledsagarservice och andra biståndsbeslut som är avgiftsbelagda utgör 

referensgrupp för beräkning. 

Månadsavgiftens storlek varierar för referensgruppen mellan 0 och 2 044 

kronor, det vill säga lägsta och högsta belopp inom maxtaxan. Av 31 

personer betalar nio 0 kronor och fyra 2 0 44 kronor. I genomsnitt betalar 

dessa 31 personer 1 000 kronor per månad för andra insatser som är 

avgiftsbelagda. 

Underlag för beslut 

Totalt berörs 108 personer av införande av avgift för insatserna individstöd, 

kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen, för 18 av dem 

finns inkomstuppgifter. Samtliga av dessa 18 personer har ett beräknat 

negativt avgiftsutrymme, det vill säga de saknar betalningsförmåga gällande 

avgifter. Övriga 90 personer saknar inkomstuppgifter eftersom förvaltningen 

inte har rätt att begära dessa uppgifter om det inte finns anledning till det. 

Med hänsyn till att cirka en tredjedel av referensgruppen betalar 0 kronor i 

avgift görs ett antagande om att det återspeglar sig i den grupp som berörs. 

Utifrån det antas att 60 personer har betalningsförmåga. 

Tidigare antagande om en genomsnittlig avgiftsnivå om 450 kronor per 

person är utifrån referensgruppens betalningsförmåga lågt. 

 

 

Agneta Nordström 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

Eva Ehn 

Enhetschef Administrativa enheten 

 

 Bilaga 1 Tjänsteskrivelse 2018-10-10 

Bilaga 2 Utdrag ur socialnämndens sammanträdesprotokoll § 166. 
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§ 184 Dnr 16671  

Införande av avgift för individstöd, kontaktperson och 
ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avgift tas ut inom maxtaxan från och med januari 2019 för insatsen 
individstöd beviljade enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen, 

att avgift tas ut inom maxtaxan från och med januari 2019 för insatsen 
kontaktperson beviljad enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen,  

att avgift tas ut inom ramen för maxtaxa från och med januari 2019 för 
insatsen ledsagarservice beviljad enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Vänsterpartiet yrkar på att nämnden avslår förslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag 
och yrkande om avslag från Vänsterpartiet. 

Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta i enlighet med 
yrkande från Vänsterpartiet.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 

Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att införa avgift för individstöd, 
kontaktperson och ledsagarservice enligt socialtjänstlagen då beslutet kan 
medföra att brukarna avsäger sig eller inte tar emot insatserna. Om brukarna 
väljer att avstå finns risk för passivitet och ökad psykisk ohälsa som följd. 
Detta kan medföra ökat vårdbehov.  
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Bakgrund 
En rad insatser kan efter individuell behovsprövning erbjudas enligt 
socialtjänstlagen. För närvarande är insatserna individstöd, kontaktperson 
och ledsagning avgiftsfria i Härnösands kommun.  

Härnösands kommun har maxtaxa vilket innebär att den enskilde betalar 
utifrån betalningsförmåga. Avgifter kan därmed variera mellan 0 kronor och 
högsta belopp som för år 2018 är 2 044 kronor per månad. Justering av 
högsta avgift för maxtaxan sker årligen utifrån gällande prisbasbelopp.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-11-19 med bilagor.    

______  
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Telefon 
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212000-2403 
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kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en 

revidering av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.  

Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en 

gemensam struktur på alla nämndernas reglementen. 

Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, 

skolnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.  

Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet. 

Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med 

”drift av kommunens arbetsmarknadsarenor” 

Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och 

exploateringsverksamhet flyttades över till Kommunstyrelsen i samband 

med att tjänst mark- och exploateringshandläggare organisatoriskt gick över 

till kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas 

bort så att den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar” 

Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem 

som har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om 

hyresavtal. Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet 

ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det 

beslutet tas separat. 

Övriga förändringar som skett är: 
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- Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till 

samhällsnämnden 

- Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden 

till kommunstyrelsen. 

- En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga 

arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

har lagts till 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet 

påverkar därmed nämndernas arbetsuppgifter. 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.   

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04 

Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13  

 

 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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Sammanställning av inkomna synpunkter från 
kommunstyrelse och nämnder på gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

 

Synpunkt Kommentar Åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Det borde föras in en generell 
skrivning om vem som äger rätten 
att teckna avtal, på samma sätt som 
det framgår vem som har rätt att 
teckna hyresavtal 

 En punkt om generell rätt att 
teckna avtal förs in under den 
gemensamma delen med 
rubriken ”Rätt att teckna avtal” 

Tabellen som redovisar antalet 
ledamöter och ersättare i 
nämnderna bör tas bort då det 
beslutet tas separat av fullmäktige 
och det är bra om informationen 
inte finns i flera styrdokument. 

Antalet ledamöter och 
ersättare samt den politiska 
organisationen beslutas i ett 
separat beslut och bör inte stå 
med i detta dokument 

Tabellen är borttagen 

Arbetslivsnämnden 
Att komplettera arbetslivsnämndens 
ansvarsområde med ” Drift av 
kommunens 
arbetsmarknadsarenor.” 

 Arbetslivsnämndens uppgifter 
kompletteras i enlighet med 
nämndens önskemål 

Samhällsnämnden 
Första delen i punkt 1 bör tas bort 
och istället blir punkt 1”Förädling av 
mark- och skogstillgångar” 

Mark- och 
exploateringsverksamheten är 
överflyttad till 
kommunstyrelsen och bör 
därför inte längre stå med i 
samhällsnämndens 
reglemente 

Punkten justerad utifrån 
samhällsnämndens synpunkt 

Skolnämnden 
Lämnar inga synpunkter   

Socialnämnden  
Lämnar inga synpunkter   
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§ 209 Dnr 2018-000304 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och därför ska nämnderna yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente. 

Nämnderna ska endast yttra sig över den del som berör respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-11-28 med bilaga.   

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Agneta Nordström 
agneta.nordstrom@harnosand 
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Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden förseslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun. 

 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och därför ska nämnderna yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente. 

Nämnderna ska endast yttra sig över den del som berör respektive nämnd. 

 

 

 

 

Agneta Nordström 

Förvaltningschef 

 

 

 

Bilaga  Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun.  KS/2018-000481 
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§ 227 Dnr 2018-000186 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun med revidering av samhällsnämndens ansvarsområde.  

Samhällsnämnden beslutar vidare  

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitel 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad det 

har varit innan.  

I den del som avser samhällsnämndens övergripande uppgifter och 

ansvarsområde finns under punkt 1: att vara verkställande organ för mark- 

och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- 

och skogstillgångar. 

Ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet flyttades över till 

Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och 

exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Ansvar för förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar är kvar 

under samhällsnämndens ansvar. 

Första delen i punkt 1 bör tas bort och istället blir punkt 1”Förädling av 

mark- och skogstillgångar”.   

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensamt reglemente. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2018-11-30.  

______  
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Postadress 

Härnösand kommun 
Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Brunnhusgatan 4 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Christina Norberg, 0611-348104 
christina.norberg@harnosand.se 

Yttrande  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2018-11-30 

 
Dnr  

SAM/2018-000186 

  

 

 Samhällsnämnden 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun, samt  

 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.   

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitel 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad 

det har varit innan.  

I den del som avser samhällsnämndens övergripande uppgifter och 

ansvarsområde finns under punkt 1: att vara verkställande organ för mark- 

och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- 

och skogstillgångar. 

Ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet flyttades över till 

Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och 

exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Ansvar för förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar är kvar 

under samhällsnämndens ansvar. 

Första delen i punkt 1 bör tas bort och istället blir punkt 1”Förädling av 

mark- och skogstillgångar”.   



 
Härnösands kommun 
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Beslutsunderlag 

Förslag till gemensamt reglemente  

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Christina Norberg 

Nämnsekreterare 

 

Bilagor 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Skolnämnden 

Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 

 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna i Härnösands kommun. Det föreslagna 

reglementet är ett gemensamt sammanhållet reglemente i stället för att varje 

nämnd, inklusive kommunstyrelsen, har egna reglementen. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad 

det har varit innan. Den del som avser just skolnämndens övergripande 

uppgifter och ansvarsområde innehåller inga direkta skillnader mot hur 

nuvarande reglemente är utformat varför inga synpunkter lämnas. 

    

 

 

Birgitta Wigren 

Förvaltningschef 
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Bilagor 

Bilaga 1 Nuvarande gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder. 

 

Bilaga 2.  Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder. 
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Plats och tid Härnösands teater, torsdagen den 13 december 2018 kl 08:45-12:50 med ajournering 
kl. 9:50-11:30 

Beslutande Ledamöter 

Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Birgit Eldroth (S) 
Rolf Gösta Andersson (S) 
Rolf Rune Andersson (S) 
Göran Hådén (MP) 
Torgny Jarl (S) 
Ulrika Sundgren (C) 
Saeida Noori (MP)  
Bengt Olof Jansson (L) tjänstgörande ersättare för Malin Plantin Sjöblom (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Hans Berglund (S) 
Tove Engvall (MP) endast närvarande under § 127 
Lina Halvarsson (S) 
Carl Fredrik Edgren (V) 
 

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Gunnel Selling Norell, verksamhetschef 
Lena Albonius, verksamhetsstrateg 
Tomas Boström, personalföreträdare Lärarförbundet  
Annelie Persson, personalföreträdare Vision 
Jenny Långström, sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen, kl. 09:20-09:45 
Malin Schéele, förskolechef, kl. 09:45-09:50 
Johanne Lundgren, controller, § 126-127 
 

Justerare Bengt Wallgren 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, Johannesbergsgatan 3, 2018-12-13 kl. 14:15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragraf § 128 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Ann-Christine Myrgren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-14 Datum då anslaget tas ned 2019-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
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Ärendelista 

§ 128 Dnr 2018-000243 003 3 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun .......................................................................................... 3 
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§ 128 Dnr 2018-000243 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna i Härnösands kommun. Det föreslagna 
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4 
1 För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma 

bestämmelser 
 
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelsen och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1 och 2, tydliggörs även kommunstyrelsens och 
nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 3 och 10.  

Ansvar, behörighet och verksamhet 
I nya kommunallagen kap. 6 finns bestämmelser hur kommunstyrelsen och 
övriga nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden 
ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar 
och fullmäktiges beslut.  

 



5 

2 Sammansättning och arbetsformer 
Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap 1§ - 3§ KL) 
§ 1 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige som beslutande församling 
tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för 
att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för 
verksamheten i övrigt. 

Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndare/nämnd. 

 

Nämnd Antal  
ledamöter 

Ersättare 

Kommunstyrelsen 15 15 

Arbetslivsnämnd 9 7 

Samhällsnämnd 11  7 

Skolnämnd 11  7 

Socialnämnd 11  7 

Valnämnd  5  5 

Krisledningsnämnd (KS Au)  7  7 

Överförmyndaren  1  1 

 

Ersättares tjänstgöring (6 kap 10 § KL)  
§ 2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

§ 3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§ 4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§ 5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen, om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

§ 6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar.  

Skyldighet anmäla förhinder 
§ 7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller 
styrelse/nämnds ordförande.  
 
§ 8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om att hon/han ska tjänstgöra vid 
sammanträdet. 
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Sammanträdena 
§ 9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden  
§ 10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden 

Kallelse 
§ 11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

§ 12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat sätt. 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen.  

Närvarorätt  
§ 14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter 
och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken 
utstäckning de får delta i olika överläggningar. 

§ 15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.  

§ 16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 
kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, som 
berör vederbörandes verksamhetsområde. 

§ 17 När en nämnd uppvisar negativt utfall mot budget innebär det 
att kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en 
period får närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av 
särskilda beslut. 

Ersättare för ordföranden  
§ 18 Om både ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande 
har förhinder att delta i ett sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder 
äldste ledamoten som fullgör ordfördandes uppgifter.  

§ 19 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

Jäv, avbruten tjänstgöring  
§ 20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.   

§ 21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 
parti.  
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§ 22 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av 
ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, 
överläggning som beslut. 

Reservation  
§ 23 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas före den beslutade tidpunkten för justering av 
protokollet.  

Protokollsanteckning 
§ 24 Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt 
uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för 
protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna 
anteckning. (KL kap. 4 § 22) Skulle ordförandes bedömning ifrågasättas bör 
nämnden avgöra frågan genom normalt beslutsförfarande där proposition ställs 
till yrkandet om att föra ett yttrande till protokollet. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet.  

Ordföranden och nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i en 
sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

Protokollsanteckningen ska lämnas skriftligen före den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet.  

Justering av protokoll  
§ 25 Protokollet justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot. Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i 
protokollet justeras omedelbart. Förutsättningen för omedelbar justering är att 
ordalydelsen är helt klar. Paragraftexten måste därför redovisas vid 
sammanträdet.  

Delgivning  
§ 26 Delgivning med styrelse/nämnd sker med styrelsens/nämnds ordförande 
eller vid förhinder för denne styrelsens/nämnds vice ordförande eller anställd 
som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
§ 27 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse/nämnd ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I 
övrigt bestämmer styrelse/nämnd vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 
§ 28 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter 
som ingår i styrelsens/nämndens uppdrag. 

Vård av handlingar  
§ 29 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente.  

Demokrati och medborgardialog  
§ 30 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta 
i demokratiarbete och dialog med medborgarna. 
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Styrelse/nämnds uppgifter och befogenheter 

Verksamhet och medel  
§ 31 Styrelse/nämnds verksamhet skall bedrivas med koncentration på 
huvuduppgifterna och med en tydlig och effektiv organisation.  

§ 32 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara 
för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.  

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 
§ 33 Styrelse/nämnd är ansvarig för informationen inom sitt 
verksamhetsområde. 

§ 34 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§ 35 Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med 
föreningar och organisationer när dessa är särkskilt berörda. 

§ 36 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 
§37 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 
verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att erforderliga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt gällande föreskrift (årliga handlingsplaner, dokumentation, delegering, 
mm.) (AFS 2001:1).) 

§38 Nämnd fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef. 

§39 Styrelse/nämnd ska stärka och utveckla medarbetarskapet inom sitt 
verksamhetsområde.  

Övriga uppgifter 
§ 40 Styrelse/nämnd ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker 
inom styrelse/nämnds område, som omfattas av personuppgiftslagen 
(1998:204). 

§ 41 Styrelse/nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt och följa upp planen 
för internkontroll.  

§ 42 Styrelse/nämnd ska följa arbetet vid utarbetande av förslag till planer och 
yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens 
ansvarsområde.  

§ 43 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella eller 
andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om 
konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning.  

§ 44 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom egna verksamhetsområdet så länge 
det inte är av principiell natur eller av större vikt.  
Gällande avtal om lokaler, se § 48. 
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§ 45 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 
kommunen och med externa aktörer för att utveckla verksamheten i 
Härnösands kommun. 

Ekonomi omfördelning av medel 
§ 46 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, och med 
uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning 

§ 47 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och i 
Årsplanen preciserade budgetbesluten.  

§ 48 För eventuell omfördelning av anslagna medel har styrelse/nämnd att 
följa vad som framgår av Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands 
kommun (3.4.1 och 3.4.2).  

Lokalförsörjning 
§ 49 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för lokalförsörjning.  

Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning 
av de funktionella kraven på lokalerna. Behov ska anmälas till den av 
kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.  

Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra 
överstigande 10 prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 
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3 Kommunstyrelsen  

Övergripande arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsens är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.  

Kommunstyrelsen övergripande uppgift är att leda, samordna och styra 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Leder och samordnar 
§1 Kommunstyrelsen leder och samordnar 

• Leder och samordnar kommunens utveckling, verksamhet, ekonomi och 
utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet. 

• Har uppsikt över all kommunal verksamhet och följer med uppmärksamhet 
alla frågor som kan påverka kommunens utveckling och ställning. 

• Ansvarar för att de av fullmäktige fastställda målen och direktiven följs 
upp av samtliga nämnder och kommunala bolag.  

• Har uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk 
person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår i. 

• Inhämtar från nämnder, beredningar, anställda och från bolag de yttranden 
och upplysningar som behövs för att fullgöra uppgiften. 

• Återrapporterar till kommunfullmäktige om kommunens verksamhet och 
om den ekonomiska ställningen och gör de framställning till 
kommunfullmäktige som behövs.  

• Beslutar i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt och fullgör 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

• Kontrollerar och följer upp verksamheten, när vård av en kommunal 
angeläenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

• Prövar årligen om verksamheten i beträffande de företag och stiftelser 
kommunen äger, eller har intresse i, bedrivs förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet, och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, enligt de krav som anges i 3 kap. 17–18 b § KL 

• Tillvaratar kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

• Leder utveckling av kommunen i dess helhet, regional utveckling, nationell 
och internationell samverkan och myndighetskontakter. 

Den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, 
vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

Ansvarsområden  
§ 2 kommunstyrelsens ansvarområde är: 

• översiktlig planeringen av användningen av mark och vatten  
• bostadsförsörjning och boendefrågor  
• miljö- klimat och energistrategiarbete 
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• näringslivsutveckling inklusive besöksnäringen 
• mark- och exploateringsverksamhet 
• infrastrukturfrågor inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)  
• övergripande kommunikationsfrågor och trafikförsörjning  
• kulturfrågor 
• arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:75) 
• mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor 
• tillgänglighetsfrågor och brottsförebyggande arbete 
• VA- och avfallsplanering och renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap 

Miljöbalken 
• strategiskt säkerhetsarbete (Lag (2003:778) med tillhörande Förordning 

(2003:789) 
• extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) och höjd 

beredskap, samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
(regleras i krisledningsnämnds reglemente). 

• uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samordning av 
kommunens externa och interna kommunikation och information, samt 
ansvar för kommunens anslagstavla  

• samordning av de kommunala råden: Landsbygdsrådet, Pensionärsrådet, 
Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet samt Rådet för trygghet och hälsa 

• samverkan med och fördelning av bidrag till föreningar, organisationer 
och enskilda utifrån kommunstyrelsens ansvarsområde  

• planering av den kommunala lokalförsörjningen 
• ledning och samordning av kommunens IT-verksamhet 
• regelreformering, central administrationen, statistik, service, 

kvalitetsarbete och samhällsanalysbruk av kommunens heraldiska vapen 
och kommunens logotyp 

• anskaffning konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 
utsmyckningen av kommunens byggnader (samt vara rådgivande vid 
utsmyckning av offentliga miljöer) 

• lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 
• frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 
• arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente, 
• registeransvar enligt personuppgiftslagen för de personregister som 

styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över 
• kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 
 

Ekonomisk förvaltning 
§ 3 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och då 
följa fullmäktiges föreskrifter om medelsplacering. 

Medelsförvaltningen innebär placering och upplåning av medel, bevakning av 
in- och utbetalningar, försäkringsskydd, donationsförvaltning och tecknande av 
kommungemensamma ramavtal. 
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Handha frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, 
tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunen fasta egendom 

Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta 
inte har uppdragits åt annan nämnd/styrelse  

För att tillvarata kommunens intressen vid offentlig auktion har styrelsen att 
inköpa fast egendom i vilken kommunen har intecknat fordran eller inskriven 
rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen tagit 
sig ansvar. Styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv till fullmäktige och 
samtidigt lägga fram förslag till slutlig täckning av förskotterade kostnader för 
förvärvet.  

Personalpolitik 
§ 4 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna arbetsmiljöfrågorna och tar 
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare.  Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalorgan för den 
personal som arbetar inom samtliga nämnders verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också kommunens löne- och 
pensionsmyndighet och ansvarar för kommunens centrala personalpolitik.  
 
Det innefattar att: 
• teckna kollektivavtal 
• samordna förtagshälsovården 
• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt, utom vad gäller paragraferna 11-14  och 38, i Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, inom andra nämndernas 
verksamhetsområden 

• besluta om stridsåtgärd 
• tolkningar av arbetsrättsliga avtal och lagar samt tvister  
• lämna uppdrag som avses i Lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 
• samordna arbetet vid förflyttning och omplacering av anställd  
• anställa och entlediga förvaltningschefer hos kommunen 
• besluta om att inrätta tjänster inom kommunens förvaltningsorganisation 
• leda och samordna uppföljningen av kommunens personal- och 

organisationsutveckling, personaladministration, samt ge råd och biträde i 
personalpolitiska frågor  

 
§ 5 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

• Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten fullmäktige angivit. 

• Styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar som fullmäktige 
fastställt. 

• Utarrendera, uthyra eller annars upplåta nyttjanderätt till fastighet under 
styrelsens förvaltning. 

• Exploateringsavtal och/eller exploateringskalkyl såvida dessa inte utvisar ett 
större ekonomiskt underskott. 
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• Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen och annan lagstiftning av fastighet eller 
fastighetsdel upp till värdet av tre miljoner samt upplåta tomträtt. 

• Inhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för nyanlända 
flyktingar samt personer som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453) eller 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

• Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i 
annan tillhörig fastighet samt belasta kommunens fastigheter med 
motsvarande rättigheter. 

• I sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

• Yttranden som ankommer på fullmäktige, 
– när dessa inte är av principiell betydelse, 
– när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige 

 
Ordföranden 
§ 6 Kommunstyrelsens ordförande åligger särskilt att  
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndsförvaltning 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor  

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden, om inte kommunstyrelsen i särskilda fall 
bestämt annat 

• se till att styrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och 

tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler 
• i övrigt tillse att styrelsens och utskottens uppgifter fullgöres. 
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Kommunalråd och oppositionsråd 
§7 En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid ska enligt kommunallagen ha benämningen kommunalråd eller 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.  

Kommunalråd ska i Härnösand kommun vara ledamot av kommunstyrelsen. 

Sedan val av kommunstyrelse skett fastställer fullmäktige bland styrelsens 
ledamöter minst två kommunalråd, av vilka ett ska företräda oppositionen och 
betecknas oppositionsråd. 

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika benämnas kommunalråd och fullgöra 
sitt uppdrag på heltid. Oppositionsråd ska fullgöra sitt uppdrag med arvodering 
på minst 75 %.  

Arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande kan delas mellan flera 
majoritetsföreträdare. Kommunstyrelsen utser i sådana fall företrädare för 
majorititen och föreslår kommunfullmäktige fördelning av arvodet. 
Majoritetsföreträdare som fullgör sitt uppdrag med en arvodering på minst 75 
% benämns kommunalråd. 

Arvodet för kommunstyrelsens andre vice ordförande kan delas mellan flera 
oppositionsföreträdare. Kommunstyrelsen utser i sådana fall företrädare för 
oppositionen och föreslår kommunfullmäktige fördelning av arvodet. 
Oppositionsföreträdare som fullgör sitt uppdrag med arvodering på minst 75 % 
benämns oppositionsråd. 

Kommunalråd får närvara och delta i överläggningar men ej i besluten vid 
sammanträden i kommunens nämnder och styrelser även om kommunalrådet ej 
är ledamot eller ersättare i styrelse/nämnden. Närvarorätten gäller inte ärenden 
som rör myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsens föreslår 
kommunfullmäktige fördelning av arvodet till ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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4 Arbetslivsnämnd 

Nämndens övergripande uppgift  
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap.3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde  
§ 2 Arbetslivsnämnd ska fullgöra de operativa uppgifterna inom 
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända. 

§ 3 Arbetslivsnämnden ska fullgöra de operativa uppgifterna vad gäller  

• vuxnas lärande och mottagning av nyanlända  

• sysselsättning och arbetsmarkandsinsatser för unga och vuxna från 20 år  

• sommarjobb  

• kommunal vuxenutbildning (KomVux), särskild utbildning för vuxna 
(LärVux) och svenska för invandrare(SFI)  

• samhällsorientering på modersmål (SO)  

• studie och yrkesvägledning för vuxna  

• yrkeshögskoleutbildning och drift av maskinhallen  

• uppdragsutbildning  

• Lärcentrum  

• driva och utveckla integrationsverksamhet  

• tolkförmedlingen  
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5 Samhällsnämnd 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 
§ 2 Samhällsnämnd är verkställande organ för mark- och 
exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av mark- och 
skogstillgångarna.  

§ 3 Samhällsnämnd är kommunal väghållningsmyndighet och ska svara för 
teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu-
/vägbelysning, skötsel och utveckling av allmän platsmark, park- och 
grönområden.  

§ 4 Samhällsnämnd svarar för myndighetsfrågor och förvaltning av 
kommunens hamn och kajer.  
§ 5 Samhällsnämnd ska fullgöra kommunens uppgifter 

• inom plan- och byggnadsväsendet och har närmaste kontrollen av 
byggverksamheten enligt Plan- och bygglagen.  

• som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- 
och byggväsendet. 

• inom miljö- och hälsoskydds-området med stöd av Miljöbalken, 
Livsmedelslagen, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen. 

• som enligt annan lag ska fullgöras av den nämnd inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

• inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom 
kulturmiljöområdet.  

• gällande trafikplanering och trafiksäkerhet samt besluta om lokala 
trafikföreskrifter och har även ansvar för kommunens kollektivtrafik 

• inom mätteknisk verksamhet och kartproduktion, kommunala 
namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister. 

• inom fritids- och idrottsområdet och ska arbeta för förverkligandet av 
kommunens fritids- och idrotts politiska mål. 

• att utöva tillsyn över sprängämndesprekursorer. 

§ 6 Samhällsnämnd ska vidare  

• upprätta översiktplaner och fördjupningar 

• anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av 
principiell betydelse eller av större vikt 
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• driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen 

för nämndens verksamhetsområde samt genomföra kommunens 
energirådgivning  

• besluta om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i 
vissa fall  

• genomföra bostadsanpassningen enligt lagen bostadsanpassningsbidrag 

• medverka i framtagande av avfallsplan och annan reglering av 
avfallsverksamheten i kommunen 

• medverka i planering av infrastrukturfrågor, inkluderande 
tillfredsställande kollektiv trafikförsörjning  

• medverka i samordning och överenskommelser mellan kommunens 
VA-huvudman och nämndens verksamhetsområde 

• utveckla friluftslivet, kommunens ungdomsgårdsverksamhet, 
ungdomsdemokratifrågor samt annan ungdomsverksamhet inom 
nämndens ansvarsområden  

• stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde  

• driva och upplåta lokaler och anläggningar inom nämndens 
förvaltningsområde 

• fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 
nämndens verksamhet 

• besluta om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar 
inom nämndens verksamhetsområde 

• utarbeta förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och 
remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

• bereda och besluta i ärenden rörande tillstånds- och 
registreringsprövningar av lokala lotterier 
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6 Skolnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 
§ 2 Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen (2010:800)  
§ 3 I Skolnämndens uppgifter ingår att ge stöd och service till 
funktionsnedsatta som inte ankommer på annan nämnd.  

§ 4 I skolnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom 
skol- och utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och musik- & kulturskola. 

§ 5 Skolnämnd ska vidare  

• utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar 

• utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

• bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn och elever 

• se till att utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

• se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

• utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 
huvudmän kommunen har godkänt 

• ansvara för kommunens uppgifter enligt skollagen kap. 29 § 9 
(kommunerans aktivitetsansvar för ungdomar).  Aktivitetsansvaret gäller 
de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarnade utbildning  
 

• systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 
på huvudmannanivå 
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7 Socialnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§ 2 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg och för den 
kommunala hälso- och sjukvården och vad som i lag sägs om socialnämnd.  

§ 3 Socialnämnden ska vidare ansvara för:  

• insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och 
funktionshindrade 

• kommunens uppgifter inom socialtjänsten för individ- och familjeomsorg 

• kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

• tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl  

• tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel  

• att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

• fördelning av bidrag till ideella organisationer inom styrelse/nämndens 
verksamhetsområde.  

• fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens ansvarsområde 

• insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade förutom korttidstillsyn avseende elever i den 
obligatoriska skolan 

• insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

• insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunalbefogenhet 
att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde. 

• upphandling med stöd av upphandlingsenheten enligt lagen om 
valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde  

• att främja sociala företag 

• kommunens uppgifter vad gäller ensamkommande asylsökande barn, och 
barn som beviljats uppehållstillstånd  
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8 Valnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallgen (1999:900) kap.3 § 16 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§ 2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd 
enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lagen om kommunala 
folkomröstningar. 
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9 Krisledningsnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) skall 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
skall fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 
tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.  

Nämndens sammansättning 
§ 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 
Som sekreterare för nämnden tjänstgör kommunsekreteraren. Vid förfall för 
denne utses sekreterare av nämndens ordförande. 

Ansvarsområde 
§ 3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske. 
När beslut fattats träder krisledningsnämnden i funktion. Beslutet och motiv 
till beslutet skall dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 
ordföranden eller om denne inte är tillgänglig, dennes ersättare. 

§ 4 Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall 
därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 5 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 
kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. Om möjligt ska dessförinnan krisledningsnämnden ha berett 
berörd ordförande tillfälle att yttra sig. 

Förvaltningschefer och andra inom kommunens organisation som normalt 
lyder direkt under egen nämnd lyder, i de fall krisledningsnämnden aktiverats 
och när denne övertagit den ordinarie nämndens befogenheter, direkt under 
krisledningsnämnden.  

§ 6 Nämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid behov begära 
bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller landsting. 
Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§ 7 Nämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av händelsen.   

§ 8 När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnd och att dess verksamhet skall upphöra. Beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 
kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige. 

§ 9 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 
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10 Överförmyndaren 
§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 
överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§ 2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 
Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§ 3 Om överförmyndaren är förhindrad skall överförmyndarens ersättare 
tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§ 4 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättats av överförmyndaren 
skall undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras av person som 
överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer överförmyndaren vem som 
ska underteckna handlingar. 

§ 5 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler 
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 

bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 

kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 

hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 

sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 

krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

lag och förordning. 

Tabell 1 Antal ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder 

Styrelse/nämnd Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 15 15 

Arbetslivsnämnd 9 7 

Samhällsnämnd 11 7 

Skolnämnd 11 7 

Socialnämnd 11 7 

Valnämnd 5 5 

Krisledningsnämnd (KSau) 7 7 

Överförmyndare 1 1 

 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 

överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 

styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 

Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 

sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 

sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 

kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 

ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 

delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 

vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 

som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 

sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 
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§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 

samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 

föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 

sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Reservation 

§22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 

motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 

för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 

§23 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 

medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§24 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 

en ledamot.  

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 

justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 

justerad. 

Utskott 

§25 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§26 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§27 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 

delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 
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Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§28 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 

ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§29 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§30 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. 

§31 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 

verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 

myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§32 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 

arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§33 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 

om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§34 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 

det inte är av principiell natur eller av större vikt.  

§35 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 

verksamheter. 

Ekonomi 

§36 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 

de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§37 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§38 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 

lokalförsörjning.  

§39 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§40 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 
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Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§41 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 

olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 

system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 

nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  

§42 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 

dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 

personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 

kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 

verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 

behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 

samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 

som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 

utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 

fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 

annan nämnd eller bolag. 

Arbetsgivarfrågor  

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 

kommun 

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 

står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 

lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 
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2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet 

inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 

strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10)  uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 

inom kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 

12)  lokala trafikföreskrifter 

13)  kommunens kollektivtrafik 

14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

16)  fritids- och idrottsområdet  

17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 
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18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 

19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 

ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 

21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 

22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

23) att utveckla frilufslivet 

24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 

27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 

28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 

- förskola 

- pedagogisk omsorg 

- öppen förskola 

- förskoleklass 

- grundskola 

- grundsärskola 

- fritidshem 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 

ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 



Härnösands kommun 
Datum 

2018-11-21 
Diarienummer 

KS/2018-000481 
Sida 

15(18) 
 

 

4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 

elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 

valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 

kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 

ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 

ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 

motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 

ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 

regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 

den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 

händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 

överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 

kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 

kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 

tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 

överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 

av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 

överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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 Arbetslivsnämnden 

Yttrande - Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att förslaget till gemensamt reglemente kompletteras med följande 

ansvarsområde för arbetslivsnämnden: Drift av kommunens 

arbetsmarknadsarenor, samt 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun. 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet ska 

revideras och nämnderna har möjlighet att yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente.  

Härnösands kommun har ett gemensamt reglemente för styrelser och 

nämnder. Arbetslivsnämnden kan lämna yttrande på den del som berör den 

egna nämnden, samt den gemensamma delen. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderat reglemente ska 

kompletteras med följande ansvarsområde för arbetslivsnämnden: 

- Drift av kommunens arbetsmarknadsarenor. 

Strukturen i gruppen arbetslösa har förändrats. Arbetssökande i utsatt 

ställning har oavsett konjunkturläget svårare att få ett arbete i samma 

omfattning som övriga arbetssökande. En stor del av dessa personer är i 

behov av ett utökat stöd och flera åtgärder under en längre tid. Arenor som 

ger möjlighet till arbetsträning är av största vikt för arbetslösa som har en 

längre väg till arbetsmarknaden. 

Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter på förslaget till reviderat 

reglemente.  
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Yttrande över gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till 

gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 

kommun. 

Övergripande synpunkter 

- Kommunstyrelsen ser positivt på att en översyn har skett 

- Det är positivt att de delar som även står i andra styrdokument tas 

bort ur reglementet. 

- Det är positivt att det finns en ambition att hålla reglementet mer på 

en övergripande nivå, utan att gå ner för mycket i specifika detaljer. 

- De ändringar som gjorts för att få de olika reglementena att vara mer 

lika varandra i utformning är bra 

- Det borde föras in en generell skrivning om vem som äger rätten att 

teckna avtal, på samma sätt som det framgår vem som har rätt att 

teckna hyresavtal 

- Tabellen som redovisar antalet ledamöter och ersättare i nämnderna 

bör tas bort då det beslutet tas separat av fullmäktige och det är bra 

om informationen inte finns i flera styrdokument. 

Synpunkter på kommunstyrelsens reglemente  

- Kommunstyrelsen ser positivt på att reglementet förenklas och görs 

mer övergripande 

- Det är viktigt att arbetet med reglementet är en levande process 

under hela mandatperioden 

- Principen att saker bara ska finnas i ett styrdokument är viktig och 

korrekt 

- En risk när frågor som är kommunövergripande läggs under 

kommunstyrelsen är att det blir otydligt vem som ansvarar för 

genomförandet.   

 Andreas Sjölander (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 

bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 

kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 

hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 

sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 

krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 

överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 

styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
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Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 

sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 

sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 

kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 

ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 

delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 

vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 

som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 

sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 

§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 

samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 

föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 

sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Reservation 

§22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 

motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 

för justering av protokollet. 
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Protokollsanteckning 

§23 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 

medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§24 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 

en ledamot.  

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 

justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 

justerad. 

Utskott 

§25 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§26 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§27 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 

delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§28 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 

ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§29 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§30 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. 

§31 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 

verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 

myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§32 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
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arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§33 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 

om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§34 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 

det inte är av principiell natur eller av större vikt.  

§35 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 

verksamheter. 

Ekonomi 

§36 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 

de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§37 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§38 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 

lokalförsörjning.  

§39 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§40 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

 

Rätt att teckna avtal 

§41 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre 

eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§42 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 

olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 

system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 

nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  
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§43 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 

dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 

personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 

kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 

verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 

behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 

samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 

som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 

utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 

fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 

annan nämnd eller bolag. 

§11 Kommunstyrelsen utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Arbetsgivarfrågor  

§12 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 

kommun 

§13 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§16 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 

står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 

lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 

11) drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 



Härnösands kommun 
Datum 

2018-11-21 
Diarienummer 

KS/2018-000481 
Sida 

12(18) 
 

 

2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 

strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10)  uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 

inom kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 

12)  lokala trafikföreskrifter 

13)  kommunens kollektivtrafik 

14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

16)  fritids- och idrottsområdet  

17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 
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19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 

ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 

21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 

22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

23) att utveckla frilufslivet 

24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 

27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 

28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 

- förskola 

- pedagogisk omsorg 

- öppen förskola 

- förskoleklass 

- grundskola 

- grundsärskola 

- fritidshem 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 

ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 

elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 

valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 

kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 

ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 

ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 

motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 

ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 

regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 

den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 

händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 

överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 

kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 

kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 

tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 

överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 

av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 

överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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Bakgrund 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i ”Personalpolitisk 

policy, KS16-569-003”. Personalpolitiken ska bidra till kvalitetsförbättring 

samt till utveckling av chefer, medarbetare och verksamhet. 

Kompetensförsörjning är ett av fem identifierade strategiska områdena som 

beskrivs i policyn.  De övriga personalstrategiska områden som beskrivs är 

ledarskap-medarbetarskap, arbetsmiljö-hälsa-samverkan, jämlikhet- 

jämställdhet- mångfald och Lön- anställningsvillkor.  

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 

demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 

rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 

själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 

grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 

kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 

kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 

kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 

systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 

identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 

stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 

kommun.  

En gemensam modell för Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete kommer skapa bättre förutsättningar för att 

möte de rekryteringsutmaningar som vi står inför.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 

bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Vi har valt ARUBA 

som den gemensamma modell vi utgår ifrån när vi planerar, genomför och 

följer upp aktiviteter inom kompetensförsörjning och tillsammans med en 

tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning ger det goda förutsättningar för att 

säkerställa kommunens kompetensbehov framåt. Genom att hitta den röda 

tråden som binder samman verksamhetens uppdrag med chefer och 

medarbetares kompetens blir också ledarskap och medarbetarskap en grund 

för effektiv ledning och styrning. 

Syfte  

Syftet med kompetensförsörjningsarbetet är att fortlöpande säkerställa att rätt 

kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på 

både kort och lång sikt.  

 

Syftet med denna policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 

viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete.  

 Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 

hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 

får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 
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utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 

mål. På så sätt blir kompetensförsörjningsprocessen en naturlig del av 

verksamhetsutvecklingsarbete. 

 

 Gemensamma begrepp 
 

När vi arbetar med kompetensförsörjningsplanering är det avgörande att alla 

lägger samma innebörd i de begrepp som används. Kompetensmodellen 

samlar de begrepp som är gemensamma för Härnösands kommun som 

arbetsgivare. 

 

Kompetens 

Kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap och färdigheter  

Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom 

att tillämpa kunskap och färdigheter. (SS 624070 s:5) 

- Förmåga är erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap 

och färdighet.    

- Vilja är attityd, engagemang, mod och ansvar.  

- Kunskap är teori, fakta och metoder. 

- Färdighet är att kunna göra i praktiken. 

Kompetens handlar alltså om medarbetares inställning och motivation till 

uppdraget samt att de vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang kan omsätta 

sina samlade kompetenser till ett önskade beteenden, den funktionella 

kompetensen. 

 

Kompetensförsörjning 

Med kompetensförsörjning menas att styra organisationens och medarbetares 

kompetens i rätt riktning för att uppnå målen i verksamheten.  

 

Genom att arbeta medvetet, systematiskt och proaktivt med de olika 

processområdena skapas förutsättningar för att säkerställa att rätt kompetens 

finns tillgänglig till rätt uppgift i rätt tid.  

 

I begreppet kompetensförsörjning finns två aspekter, befintliga medarbetare 

och potentiella medarbetare. Det är av vikt att vi som attraktiv och 

professionell arbetsgivare har med båda aspekterna när vi arbetar med den 

strategiska kompetensförsörjningen. 

 

Kompetensförsörjningsprocess 

En gemensam modell och arbetssätt för kompetensförsörjning som utgör 

beslutsstöd till chefer och ledning. 

 

Processområden 

Den etablerade modellen för kompetensförsörjning ARUBA ligger till grund 

för de processområden som vi utgår från när vi planerar, genomför och följer 

upp kompetensförsörjningsinsatser.  
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Kort beskrivning av de olika processområdena 

 

A – Attrahera handlar om vårt arbetsgivarvarumärke, meningsfulla och 

intressanta uppdrag och attraktiva anställningserbjudanden. – Attrahera 

medarbetare med rätt kompetens. 

 

R – Rekrytera handlar om att ha en professionell rekryteringsprocess i allt 

från behov, kravprofil, annons, urval, intervjuer, referenstagning, erbjudande 

och avslag som säkerställer behovet av rätt kompetens vid varje tillfälle.  

 

U – Utveckla handlar om att arbeta med kompetensutveckling som är 

kopplad till verksamhetens mål och medarbetares utvecklingsbehov. 

 

B – Behålla handlar om att ta tillvara på medarbetares kompetens, talanger 

och engagemang och gör det möjligt att ha ett hållbart arbetsliv. 

 

A – Avveckla handlar om två perspektiv både att avsluta medarbetare som 

själv valt att lämna sin anställning och att avveckla en viss kompetens som 

inte längre krävs för att nå de kommunala målen. Oavsett skäl till avslut ska 

detta ske både med både empati och professionalitet.  

 

Kompetensgap 

Skillnaden mellan befintlig kompetens hos medarbetare och det 

kompetensbehov som behövs för att nå verksamhetens mål. 

 

Kompetensutveckling 

Aktiviteter för att bredda/höja individens, gruppers och organisationens 

kompetens. Kan ske genom exempelvis utvecklingsarbete, handledning, 

nätverk, arbetsrotation, studiebesök, utbildningsinsats, eller förändrat 

förhållningssätt och beteende. Kompetensutveckling ska alltid utgå från och 

stödja verksamhetens mål och uppdrag. 

 

Individuell målplan 

Tillsammans med varje medarbetare upprättas årligen en individuell målplan 

som utgår från verksamhetens behov och medarbetarens förmåga och vilja 

till utveckling. 

 

Kompetensledning 

Innebär att omvandla medarbetares potential till prestationer. 

 

 

Framgångsfaktorer 
 

Kompetensförsörjningsprocessen ska vara en naturlig del av arbetet med 

budget, verksamhetsplanering och uppföljning.  

 

Strategiska beslut som påverkar kompetensbehovet och kräver investeringar 

behöver finnas med i budgetarbetet om de ska vara framgångsrika. 

 

Arbetsplatsens förmåga att ta tillvara nya kunskaper, verktyg, metoder och 

att omsätta dem i verksamheten. 
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Processen 
 
Planering av utvecklingsinsatser utgår alltid från verksamhetens syfte och 

uppdrag. Det innebär att mål och utmaningar som identifieras ligger till 

grund för arbetet med att ta fram utvecklingsområden som sedan ska 

resultera i en aktivitetsplanering som följer ARUBA och som följs upp på 

alla organistoriska nivåer.   

 

 

Processen för strategisk kompetensförsörjning:  

 

 

 

 
 

 

Vi utgår från fyra utvecklingsperspektiv när vi arbetar med 

kompetensplanering. De olika perspektiven ger oss sedan möjlighet att 

inventera befintlig kompetens och göra en analys av kompetensgapet som vi 

sedan aktivitetsplanerar utifrån ARUBA modellen. 

Bilden nedan visar hur de fyra typerna av utvecklingsperspektiv hänger ihop 

med ARUBA modellen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Härnösands kommun 
Datum 

2018-12-20 
  

  
Sida 

6(6) 
 

 

 
Kompetensstyrning 
 
Den egna kompetensen ställd mot organisationens kompetenskrav  

Det som organisationen kräver av sina medarbetare uttrycks som 

organisationens krav på kompetens.  

 

Organisationens krav förändras över tid och medarbetares kompetens 

utvecklas. Hur väl medarbetarna matchar de krav som ställs för en yrkesroll 

kan därför variera över tid och mellan olika roller.  

 
 

 

För att kunna koppla ihop medborgares krav och verksamhetens mål med 

medarbetares kompetens och arbetsinsats behöver en kompetensmodell tas 

fram.  

 

När kompetens ställs i relation till ett visst arbete eller en uppgift som utförs 

kan den ses och utvärderas genom den arbetsprestation medarbetaren visar. 

 

Uppdrag 

Arbetet med policyns strategi och modell ska årligen återrapporteras till 

Kommunstyrelsen. 

 
 



 Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2018-12-04
 KS18-3 
  
  
  

 

 

 

Kommunlednings-
kontoret 
Johanna Laine 
 

 
Uppdraget 
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Medborgarförslag - 
Stadsmuseum 
att avslå 
medborgarförslaget, 
samt  

att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att undersöka 
möjligheten att 
tillsammans med 
Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland 
genomföra en förstudie 
för hur Härnösands 
historia och kulturarv kan 
tillgängliggöras publikt.   

 

2015-11-03  
§ 230 

Kommundirektören Dialog pågår P 

Dansutbildning i 
Härnösand 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
samordna en utredning 
med syfte att ta fram 
beslutsunderlag för 
eventuell etablering av 
dansutbildning i 
Härnösand, samt 
att senast i mars 2017 
återkomma med en 
rapport till 
kommunstyrelsen 

2016-11-08  
§ 239 

Kommundirektören Projekt pågår. P 
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Medborgarförslag - Nils 
Gissler 
att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift 
att ta fram förslag till 
minnesplats för Nils 
Gissler,  

att återkomma till 
kommunstyrelsen med 
en tidsplan, projektering 
och budget för projektet, 
samt 

att uppdra åt 
kommundirektören att 
lyfta in frågan om 
minnesvärda personer i 
det pågående arbetet 
med hur Härnösands 
historia och kulturarv kan 
tillgängliggöras. 

2017-04-24 § 
63 

Kommundirektören  P 

Genomlysning av 
socialnämndens 
ekonomi 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
genomlysa 
socialnämndens ekonomi 
och kostnadseffektivitet 
för att tydliggöra 
förutsättning för budget 
2019. Särskild 
uppmärksamhet ska ges 
åt medel som tillförts 
nämnden med anledning 
av flyktingmottagandet, 
samt  
att uppdraget redovisas 
för kommunstyrelsen 
senast mars 2018. 

2017-12-05 § 
248 

Kommundirektören Redovisas löpande 
varje månad 

P 

Uppsiktplikt 
Socialnämnden 
Att uppdra åt 
kommundirektören att 
löpande återrapportera 
socialnämndens arbete 
med att säkerställa en 
ekonomi i balans. 

2018-03-13 § 
49 

Kommundirektören  P 
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Policy för hållbar 
välfärd genom 
samverkan och 
partnerskap 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
tillse att styrdokument 
som rör upphandling och 
inköpsprocessen, 
beställar-
/utförarprocessen och 
affärsprocessen 
upprättas eller revideras i 
överensstämmelse med 
policy för hållbar välfärd 
genom samverkan och 
partnerskap. 

2018-04-10 
§ 65 

Kommunstyrelsen  P 

Fördjupad samverkan 
med myndigheter - 
Etablering av 
Arbetsmarknadstorg  
att ge kommundirektören 
i uppdrag att återkomma 
med en fördjupad 
utredning om 
förutsättningarna för ett 
arbetsmarknadstorg. 

2018-04-10 
§ 71 

Kommundirektören  P 

Projektsamverkan 
Trolldomsprocesser 
att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att medverka i 
förberedelsearbetet och 
senast november 2018 
återkomma med 
projektförslag 

2018-06-05 § 
127 

Kommunstyrelse 
förvaltningen 

 P 

Genomlysning av 
socialnämndens 
ekonomi 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
återrapportera till 
kommunstyrelsen det 
fortsatta arbetet med den 
åtgärdsplan socialchefen 
fått i uppdrag att 
upprätta, samt 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
fortlöpande informera 
kommunstyrelsen och 
socialnämnden om 
genomlysningens resultat 
och återkomma med 
slutrapport när arbetet 
avslutats. 

2018-06-05 § 
130 

Kommundirektören  P 
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Uppsiktsplikt 
kommunala bolag 
att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att upprätta en 
riktlinje för prövning av 
om kommunens 
aktiebolag har följt 
kommunala ändamål och 
befogenheter, samt 
att ge uppdrag åt 
kommundirektören att 
säkerställa att bolagen 
informerar ägaren i den 
utsträckning som 
bolagsordningen och 
ägardirektiv anger 

2018-09-04 § 
145 

Kommunstyrelse 
förvaltningen och 
kommundirektören 

 P/A 
 
 

Uppföljning 
revisionsgranskning 
om 
investeringsprocessen 
att uppdra åt 
kommundirektören att se 
över budget- och 
uppföljningsprocessen 

2018-09-04 § 
148 

Kommundirektören  P 

SPRINT 2019-2021 
Samverkansprojekt 
regional innovation och 
tillväxt Västernorrlands 
incubator 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma med förslag 
på en permanent 
regional organisation 
kring innovation från och 
med 2021 

2018-09-04 § 
155  

 Kommundirektören  P 
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Lägesbeskrivning 
ekonomi 
att uppdra till 
kommundirektören att 
senast i februari 2019 
återkomma med en 
riktlinje för 
likviditetsplanering, 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma med förslag 
på åtgärder för förbättrad 
likviditet, 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkommande 
rapportera en lägesbild 
av likviditeten till 
kommunstyrelsen, 
att uppdra till 
kommundirektören att i 
samband med översyn 
av finanspolicyn och 
riktlinje för 
likviditetsplanering även 
beakta det 
återremitterade ärendet 
från kommunfullmäktige 
2011-04-26, § 72, om 
balanspaket 2020. 

 

2018-11-06 
§ 198 

Kommundirektören  P 
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