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VD har ordet

Uppdrag: stärka hyresrätten

Att dagligen få arbeta med något som på djupet påverkar oss så som boendet gör, är ett privilegium. Självklart

innebär det utmaningar, men vi är glada och stolta över att få arbeta med en av samhällets stöttepelare, som 

faktiskt boendeformen hyresrätt är. I dag är denna boendeform inte ett självklart val. Hyresrätten konkurrerar på 

ojämna villkor med äganderätt. Man kan utan överdrift konstatera att stort fokus idag ligger på att själv äga sitt

boende, och därigenom göra en ekonomisk boendekarriär. Det behöver i sak inte vara fel. Problemet är att alla inte

vill, eller kan, göra den typen av investering. Här har hyresrätten en plats att fylla, men som ett fullgott alternativ

och inte som en nödlösning. En utmaning alla bolag som arbetar med hyresrätter behöver ta tag i är marknads-

föringen av hyresrätten som ett starkt alternativ till att äga sitt boende.

Hyresrätt ger frihet

Hyresrätten är det bekymmersfria boendet. Ingen investering behövs. Har man kapital kan man använda det till

helt andra, kanske mer spännande saker. Hyresrätten har heller ingen bindningstid över tid - tre månader är det

som gäller. Man skulle kunna jämföra det med ett hotell där allt ingår. Om man fortsätter på den tankebanan

skulle det vara bra att själv kunna välja vilken typ av hotell man vill bo på. Ett tvåstjärnigt, enkelt men med de 

flesta faciliteter? Eller varför inte ett femstjärnigt, där allt verkligen ingår. Röd matta i entrén och en portvakt som

hälsar dig välkommen hem, frågar om du behöver hjälp med något? Vem vet vad framtiden har i beredskap?

Hyresrätt är rätt

Hyra som begrepp är en trend idag. Du kan hyra i princip allt. Bilar, prylar, kaffemaskiner, kopiatorer, fiskar till

kontoret, festkläder, till och med mingelproffs som kan förgylla din fest. Begreppet hyra är starkt. Låt oss bygga

vidare på det. Ska vi bygga fler hyresrätter då? Detta är frågan som många aktörer nu ställer sig. Vi har under

året set flera signaler till en viss avmattning på bostadsmarknaden, vilket med rätta manar till eftertanke.

Mariehus behöver fler bostäder, det är det ingen tvekan om. Behovet och efterfrågan är stor, det kan vi bland

annat se på antalet sökande i vår bostadskö. Och vi ska stå för tillförandet av nya hyresrätter till Mariestads

kommun.

Hyresrätt för alla

Mariehus har en stark ekonomi som gör det möjligt att kunna bygga nytt. Utmaningen består i att lyckas bygga

nytt till de nivåer som den marknad vi befinner oss i kan acceptera, och att kunna tillföra bostäder som passar

alla. För nyproduktion är, och kommer alltid att vara, dyrare än en befintlig lägenhet. Därför ska vi skapa projekt

som vi vet går att hyra ut, med rätt hyra. Då kommer fler personer att kunna flytta in i vårt bestånd, samtidigt som

flyttkedjor skapar förutsättningar för att en billigare lägenhet blir tillgänglig.

Min uppfattning är att affärsmässighet för Mariehus innebär att med ett långsiktigt och stabilt positivt ekonomiskt

resultat utveckla företaget till nytta för vår ägare, våra medarbetare och hyresgäster.

Grunden i vår verksamhet är att människor vill bo hos oss. Hyresgästerna ska trivas och vilja betala hyran. De har

också förväntningar som ska uppfyllas och gärna överträffas. Vår uppgift är att vara tydliga med vad vi erbjuder våra

hyresgäster och vad vi ömsesidigt förväntar oss av varandra - ett samhälle där alla ska trivas och vilja bo.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla medarbetare för de framgångar vi gemensamt uppnått. Jag ser nu

fram mot ett nytt utmanande och spännande år tillsammans med Er.

Stefan Rånes, VD
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Förvaltningsberättelse Mariehus AB

Ägare och verksamhet

Styrelsen och verkställande direktören för Mariehus Fastigheter AB, orgnr 556416-9323, får härmed avge följande

berättelse över verksamheten 2019, bolagets 29:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun.

Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus Ärlan AB orgnr 559149-9974 och Mariehus Uttern AB

orgnr 556659-5962. Samtliga bolag med säte i Mariestad.

Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 14.

Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex

protokollförda sammanträden och har bestått av följande ledamöter och suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Ordförande Göte Andersson (M), Lars Karlsson (M), Johan Gotthardsson (L), Lars Alfredsson (KD),

Per Rosengren (V), Therese Weckström (S) och vice ordförande Linnéa Wall (S).

Suppleanter

Ingemar Karlström (M), Göran Hellström (L), Emil Gullbrantz (C ), May-Brith Jansson (C ), Håkan Fernström (S),

Marianne Johansson (S) och Bo Eksell (S).

Personalrepresentanter

Ordinarie: Keijo Pollari (Fastighetsanställdas förbund)

Suppleant: Fredrick Karlsson (Fastighetsanställdas förbund)

Verkställande direktör

Stefan Rånes

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Bygghammar, huvudansvarig och auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Ordinarie: Lars Göran Kvist

Suppleant: Björn Andersson

Organisationsanslutning

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen

Fastigo samt till inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV).

Firmatecknare

Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Göte Andersson, vice ordförande Linnéa Wall samt vd Stefan Rånes,

två i förening.
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Fastighetsförvaltning
Alen 2, ROT (köks- och badrumsrenovering)

Under året har planering och en åtgärdsplan tagits fram för att utföra stamrenovering i ett antal fastigheter under en

kommande fem års period. Först ut i detta arbete är kv Alen 2 (Mariagatan). Projektet kommer att genomföras som

en samverkansentreprenad tillsammans med PEAB. Vi har under året påbörjat planering/projektering och även

påbörjat förhandlingen med hyresgästföreningen.

Arbetena innebär renovering av framför allt kök- och badrum och utbyte av avlopp- och vattenstammar som har

uppnått sin tekniska livslängd. I samband med renoveringen kommer det även utföras andra åtgärder i fastigheterna

som t ex byte av lägenhetsdörrar, renovering av hissar, åtgärder på elsystem.

Arbetena planeras att påbörjas under april 2020 och vara färdigställda årsskiftet 2020/2021.

Eken 2

Eken 2, med 31 lägenheter, har varit ett spännande nybyggnadsprojekt där stort fokus från början har legat på

den yttre gestaltningen. Detta för att knyta an till den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Bostäderna består i 

huvudsak av mindre men yteffektiva tvåor och treor.

Huset är helt i trä med limträstomme. Hisschakt och trapphus är uppfört i KL-träskivor. Även garaget är byggt med

limträstomme. För att förstärka "träkänslan" i huset har både trapphus och bostäder inslag av synligt trämaterial.

Projektet har fortlöpt under 2019 och inflytt till lägenheterna gjordes under oktober 2019.

Lejonet 9

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad tillsammans med Stenmarks Bygg. Lejonet 9 omfattar

ombyggnation av tidigare tomställda kontorslokaler på 5 plan till 20 nya bostäder. Stor vikt har lagts på

gestaltningen av fasaden mot gatan/vattnet för att skapa attraktiva bostäder och markera en förändring i kvarteret.

Projektet påbörjades under 2018 och har under året gått in i byggskedet. Produktionen fortlöper som planerat,

den varma hösten/vintern har varit gynnsam för projektet.

Projektet genomförs med inriktning på bostadsrätter och försäljningsprocessen är i full gång. Inflytt till de nya

lägenheterna är planerad till 1 augusti 2020.

Kommissionären 1

På Höstvägen 5 har byte av yttertaket utförts till följd av en omfattande vattenläcka med fuktskador i fasad och

på vind.

Ullervad

Arbete med att dra fram fiber till fastigheterna i Ullervad har pågått under året. Detta arbete kommer att fortsätta

under 2020.

Uttern 2

Byte av plåttaket mot Kyrkogatan har genomförts under hösten/vintern. Komplettering med värmeslingor i

ränndalar och stuprör har gjorts, detta för att förhindra isbildning med risk för ras av istappar..

Fältsippan 1

Utvändiga målningsarbeten har genomförts under året och färdigställas under 2020.

Markarbeten med borttagning av farthinder, asfaltering och åtgärder på dagvattenbrunnar har utförts.

Prästkragen 2-4

Värmesystemet på Vasavägen 1-21 är i stort behov av renovering och under året har byte av stamventiler i

värmesystemet genomförts. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020 med byte av samtliga radiatorventiler,
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termostater och injustering av värmesystemet.

Åtgärderna förväntas att ge en säkerhet i värmesystemet, jämnare temperatur i lägenheterna och en

energibesparing.

Utemiljön i området har gjorts om för att underlätta den yttre skötseln och skapa en trevligare utemiljö för våra

hyresgäster. Det har inneburit att ett flertal rabatter tagits bort och ersatts med gräs.

Vattenskador

Vi har under året drabbats av många omfattande vattenskador i våra fastigheter och lägenheter. Vattenskadorna

beror till stor del på att vatten- och avloppsstammar är i stort behov av renovering.

Uppkomna vattenskador tar i regel lång tid att åtgärda med rivningsarbeten, torkning av konstruktioner och 

återställande av lägenheter.

Förbrukningsuppgifter och kostnader

Fjärrvärme

Vi har fjärrvärme i vårt fastighetsbestånd. Under 2019 förbrukades 14 211 Mwh till en kostnad av 10,5 mkr. Det

ger ett genomsnittligt pris på 0,74 kronor per kWh och en förbrukning boa+loa på 121,32 kWh per kvadratmeter.

Vatten

Under året har Mariehus förbrukat 158 580 kubikmeter vatten till en kostnad av 5,3 miljoner kronor. 

Kostnaden består av följande delar:

- Rörlig avgift på 21,93 kronor per kubikmeter

- Lägenhetsavgift på 925 kronor per lägenhet

- Fast avgift per mätare på 2 720 kronor per år

- Dagvattenavgift på 520 kronor per påbörjad 1 000 kvadratmeter tomtyta

Detta ger ett genomsnittligt pris på 33,62 kronor per kubikmeter, och en vattenförbrukning på 1,35 kubikmeter

per kvadratmeter boyta och lokalyta. Samtliga avgifter inkluderar moms.

El

Under 2019 har vi förbrukat 1 547 683 kWh för el till allmänna utrymmen. Kostnaden för detta har blivit totalt

2,8 miljoner kronor. Det ger ett genomsnittligt pris på 1,74 kronor per kWh. I priset ingår elhandel, nätavgift,

certifikat och moms. Den genomsnittliga förbrukningen har varit 13,21 kWh per kvadratmeter boa+loa.

Ekonomi
Hyresförhandling

Årets förhandling strandade och fick avgöras i Hyresmarknadskommittén. Resultatet från kommittén blev 2,68%

för lägenheter. För övriga objekt gjordes en överenskommelse med Hyresgästföreningen där garage höjs med

10 kr/månad, parkeringsplats 5 kr/månad och lokaler utan index höjs med 2,68%.

Försäljning av fastigheter

1 juni gjordes en försäljning av 2 st fastigheter, kv Galeasen 1 och kv Strandgården 1, till HSB. Tillsammans

totalt 84 st lägenheter.

Väsenliga händelser under räkenskapsåret

Mariehus AB har gjort ett villkorat aktieägartillskott till Mariehus Ärlan AB på drygt 26 mkr. Detta för att täcka  den

uppkomna förlusten inkl nedskrivning av Ärlan 4.
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Fastighetsvärden

På uppdrag av Mariehus Fastigheter AB har NAI Svefa gjort en extern marknadsvärdering av alla fastigheter per

årsskiftet 2019-2020. Syftet är att bedöma fastigheternas marknadsvärde. En fastighets marknadsvärde visar det

sannolika priset vid en försäljning vid en viss tidpunkt.

Värdet har fastställts genom att tillämpa en kombination av ortsprismetod och avkastningsmetod.

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med liknande sålda fastigheter.

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas

ge upphov till nuvärdesberäknas. Beräkningen görs med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 

kan härledas till ortsprismetoden.

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet är 1 339,8 miljoner kronor (1 408,6 miljoner under 2018),

varav för moderbolagets bestånd 1 246,8 miljoner kronor (1 317,1 miljoner).

Upp- och nedskrivning

Under året har en nedskrivning gjorts på fastigheten Eken 2. Fastigheten är en nyproduktion med 31 st lägenheter

som var inflyttningsklara 1 oktober 2019. En värdering gjord i december visar ett nedskrivningsbehov med 

15,5 miljoner kronor.

Samtidigt har värdet på fastigheten Insekten 21 skrivits upp med 15,5 miljoner kronor. Uppskrivningen görs för att

balansera nedskrivningen i det egna kapitalet.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 26.

Förväntad utveckling, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Mariehus mål är att driva verksamheten långsiktigt och med ökad kundnöjdhet. Det gör vi genom att skapa bra

bostäder för livets alla faser. Vi har en stabil uthyrningssituation - risken att inte nå intäktsmålet för kommande år

bedöms därför som liten. Fär att bidra till handelns utveckling i Mariestad har ett ombyggnadsprogram färdigställts

för butikerna i fastigheterna Ärlan 3 och Ärlan 4 - det vill säga Knallenkvaretet. Vi hoppas att ombyggnaden ska

öka intresset för att driva butik i Mariestad.

Efter några år med nyproduktion och ombyggnadsprojekt har nu en femårig underhållsplan tagits fram för

våra fastigheter. Vi har gått igenom varje fastighet och kommit fram till vilka åtgärder som ska prioriteras kommande

år. Mycket handlar om åtgärder för att få bort vattenskador då med stambyten m m (ROT).

Detta för att på sikt minska driftkostnaderna för bl a akuta vattenskador.

Det är viktigt för oss att minska våra kostnader genom ökad effektivitet och att utveckla våra fastigheter. Vi 

bedömer att vårt arbete med dessa två faktorer kommer att märkas i goda resultat framöver.

En stor del av bolagets kostnader består av räntekostnader. Den långsiktiga lönsamheten påverkas därför av

ränteutvecklingen på den finansiella marknaden.

Hanteringen av finansiella risker regleras av finanspolicyn. Denna policy uppdateras varje år och fastställs av

styrelsen. Finanspolicyn anger också riktlinjer och regler för hur finansverksamheten ska bedrivas.

Inga större räntehöjningar väntas under nästkommande år, vilket är positivt.

Säkringsdokumentation

Bolaget vill begränsa sin exponering för risker med rörlig ränta. Därför sker räntesäkring genom så kallade

Ekonomisk översikt 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 130 503 118 022 43 874 42 580 39 859

Balansomslutning tkr 831 377 870 226 722 529 707 622 658 156

Soliditet moderbolaget % 11,2 10,7 10,2 8,9 8,7

Soliditet moderbolag justerad % 47,7 49,2 47,4 42,4 44,1

Soliditet koncernen % 11,9 11,6 13,0 11,8 11,1

Belåningsgrad % 55,8 55,1 53,2 61,1 62,4

Medelhyra bostäder kr/m2 993 978 967 926 914
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ränteswappar. Räntesäkringen innebär att bolaget betalar en fast ränta och erhåller Stibor 3 månader. Det

överensstämmer med målet att hålla räntekostnaden jämn och stabil över tid.

Bolaget kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag. Det görs genom att jämföra

de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med den säkrade postens huvudsakliga villkor.

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga

villkoren för antingen säkringsintrumentet eller den säkrade posten.

Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen, som del av räntekostnaden.

Utestående ränteswapavtal uppgick till 150 000 tkr/695 407 tkr av den säkrade posten.

Marknadsvärde avseende ränteswappar uppgick på balansdagen till -11,7 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Under 2020 kommer Ärlan 3 att tillsammans med Ärlan 4 bilda en fastighet och föras över till Mariehus Ärlan AB.

Taxeringsvärden

Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 718,1 miljoner kronor (717,6 miljoner för 2018). För

dotterbolagens fastigheter ser taxeringsvärdena ut på följande sätt:

- Mariehus Uttern AB: 31,2 miljoner kronor (31,5 miljoner för 2018)

- Mariehus Ärlan AB: 17,2 miljoner kronor (11,2 miljoner för 2018)

Försäkringar

Fastigheterna och inventarierna är fullvärdesförsäkrade. 

Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser.

Moderföretagets förändringar i eget kapital

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel         58 892 058 kr

                                              -16 933 047 kr

                                               41 959 011 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Ingen utdelning till aktieägarna

41 959 011 kr balanseras i ny räkning

Resultat

Resultatet av bolagets verksamhet under 2019, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående

resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Uppskriv- Övrigt fritt Summa

Aktiekapital Reservfond ningsfond eget kapital eget kapital

Eget kapital 2017.12.31 3 042 5 203 65 435 73 680

Överfört via fusion 17 558 17 558

Uppskrivningsfond 28 172 28 172

Årets resultat -25 912 -25 912

Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 57 081 93 498

Just från föregående år 1 364 1 364

Uppskrivningsfond 15 537 15 537

Avskr på uppskr fond -447 447

Årets resultat -16 933 -16 933

Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 41 959 93 466
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Förvaltningsberättelse Koncernen

Fastighetsförvaltning
Hamnbodarna

Inför säsongen färdigstäldes sittbänkar och det sista parasollet kom på plats vid hamnbodarna. Ett kärlskåp för

sophantering köptes in under året och placerades ut vid bodarna.

Ärlan 3 & 4, Knallen

Ombyggnationen av Ärlan 3 & 4, Knallen, påbörjades under maj 2019. Projektet genomförs som en samverkans-

entreprenad tillsammans med Stenmarks Bygg. Projektet omfattar ombyggnation av entréplan med nya lokaler,

ny galleriagång genom Ärlan 3 & 4, nytt utvändigt skärmtak och 2 st nya entréer. Projektet är uppdelat i etapper

för att kunna färdigställa lokaler och anpassa inflyttning av lokalhyresgäster under projektets gång. Den sista

etappen som omfattar skärmtak på Ärlan 3 beräknas färdigställas under juni 2020.

Miljö- och kvalitetsarbete
Vi har gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att

minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Målet är att vi ska bli fossilfria 2030 och att vi ska minska energianvändningen med 30% till 2030 med 2007 som

referensår.

Mariehus har påbörjat arbetet med att minska vårt fossilberoende genom att byta ut bränsledrivna handverktyg så

som trimmers, röjsågar m m. Även våra fordon byts ut efterhand till icke-fossildrivna.

Marknad
Uthyrning

Antalet lediga lägenheter har ökat dels grund av många vattenskador samt att alla lägenheter är uthyrda i kv Eken

i samband med inflyttning 1 oktober.

Under året har 261 st avflyttningsbesiktningar gjorts varav 59 st var internomflyttningar.

Kommunens Integrationsenhet har tilldelats 9 st lägenheter och 6 st har tilldelats Socialtjänsten.

323 st inkassokrav har skickats ut och 2 st av dessa har resulterat i avhysning.

194 st klagomål om störande grannar har inkommit. 92 st av dessa föranledde en utryckning av Securitas och 

2 st slutade med avhysning.

Våra 27 grannsamverkansombud har engagerats i våra områdens säkerhetsarbeten och har under året haft en

sammankomst ihop med Mariehus och polisen.

Marknad

Nöjda kunder är resultatet av att vi erbjuder attraktivt boende som lever upp till behoven. För att klara det måste vi

vara lyhörda för olika önskemål, känna av marknaden och inte minst göra våra hyresgäster delaktiga.

För att öka kännedomen om Mariehus AB utvecklar vi våra digitala plattformar, satsar på marknadsföring som

stärker Mariehus varumärke.

Under 2019 har vi genomfört olika marknadsinsatser varav följande kan nämnas:

¤ Bo- och seniormässa

¤ 2 st nummer av vår kundtidning "Vår Hemmaplan"

¤ Inför sommar och semester skickades en korsordstävling ut till samtliga hyresgäster. Av inskickade lösta korsord

   drogs ett antal vinnare.

¤ 4 st öppna lägenhetsvisningar av en uppmöblerad lägenhet i kv Eken.

¤ Ett övernattningsrum i kv Eken är iordningsställt för våra hyresgästers besökare
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Ekonomi
Likviditet och finansiering i koncernen

Den 31 december 2019 uppgick koncernkonto hos kommunen till 60 miljoner kronor.

En avgift ska erläggas för kommunala borgensåtaganden. För 2019 var den 0,6 procent av utnyttjad borgen vilket ger

en avgift på 2,8 miljoner kronor för Mariehus AB. Avgiften för Mariehus Uttern AB var 168 000 kronor.

Låneskulden uppgår till 722,4 miljoner kronor (752,3 under 2018) med en snittränta på 1,29 procent (1,46 procent)

exklusive borgensavgift.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I Mariehus Ärlan AB har en värdering gjorts för bolagets fastighet Ärlan 4. Denna värdering visar på ett nedskrivnings-

behov på drygt 25 milj kronor. Då fastigheten är under ombyggnad så har det pågående projektet skrivits ner med

25 487 tkr.

Koncernens förändringar i eget kapital

Uppskriv- Balanserad Totalt

Aktiekapital Reservfond ningsfond vinst m m eget kapital

Eget kapital 2017.12.31 3 042 5 203 96 546 104 791

Uppskrivningsfond 28 172 28 172

Årets resultat -27 039 -27 039

Eget kapital 2018.12.31 3 042 5 203 28 172 69 507 105 924

Justering från föregående år 1 364 1 364

Uppskrivningsfond 15 537 15 537

Avskr på uppskr fond -447 447

Årets resultat -17 513 -17 513

Eget kapital 2019.12.31 3 042 5 203 43 262 53 805 105 312

Annat eget kapital
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Not

2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter 1

Hyresintäkter 2,3 123 320 123 721 114 108 113 507

Övriga intäkter 16 474 4 412 16 395 4 515

139 794 128 133 130 503 118 022

Rörelsens kostnader 1

Material -3 577 -3 907 -3 406 -3 844

Tjänster -18 582 -19 211 -17 435 -17 632

Taxebundna kostnader -12 418 -12 376 -10 774 -10 540

Uppvärmning -11 060 -11 899 -10 417 -11 022

Fastighetsskatt 4 -2 878 -2 299 -2 566 -1 983

Övriga kostnader -14 761 -12 554 -14 280 -12 321

Personalkostnader 5 -17 245 -16 830 -17 245 -16 830

Avskrivningar och nedskrivningar 6-8,13 -63 876 -57 622 -35 659 -54 889

-144 397 -136 698 -111 782 -129 061

Rörelseresultat -4 603 -8 565 18 721 -11 039

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 9 231 182 674 178

Räntekostnader 10 -12 139 -13 303 -12 002 -13 167

Nedskrivning andelar i dotterbolag 0 0 -26 250 0

-11 908 -13 121 -37 578 -12 989

Resultat efter finansiella poster -16 511 -21 686 -18 857 -24 028

Bokslutsdispositioner 11 0 0 3 167 3 542

Skatt 12 -1 002 -5 353 -1 243 -5 426

Årets resultat -17 513 -27 039 -16 933 -25 912

för verksamhetsåret 2019.01.01 - 2019.12.31 i Tkr

Resultaträkning

            Koncernen               Moderbolaget
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TILLGÅNGAR Not

2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

Anläggningstillgångar 1

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 736 245 732 240 666 270 659 596

Vindkraft 7 21 144 22 608 21 144 22 608

Maskiner och inventarier 8 2 133 2 329 1 916 2 052

Pågående projekt 13 43 755 118 330 38 386 118 330

803 277 875 507 727 716 802 586

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 14 0 0 11 300 11 300

Fordran hos koncernföretag 15 0 0 23 507 19 757

Aktier och andelar 16 325 325 325 325

Långfristiga fordringar 17 0 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 20 2 734 7555 2 229 7 224

3 059 7 880 37 361 38 606

Summa anläggningstillgångar 806 336 883 387 765 077 841 192

Omsättningstillgångar 1

Varulager

Lager elcertifikat vindkraft 1 556 1 424 1 556 1 424

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 303 888 826 319

Fordran hos koncernföretag 0 0 4 615 3 240

Skattefordran 1 601 1 921 817 1 325

Övriga fordringar 4 985 1 553 1 324 1 528

Förutbet kostnader och upplupna intäkter 1 544 1 781 1 425 1 700

Fordringar hos Mariestads kommun 18 60 026 23 952 55 565 19 445

69 459 30 095 64 572 27 557

Bank 263 143 172 53

Summa omsättningstillgångar 71 278 31 662 66 300 29 034

SUMMA TILLGÅNGAR 877 614 915 049 831 377 870 226

Balansräkning
per 2019.12.31 i Tkr

      Koncernen        Moderbolaget
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not

2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 042 3 042 3 042 3 042

Bundna reserver/reservfond 5 203 5 203 5 203 5 203

Uppskrivningsfond 19 43 262 28 172 43 262 28 172

51 507 36 417 51 507 36 417

Fritt eget kapital 28

Fria reserver/balanserat resultat 71 318 96 546 58 892 82 993

Årets resultat -17 513 -27 039 -16 933 -25 912

53 805 69 507 41 959 57 081

Summa eget kapital 105 312 105 924 93 466 93 498

Avsättningar

Avsättningar för skatter 20 23 221 27 040 20 493 24 244

Summa avsättningar 23 221 27 040 20 493 24 244

Långfristiga skulder 21

Fastighetslån 22 722 447 752 353 695 407 724 833

Summa långfristiga skulder 722 447 752 353 695 407 724 833

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av fastighetslån 480 920 0 440

Leverantörsskulder 15 232 21 077 11 259 20 095

Aktuell skatteskuld 84 84 0 0

Övriga kortfristiga skulder 596 818 554 612

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 10 242 6 833 10 198 6 504

Summa kortfristiga skulder 26 634 29 732 22 011 27 651

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 877 614 915 049 831 377 870 226

     Koncernen        Moderbolaget

12



Kassaflödesanalys
per 2019.12.31 i Tkr

2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat före finansiella poster -4 603 -8 565 18 721 -11 039

Avskrivningar och nedskrivningar 63 876 57 622 61 909 54 889

59 273 49 057 80 630 43 850

Erhållen ränta 231 182 674 178

Erlagd ränta -12 139 -13 303 -12 002 -13 167

Betald inkomstskatt 0 998 0 278

47 365 36 934 69 302 31 139

Ökning (-) / Minskning (+) varulager -132 -956 -132 -1 026

Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar -415 -390 -507 -319

Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar -39 269 37 673 -35 641 -6 314

Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder -5 843 2 430 -8 834 8 733

Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder 5 618 -11 009 5 939 2 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 324 64 682 30 127 34 955

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -133 366 -158 611 -130 400 -118 644

Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar 156 508 0 156 508 0

Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar 0 51 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 23 142 -158 560 26 108 -118 644

Finansieringsverksamheten

Förändring långfristiga lån -29 906 94 736 -29 426 96 718

Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder -440 -915 -26 690 -249

Lån till koncernföretag 0 0 0 -12 831

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -30 346 93 821 -56 116 83 638

Årets kassaflöde 120 -55 119 -51

Likvida medel vid årets början 143 198 53 104

Likvida medel vid årets slut 263 143 172 53

Förändringar kopplade till fusionen, genomförd 2018,  ingår på respektive post i moderbolagets kassaflöde, dessa

poster är ej kassaflödespåverkande. Ingen effekt på koncernens kassaflöde.

              Koncernen               Moderbolaget
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Notanteckningar (Tkr)

1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som

är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som

obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande komponenter ligger till grund för avskrivningen på

Byggnader

Stomme/grund 100 år

Stomkompletteringar/innerväggar 50 år

Värme/sanitet 50 år

El 40 år

Fasader 40-80 år

Fönster 40 år

Yttertak 40 år

Ventilation 30 år

Transport (hiss) 30 år

Restpost 40 år

Vindkraftverk

Fundament 60 år

Torn 20 år

Generator 20 år

Rotor 20 år

Vingar 20 år

Restpost 20 år

Inventarier, verktyg och installation 5 år

Datorer 3 år
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Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive

utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har

inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffnings-

värdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats

och skick.

Ersättningar till anställda

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att

avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Eventualförpliktelse

En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:

- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer

att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,

inträffar eller uteblir, eller

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 

avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillgället till anskaffningsvärde

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.
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Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband.

För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan 

säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den

risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom

effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida

säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värde-

förändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts.

Bolaget använder ränteswappar för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta. Bolaget 

bedömer att säkringsrelationen är effektiv vilket innebär att det inte sker någon redovisning av

säkringsinstrumentet.

Säkringsredovisningens upphörande

Säkringsredovisningen avbryts om

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller

- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i

resultaträkningen.

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga

resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till

följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i

framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade

värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen

baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte

nuvärdesberäknats.

Fusion

Fusion med helägt dotterbolag har redovisats enligt reglerna i BFNAR 1999:1.

2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

2 - Hyresintäkter (Tkr)

Grundhyror 130 831 129 137 119 904 117 991

Hyresbortfall -7 511 -5 416 -5 796 -4 484

Summa hyresintäkter, netto 123 320 123 721 114 108 113 507

Koncernen Moderbolaget
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3 - Operationell leasing

2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

4 - Fastighetsskatt

Fastighetsskatt beskattningsår 2018 0 2 299 0 1 983

Fastighetsskatt beskattningsår 2019 2 878 0 2 566 0

5 - Personal

Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor.

Antal anställda totalt 31 30 31 30

Antal män 23 22 23 22

Antal kvinnor 8 8 8 8

Styrelseledamöter och ledande Antal på Antal på Varav Varav

befattningshavare balansdagen balansdagen män män

Styrelseledamöter  7 7 72% 72%

Verkställande direktör och andra ledande

befattningshavare 4 5 50% 60%

Löner och arvoden har uppgått till 11 856 11 575 11 856 11 575

varav för vd 1 109 1 071 1 109 1 071

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 235 3 809 4 235 3 809

(varav pensionskostnad) 1) 719 1 166 1 166 1 166

1) Av koncernens pensionskostnader avser 294 (378) företagets vd och styrelse.

Styrelse

Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till 104 712 kr.

Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 51 819 kr.

Verkställande direktör

Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 12

månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader.

Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs

enligt KAP-KL-Fastigo.

Koncernen Moderbolaget

Löptider hyresavtal Antal

Lokaler med index, löptid till år

2020 3

2021 5

2022 10

2023 3

2024 eller senare 6

Lokaler/förråd 3 mån uppsägning 154

Bostäder 3 mån uppsägning 1557

Övrigt 3 mån uppsägning 988
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2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

6 - Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 965 384 883 076 884 421 816 343

Utförda om- och tillbyggnader 170 007 62 141 170 007 61 742

Årets fastighetsköp 400 20 167 400 6 336

Årets försäljning/utrangering -156 508 0 -156 508 0

Utgående anskaffningsvärde 979 283 965 384 898 320 884 421

Ingående avskrivningar enligt plan -229 625 -209 859 -221 306 -204 196

Årets avskrivningar enligt plan -20 388 -19 766 -17 719 -17 110

Årets försäljning/utrangering 10 494 0 10 494 0

Utgående avskrivningar enligt plan -239 519 -229 625 -228 531 -221 306

Ingående nedskrivningar -39 000 -3 519 -39 000 -3 519

Årets nedskrivning -15 537 -35 481 -15 537 -35 481

Utgående nedskrivningar -54 537 -39 000 -54 537 -39 000

Ingående uppskrivningar 35 481 0 35 481 0

Årets uppskrivningar 15 537 35 481 15 537 35 481

Utgående uppskrivningar 51 018 35 481 51 018 35 481

Restvärde enligt plan 736 245 732 240 666 270 659 596

Totala taxeringsvärden för fastigheterna 766 443 760 341 718 070 717 618

7 - Vindkraft

Ingående anskaffningsvärde 32 844 32 844 32 844 27 200

Övertagande vid fusion 0 0 0 5 644

Utgående anskaffningsvärde 32 844 32 844 32 844 32 844

Ingående avskrivningar enligt plan -10 236 -8 772 -10 236 -7 565

Övertagande vid fusion 0 0 0 -1 207

Årets avskrivningar enligt plan -1 464 -1 464 -1 464 -1 464

Utgående avskrivningar enligt plan -11 700 -10 236 -11 700 -10 236

Restvärde enligt plan 21 144 22 608 21 144 22 608

8 - Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 14 620 13 450 8 000 0

Övertagande vid fusion 0 0 0 7 126

Årets investeringar 802 1 170 802 874

Årets försäljningar/utrangeringar -399 0 -399 0

Utgående anskaffningsvärde 15 023 14 620 8 403 8 000

Ingående avskrivningar enligt plan -12 291 -11 381 -5 948 0

Övertagande vid fusion 0 0 0 -5 115

Just avskrivn försäljningar/utrangeringar 399 0 399 0

Årets avskrivningar enligt plan -998 -910 -938 -833

Utgående avskrivningar enligt plan -12 890 -12 291 -6 487 -5 948

Restvärde enligt plan 2 133 2 329 1 916 2 052

Koncernen Moderbolaget
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2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

9 - Ränteintäkter

Ränteintäkter, koncernföretag 75 77 522 77

Ränteintäkter, Mariestads kommun 0 0 0 0

Ränteintäkter, övriga 156 105 152 101

231 182 674 178

10 - Räntekostnader

Räntekostnader, koncernföretag -67 -77 0 0

Räntekostnader, Mariestads kommun -2 816 -2 237 -2 816 -2 237

Räntekostnader, övriga -9 256 -10 989 -9 186 -10 930

-12 139 -13 303 -12 002 -13 167

11 - Bokslutsdispositioner

Återföring periodiseringsfond 0 0 0 1 303
Koncernbidrag 0 0 3 167 2 240

Summa bokslutsdispositioner 0 0 3 167 3 543

12 - Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad 0 -274 0 0

Justering hänförlig till tidigare år 0 -3 027 0 -2 856

Uppskjuten skatt -1 002 -2 052 -1 243 -2 569

-1 002 -5 353 -1 243 -5 425

Avstämning av effektiv skatt

13 - Pågående projekt

Ingående balans 118 330 43 303 118 330 43 303

Omklassificerat -164 980 -61 402 -164 980 -61 402

Årets nedskrivning -25 487 0 0 0

Under året nedlagda kostnader 115 892 136 429 85 036 136 429

Utgående balans 43 755 118 330 38 386 118 330

14 - Aktier i koncernföretag
                                                                                   Säte       Röstandel     Säte Röstandel Ant aktier Bokf värde

Mariehus Ärlan AB, orgnr 559149-9974                     Mariestad     100%            1000                50Mariestad 100% 50 000 50

Mariehus Uttern AB, orgnr 556659-5962                    Mariestad     100%            1000         11 250Mariestad 100% 1 000 11 250

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Redovisat resultat före skatt -16 511 -21 686 -15 690 -20 486

Skatt beräknad enl gällande skattesats 21,4% 0 -274 0 0

Uppskjuten skattefordran -4 753 -2 052 -4 994 -9 769

Uppskjuten skatteskuld 3 751 0 3 751 7 199

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 0 -3 027 0 -2 856

Redovisad effektiv skatt -1 002 -5 353 -1 243 -5 426

koncernen moderbolaget
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15 - Fordran hos koncernföretag

Vid årets början 0 0 19 757 6 926

Under året tillkommande 0 0 4 750 13 831

Amorterat 0 0 -1 000 -1 000

Vid året slut 0 0 23 507 19 757

16 - Aktier och andelar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 325 325 325 325

Årets försäljning 0 0 0 0

Vid årets slut 325 325 325 325

Innehavet avser onoterade andelar

17 - Långfristiga fordringar

Vid årets början 0 0 0 0

Övertagande vid fusion 0 51 0 51

Tillkommande fordringar 0 0 0 0

Avgående fordringar 0 -51 0 -51

Vid årets slut 0 0 0 0

18 - Fordringar hos Mariestads kommun

Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera.

19 - Uppskrivningsfond

Belopp vid årets ingång 28 172 0 28 172 0

Avsättning till fonden under räkenskapsåret 15 537 28 172 15 537 28 172

Årets avskr på uppskrivningsfond -447 0 -447 0

Belopp vid årets utgång 43 262 28 172 43 262 28 172

20 - Avsättning för skatter/Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt avseende fastigheternas

bokförda- och skattemässiga värde 23 221 27 040 20 493 24 244

Redovisat som uppskjuten skattefordran -2 734 -7 555 -2 229 -7 224

Redovisat som avsättning för skatter 23 221 27 040 20 493 24 244

21 - Långfristiga skulder

Del som förfaller 2 - 5 år 722 447 752 353 695 407 724 833

För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits

fastighetsinteckningar om sammanlagt 266 557 tkr, varav moderbolaget är 266 557 tkr.

Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 656 927 tkr, varav för moderbolaget 629 407 tkr.

22 - Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 266 557 284 057 266 557 266 557
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23 - Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld 1 045 995 1 045 995

Sociala kostnader 724 732 724 732

Räntekostnader 1 224 1 188 1 216 1 186

Förskottsbetalda hyror 7 249 3 918 7 213 3591

Summa upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 10 242 6 833 10 198 6 504

25 - Koncernuppgifter

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 13% av inköpen och 32% av försäljningen

andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

26 - Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:  Totala tillgångar

Soliditet:  Eget kapital + 78% av obeskattade reserver / Totala tillgångar

Soliditet justerad: Redovisat eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade reserver plus bedömt

övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutning justerad 

för övervärde.

Rörelsemarginal:  Rörelseresultat / Nettoomsättning

Belåningsgrad:  Fastighetslån / Fastigheternas marknadsvärde

27 - Händelser efter balansdagen

Under 2020 kommer Ärlan 3 att tillsammans med Ärlan 4 bilda en fastighet och föras över till

Mariehus Ärlan AB.

28 - Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 58 892 058 kr

Årets resultat -16 933 047 kr

41 959 011 kr
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Femårsöversikt per 31/12 i Tkr

2019 2018 2017 2016 2015

Förvaltat bestånd koncern

Bostäder Antal 1 572 1 599 1 587 1 587 1 523

Lokaler Antal 226 214 191 191 175

Garage Antal 330 338 338 307 306

P-plats Antal 855 876 866 881 831

Total bostadsyta kvm 102 230 104 517 103 850 103 980 99 583

Total lokalyta kvm 22 445 23 153 19 441 16 458 16 147

Resultaträkning moderbolag

Omsättning tkr 130 503 118 022 43 874 42 580 39 859

Material tkr -3 406 -3 844 0 -30 -250

Tjänster tkr -17 435 -17 632 0 0 0

Fastighetsskatt tkr -2 566 -1 983 -1 992 -1 926 -1 666

Avskrivningar/Nedskrivningar tkr -35 659 -54 889 -18 020 -18 730 -13 414

Taxebundna kostnader tkr -10 774 -10 540 -53 -58 -82

Uppvärmning tkr -10 417 -11 022 0 0 0

Personalkostnader tkr -17 245 -16 830 0 0 0

Övriga kostnader tkr -14 280 -12 321 -1 754 -2 042 -2 088

Finansiell intäkt tkr 674 178 134 109 113

Finansiell kostnad tkr -12 002 -13 167 -21 074 -15 680 -16 811

Bokslutsdispositioner tkr 3 167 3 542 16 264 0 -1 415

Skatt tkr -1 243 -5 426 -4 210 2 736 -881

Resultat tkr 9 317 -25 912 13 169 6 959 3 365

Balansräkning moderbolag

Balansomslutning tkr 831 377 870 226 722 529 707 622 658 156

Anläggningstillgång tkr 765 077 841 192 690 191 666 848 576 252

Långfristig skuld tkr 695 407 724 833 628 115 627 164 580 993

Eget kapital tkr 93 466 93 498 73 680 60 511 53 553

23



Stefan Rånes



Mariehus strategi för näringsliv och 

besöksnäring



Ägardirektivet



• Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typ av näringsverksamhet ska bolaget 

bidra till att Mariestads kommun blir en kommun med ett mångsidigt och differentierat 

näringsliv. 

• Vara en relevant samarbetspart för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler. 

• Genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet bidrar till att kommunen 

blir en föregångskommun i näringslivsfrågor. Detta uppnås genom samarbete, kreativitet, 

mångfald och ekonomisk stabilitet. 

• Särskilt uppmärksamma behovet av företag inom handels-, besöks- och servicenäringar. 

• Byggnation och uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget endast då detta 

inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden. 

Vårt näringslivssamarbete



• Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och standard.

• Ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för boende. 

• Regelbundet i samverkan med ägaren ta fram planer för byggnation i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan. 

• Verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT- kommunikation. 

• Upprätta underhålls- och besiktningsplaner för bolagets fastigheter. 

Vårt boende

• I samråd med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade intressen. 

• Kommunkoncernen ska eftersträva största möjliga samordning, särskilt inom områden som upphandling, finansiering, administration,

kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.

• Bolaget ska aktivt samverka med ägaren beträffande drift och förvaltning av övriga fastigheter, i syfte att utveckla och effektivisera kommunens 

fastighetsbestånd 

• Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncernen. 

• Affärsmässiga grunder/principer som bas, beakta/prioritera nyttan för kommunkoncernen. Koncernnyttan ska gå före särintressen. 

• Samordnad marknadsföring i en gemensamt finansierad struktur/organisation ledd av Mariestads kommun. 

Vårt samarbete inom kommunkoncernen

• Aktivt arbeta för en hållbar utveckling inom verksamheten. 

• Aktivt arbeta för minskad energiförbrukning. 

• Hållbart företagande ska vara vägledande för allt arbete.

• Verka för en god miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering. 

• Motverka segregation genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder med olika upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar. 

• Upplåta bostäder som är anpassade för särskilda behov hos grupper eller enskilda personer. 

• Eftersträva en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden. 

• Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder. 

Vår hållbarhet

• Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typ av näringsverksamhet ska bolaget bidra till att Mariestads kommun blir en kommun med ett 

mångsidigt och differentierat näringsliv. 

• Vara en relevant samarbetspart för hyresgäster som har behov av verksamhetslokaler. 

• Genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet bidrar till att kommunen blir en föregångskommun i näringslivsfrågor. Detta uppnås 

genom samarbete, kreativitet, mångfald och ekonomisk stabilitet. 

• Särskilt uppmärksamma behovet av företag inom handels-, besöks- och servicenäringar. 

• Byggnation och uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget endast då detta inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden. 

Vårt näringslivssamarbete

Vår hållbarhet

- Ett gott miljöarbete, 
särskilt avseende
• Energi 
• Miljöklassade 

byggnader

- Ansvarstagande inom 
Social hållbarhet
• Minskad 

segregation
• Brottsförebyggande
• Tillgänglighet
• Särskilda behov
• Minska 

utanförskapet 
bland barn och 
unga

Vårt bidrag till Mariestad

- Tar ansvar för 
bostadsförsörjning
• Nyproduktion
• Fastighetsförvärv

- Bidrar till attraktiv och 
efterfrågad kommun

- Arbetar för kommunens och 
kommuninvånarnas bästa

- Positionering av Mariehus

Vår ekonomi

- Balanserad soliditet

- God avkastning på kapitalet

- Affärsmässighet

- Långsiktighet

Vårt näringslivssamarbete

- Tillhandahålla och 
utveckla lokaler
• Handeln
• Besöksnäringen
• Servicenäringen

- Bidra till att göra 
Mariestad till 
föregångskommun inom 
näringslivsfrågorna.

Vårt boende

- Ett brett boendeerbjudande
• Boendekvalité
• Läge

- Väl underhållna fastigheter

- Hög kundnöjdhet
• Servicenivå
• Boendeinflytande

Vad står vi för – Erbjudandet för Mariestad
• Bolaget ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt. 

• Soliditeten ska år 2020 uppgå till minst 15 procent, med ett långsiktigt mål att nå 20 procent. 

• Den årliga avkastningen ska över tiden uppgå till minst fem procent.

• Långsiktigt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott. 

Vår ekonomi 

• Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- och lokalförsörjningen i kommunen. 

• Aktivt bidra till att utveckla Mariestads kommun till en attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i.

• Medverka till att utveckla Mariestads kommun som en attraktiv bostads-, näringslivs- och utbildningsort. 

• Ta fram planer för byggnation i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan. 

• Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- och lokalförsörjningen i kommunen. 

• Följa intentionerna i Mariestads kommuns ”Vision 2030” i tillämpliga delar. 

• För kommuninvånarnas bästa.

Vårt bidrag till Mariestad

Ägardirektivet



Utvecklat boende

Stärkt ekonomi

Utvecklat näringsliv och besöksmål

Vägvisare för verksamhetenVad står vi för – Erbjudandet för Mariestad

Hållbart företagande

Vår hållbarhet

- Ett gott miljöarbete, särskilt 
avseende
• Energi 
• Miljöklassade 

byggnader

- Ansvarstagande inom Social 
hållbarhet
• Minskad segregation
• Brottsförebyggande
• Tillgänglighet
• Särskilda behov
• Minska utanförskapet 

bland barn och unga

Vårt bidrag till Mariestad

- Tar ansvar för 
bostadsförsörjning
• Nyproduktion
• Fastighetsförvärv

- Bidrar till attraktiv och 
efterfrågad kommun

- Arbetar för kommunens och 
kommuninvånarnas bästa

- Positionering av Mariehus

Vår ekonomi

- Balanserad soliditet

- God avkastning på kapitalet

- Affärsmässighet

- Långsiktighet

Vårt näringslivssamarbete

- Tillhandahålla och utveckla 
lokaler
• Handeln
• Besöksnäringen
• Servicenäringen

- Bidra till att göra Mariestad 
till föregångskommun inom 
näringslivsfrågorna.

Vårt boende

- Ett brett boendeerbjudande
- Boendekvalité
- Läge

- Väl underhållna fastigheter

- Hög kundnöjdhet
- Servicenivå
- Boendeinflytande



Inventera nya behov inom handel och besöksnäring 
och utvecklad strategi för nyetableringar

Utvecklad strategi för hamnområdet

Utvecklad strategi för centrum

Utvecklad organisation och process för handel och 
besöksnäring

Utvecklad strategi för marknadsföring av handel och 
besöksmålet Mariestad

Utvecklad analys för näringslivets behov av lokaler

Utvecklat näringsliv och 
besöksmål

Handels- och 
besöksnäringsytan har 

ökat med 500% år 2030

BHAGVägvisare för verksamheten Kritiska framgångsfaktorer

Utvecklad process med kommunen inom närings-
och besöksmålsfrågor

Den utmanande inriktningen skall skapa ett stort engagemang inom 
bolaget för att utveckla Mariestad med handels-, besöks- och 
servicenäringar. Viktiga processer är bl.a. identifiera behov och 
möjligheter, söka upp intressenter för att skapa affärsmöjligheter och 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.  Att tillskapa lokalerna är inte i 
sig den huvudsakliga ambitionen utan en effekt av arbetet med att 
attrahera nya näringar till Mariestad. 



Ekonomi



Intäkter: 139,8 mkr 

Kostnader: - 80,5 mkr

Av/nedskrivningar : - 63,9 mkr

RÖRELSERESULTAT - 4,6 MKR

Finansnetto - 11,9 mkr

RESULTAT EFTER FINANSNETTO - 16,5 MKR

Skatt - 1,0 mkr*)

RESULTAT EFTER SKATT - 17,5 MKR

Resultat 2019

*) Skälet till att skatt utgår trots negativt resultat är att nedskrivning inte är en skattemässigt avdragsgillt. 

Av skatt 1 mkr hänförlig till tidigare år. 



Bedömt 

fastighetsvärde

1 350 mkr

Bokfört värde

700 mkr

Bedömt 

övervärde

650 mkr

- Soliditet, marknadsvärde 48%

- Soliditet, bokfört värde 11,2%



Verksamhetsutveckling



- Utvecklad projektledningsprocess

- Utvecklad uthyrningsprocess

- Utvecklad process för boendeanalys

- Strategi för Fastighetsutveckling

- Finansieringsstrategi för bostadsförsörjningen

- Ökat antal boenden i Mariestad

- Förbättrad kundnöjdhet

- Förbättrad medarbetarnöjdhet

- Minskad energianvändning

- Strategi för utveckling av hamnområdet och centrum

Utvecklat boendet

Stärkt ekonomi

Utvecklat näringsliv och 

besöksmål

Hållbart företagande

Verksamhetsmål och utvecklingsprojekt



Nyproduktion



Kundanalys 
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Strandgården
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Tidigare bostadsort
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Sjöbo Stockholm Mariestad

Medelhyresgästen

Födda 1950 och sålt villan 

och inte nödvändigtvis från 

Mariestad  



Galeasen
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Tidigare bostadsort

Frändefors Mölndal Kristinehamn Skövde

Göteborg Lidköping Timmersdala Norrtälje

Norge Spanien Söderhamn Mariestad

Medelhyresgästen

Födda 1950 och tidigare bott 

i hyresrätt i Mariestad



Beslutade projekt



Eken
31 Lägenheter inflyttningsklar oktober 





Ärlan



Ärlan 3
30 Lägenheter inflyttningsklar 
januari 



NYA KNALLEN

Ny invigning december av gallerian









Lejonet
Start av 20 nyproducerade Lägenheter 



Lejonet
- Hamngatan





Kv. Lejonet
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Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Information om VänerEnergi AB:s verksamhet år 
2019 

Förslag till beslut 

Informationen antecknas till protokollet.           

Bakgrund 

I enlighet med föreskrifter för bolaget ska den verkställande direktören för 
VänerEnergi AB informera fullmäktige om bolagets och dotterbolagens 
verksamheter för föregående år.  
 
Med anledning av den pågående pandemin har fullmäktige beslutat att inte ha 
några föredragande informationspunkter på dagordningen. Därför har 
VänerEnergi AB lämnat en skriftlig redovisning över verksamheten för 2019 
som delges fullmäktige.   

Underlag för beslut 

VänerEnergi AB:s redovisning över verksamhetsåret 2019            
 

Eleonor Hultmark 
Handläggare   

Expedieras till: 
VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson  
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FJÄRR- 
VÄRME

ELNÄT ENTRE- 
PRENAD

STADSNÄT TELEKOM NYA ENERGI-
SYSTEM

KONCERN 
GEMENSAM

RESULTAT 
TKR 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Investeringar 16 299 11 641 25 390 31 099 0 334 20 153 31 528 159 134 1 001 415 688 607

Intäkter 95 895 99 478 78 760 76 094 6 449 7 028 27 780 34 829 9 150 8 453 184 26 2 936 3 012

Kostnader -70 304 -71 762 -46 570 -47 358 -5 025 -5 822 -13 909 -18 227 -7 795 -7 600 -3 084 -2 190 -2 879 -2 921

Avskrivningar -13 414 -13 342 -11 509 -10 700 -1 015 -1 013 -6 855 -4 273 -413 -543 - - -57 -91

Rörelseresultat 12 177 14 374 20 681 18 036 409 193 7 016 12 329 942 310 -2 900 -2 164 0 0

Finansiellt netto -1 971 -2 182 65 24 -145 -176 -2 086 -1 985 -26 -48 -77 0 -2 048 -1 940

RESULTAT 10 206 12 192 20 746 18 060 264 17 4 930 10 344 916 262 -2 977 -2 164 -2 048 -1 940

   

Viktiga händelser under året:

• VänerEnergi AB sätter nytt rekord i nöjd-kund-undersök-
ning.

• VänerEnergi AB har blivit medlem i Prisdialogen- ett sys-
tem för prövning och ändringar av fjärrvärmepriser.

• VänerEnergi AB planerar för att bli delägare i Bredband 
Östra Skaraborg (BÖS)

• Elnät har fortsatt arbetet med att byta ut samtliga 14 800 
elmätare.

• Stadskvarnen har under året sålts och turbinerna har 
monterats ner.

SAMMANFATTNING AV 2019
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VD HAR ORDET

Vi växer så det knakar
Resultat i toppklass
Vi har nu inlett ett nytt decennium och lagt 2019 
bakom oss. 2019 får så här i efterhand betraktas 
som ett mycket stabilt och normalt år för VänerEn-
ergi AB där det mesta har rullat som planerat. Ännu 
ett år med ett resultat i absolut toppklass, 32,0 mkr, 
och med årsbästa för flera av våra etablerade affärs-
områden. Ackumulerat resultat de 5 senaste åren 
överstiger därmed 150 mkr.

En viktig aspekt med ett bra resultat är att kunna 
finansiera största möjliga del av våra investeringar 
med internt tillförda medel. Verksamheten var helt 
självfinansierad under 2019 och detsamma budge-
teras för 2020 då planerade investeringar kommer 
att minska. Investeringsnivåerna har varit höga de 
senaste åren varför det nu finns ett behov av kon-
solidering. 

Kundfokus
Under året genomförde vi en ny nöjd-kund-under-
sökning (NKI), den sjunde i ordningen och för sjun-
de gången lyckades vi också höja oss ytterligare ett 
snäpp. 82,2 (81,1) lyder vårt nya NKI-rekord. Åter är 
det leveranssäkerheten som ger det högsta värdet 
av alla, vilket vi är särskilt nöjda med då detta är vår 
prio nummer ett. Andra faktorer som kunderna vär-
desätter är vårt arbete med hållbarhet/förnyelsebar 
energi och låga priser.

Vi kan dessutom se en koppling mellan vårt NKI 
och ökningen av kunder i vårt elhandelsbolag Vä-
nerEl AB. Vi har sett en stadig tillväxt från noll vid 
nystarten 2004 till att vi nu i februari 2020 passerat 
10 000 kunder. Detta har skett utan uppsökande för-
säljningsinsatser så dessa framgångar bottnar mest 
i att vi lyckats bygga upp ett gott kundförtroende för 

bolaget i alla våra verksamheter. Vår marknadsan-
del är särskilt stark bland de mindre kunderna som 
hos oss ges samma uppmärksamhet som de större. 
Vi kommer framgent att lägga mer resurser på vår 
elförsäljning då denna kommer att bli allt viktigare 
för vår position som helhetsleverantör. Speciellt om 
förslaget på en elhandlarcentrisk marknadsmodell 
skulle bli verklighet.

Elmarknaden
Under slutet av 2019 fick vi uppleva ytterligare en 
stor prissvängning på den nordiska elmarknaden. 
Om vi backar något så såg vi under 2018 snabbt sti-
gande elpriser på grund av en kall vårvinter, extremt 
torr sommar och ett mycket dåligt utbyte av vind-
kraften. Till krydda på detta hade vi också stigande 
priser på elcertifikat och andra råvaror till följd av 
en god konjunktur. Enligt plan skulle vi sedan stänga 
två kärnkraftsreaktorer med början under 2019 så 
det fanns nog ”förväntningar” om ytterligare stigan-
de elpriser till innevarande vintersäsong. Men dessa 
förväntningar kom helt på skam.

Strax innan jul började istället elmarknadspriset 
att sjunka. Rejält med nederbörd och en snabb 
påfyllnad av vattenmagasinen var grundorsaken. 
Från november till februari har vattenmagasinen i 
det nordiska elsystemet gått från ett underskott på  
7 miljarder kWh till ett överskott på 32 miljarder 
kWh. En gigantiskt stor höjning. Mycket goda vind-
förhållanden och en mild vinter över hela Sverige 
har givetvis också varit starkt bidragande. Elspot-
priset har under samma period sjunkit från cirka  
50 öre/kWh till cirka 15 öre. En sänkning på hela 
70 %. För alla elkunder är detta givetvis välkommet 
även om priset i konsumentledet procentuellt inte 
minskat lika mycket samt att många har ett bundet 
elpris. Även om vi kan få se en mindre justering upp-
åt nu under våren så är bedömningen att vi åtmins-
tone fram till nästa årsskifte kommer att få uppleva 
relativt låga elpriser. 

Bredband Östra Skaraborg
Tillväxten av fiberanslutningar har varit massiv de 
senaste åren. I snitt 1 000 nya per år har tillkom-
mit och vi har idag cirka 6 000 kunder anslutna till 
fibernätet och räknar med att ansluta ytterligare  
2-3 000 de närmsta åren. Att skaffa många nya kun-
der kräver att man också har resurser för att ta hand 
om dem. De förväntar sig goda leveranser och ett 
visst mått av support och service. Sedan 2016 har 
VänerEnergi AB haft en gemensam beredskap för 
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driftövervakning med delägarna i Bredband Östra 
Skaraborg, BÖS. Ett samarbete som varit fruktbart 
då vi haft samma teknikplattform och kundfokus i 
vår strategi. 

Under 2020 är det nu dags att ta nästa steg i vårt 
samarbete. VänerEnergi AB har för avsikt att bli del-
ägare i BÖS, en fråga som kommer upp för beslut 
under våren. Övriga delägare är Karlsborgs Ener-
gi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi.  
BÖS kommer att vara det bolag som ansvarar för 
den tekniska driften av fibernäten, där den tekniska 
kompetensen finns placerad. För att få en rationell 
och ekonomiskt försvarbar drift av våra nät är det en 
nödvändighet att samarbeta. Var för sig har vi inte 
resurser nog att svara upp mot de krav som vi måste 
uppfylla.

BÖS är idag kommunikationsoperatör, KO, i befint-
liga delägares nät. VänerEnergi AB har som första 
alternativ att också övergå till BÖS som KO efter att 
ha blivit ny delägare i bolaget. Ett byte medför att 

vi kommer att lämna Fastbit/Openbit som är vår KO 
idag och därmed att vi också avyttrar vårt delägar-
skap i Fastbit AB. Givetvis tråkigt att lämna samar-
betet och de relationer vi byggt upp med duktiga 
medarbetare i Fastbit men beslutet är taget för att 
på bästa sätt kunna hantera de utmaningar vi kom-
mer att ställas inför i framtiden. Orsaken till bytet av 
KO beror på att vi delägare i Fastbit inte har samma 
uppfattning om hur bolaget ska utvecklas, vilket vi 
däremot har med nuvarande ägare av BÖS. Vi vill 
tillsammans fortsätta att driva verksamheten med 
ett starkt kundfokus, innehållande god kvalité och 
service under lönsamma förhållanden. En verksam-
het som har investerat så stora summor som vi gjort 
i fibernäten måste ges bästa möjliga förutsättningar.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare 
för ett gott utfört arbete. Nu tar vi oss an ett nytt 
decennium med många nya utmaningar. VänerEn-
ergi AB står väl rustat inför detta. Framtiden tillhör 
fortfarande oss. 

Rolf Åkesson, VD
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Vår personal är vår viktigaste tillgång
Hälsobokslutet 2019
Hälsobokslut gör vi för att se hur våra medarbetare mår 
och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att för-
bättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att 
klara de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Sammanfattning av 2019
• Totala sjukfrånvaron har sjunkit tillbaka till 1,7 % efter 

uppgången 2018. Målsättningen är uppnådd med god 
marginal.

•  Medelåldern har stigit från 47 till 48 år.

•  Hälsoprofilbedömningen ger positiva signaler om att 
fysisk aktivitet har förbättrats men samtidigt att en del 
negativa tendenser som till exempel stress och sömn 
har försämrats. Uppföljningen 2020 blir nu en viktig 
värdemätare. 

Personalstruktur
Vid årsskiftet 2019/2020 var vi 49 (50) tillsvidareanställda 
och 1 (0) tidsbegränsat anställda, och av samtliga anställ-
da var 15 (14) kvinnor. Under året har 2 personer tillsvida-
reanställts och 3 personer har slutat. 

Medianåldern är 49 år (50). Med median menas att det är 
lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern 
är 48 år (47). Under kommande år 2020 finns inga stora 
planerade förändringar av personalstyrkan. Åldersstruk-
turen har efter de senaste årens generationsväxling för-
ändrats och idag har över 70 % av medarbetarna anställts 
under de senaste 10 åren. 

Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron blev 1,7 % (2,5 %). Korttidsfrånva-
ron har under senare år stadigt legat mellan 1 - 2 %. Vårt 
mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket 
vi åter har klarat med god marginal.

Arbetsmiljömål
Följande mål finns:

• Motverka ohälsa i arbetet.

• Främja friska medarbetare.

• Minska sjukfrånvaron och öka prestationsförmågan.

• Totala sjukfrånvaron långsiktigt under 3 %.

Friskvården i VänerEnergi AB
Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift 
är att:

• Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser 
som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den 
del av personalen som är minst aktiv.

• Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter som bola-
get erbjuder.

• Följa upp hälsoprojektet.

Aktiviteter som erbjuds de anställda
VänerEnergi AB erbjuder de anställda ett årligt friskvårds-
bidrag att användas efter eget önskemål förutsatt att det 
ryms inom Skatteverkets regler för motion och friskvård 
av enklare slag.

Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2019:

• Deltagande med ett lag i ”Stafettvasan” i februari.

•”Springtime” motionslopp, löpning och gång.

• Personalutflykt där man fick trampa dressin.
• Periodvis bokad veckotid i idrottshall för gemensamma 

aktiviteter.

• Under hösten ett antal företagsspecifika pass för yoga.
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Allmänt
VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges 
Provnings- och forskningsinstitut) numera RISE. Den senaste 
uppgraderingsrevisionen enligt ISO 14001:2015 genomför-
des i september 2018 och gäller både VänerEnergi AB och 
VänerEl AB.

Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en 
stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. 
Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom 
att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp 
från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att ge-
nom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten.

All el som inköps som nätförluster är sedan 2013 miljöklassi-
ficerad ursprungsmärkt vattenkraftsel.

Miljöpolicy
VänerEnergi AB ska skydda miljön genom att verka för en 
hållbar energiförsörjning vilket innebär:

• Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga pro-
dukter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så 
sätt förebygga föroreningar.

• Lagar och förordningar betraktas som minimikrav.

• Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekte-
ringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn.

• Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upp-
handlingar.

• Stimulera utvecklingen av förnyelsebara energisystem.

Våra miljömål
Under 2018 har nya övergripande miljömål formulerats.  
De mål vi ska jobba med fram till 2030 är följande: 

• Minskning av CO2 utsläpp med 1 200 ton/år. Detta motsva-
rar en leveransvolym av fjärrvärme med 6 300 MWh/år. 

• Minst 40 % av fjärrvärmens totala elkonsumtion ska pro-
duceras i egna produktionsanläggningar.

• Få biobränsleaskan från Töreboda värmeverk godkänd för 
spridning i skogsmark.

• Ett elnät som år 2030 är fritt från impregnerade lednings-
stolpar.

• Effektivisera och minska energiförbrukningen i våra egna 
lokaler.

De nya målen är antagna vid omcertifieringen 2018. 

Under 2018 påbörjades utbyggnaden av fjärrvärmenätet i 
Haggården. Totalt är nu 13 fastigheter i Haggården anslutna 
till fjärrvärmenätet varav 2 fastigheter anslöts under 2019. 
Utöver Haggården har ytterligare 54 fastigheter anslutits till 

Vi värnar om miljön
våra fjärrvärmenät sedan 2018, i Mariestad, Töreboda och 
Lyrestad. Den totala utökade leveransvolymen för dessa 
fastigheter uppgick under 2019 till 3 211 MWh. Måluppfyl-
lelsen är avklarad till 51%. 

2019 installerades en 50 kW solcellsanläggning på vårt 
bränsleförråd i Lyrestad. I Töreboda installerades en 50 kW 
ORC-turbin. Båda anläggningarna ska producera el till drif-
ten av fjärrvärme på respektive ort. De båda anläggningarna 
har varit i drift cirka 6 månader vardera under 2019. Den 
totala elproduktionen under 2019 uppgick till 123 MWh 
(solceller 10 MWh, ORC-turbin 113 MWh). Den totala elför-
brukningen uppgick under 2019 till 702 MWh. Måluppfyllel-
sen är avklarad till 44%.

Impregnerade ledningsstolpar tas bort i takt med att vårt 
elnät förnyas.

Under 2019 har Solcellsanläggningen på Strandvägen 22 
producerat 40 MWh el. 

Sedan januari 2016 använder vi EcoPar Bio som drivmedel 
i vår dieseldrivna fordonsflotta. EcoPar Bio är ett drivmedel 
som är mycket skonsamt för miljö, arbetsmiljö och klimat 
i ett enda svep. VänerEnergi AB:s fordonspark består till 
största delen av dieselbilar. För 2019 motsvarar förnyelse-
bara drivmedel 82% av den totala mängd drivmedel som 
användes under året. Grafen intern producerad/förbrukad 
energi visar att mängden förbrukad energi ligger på en sta-
bil nivå sen 2016. Elanvändningen i våra anläggningar (in-
klusive fjärrvärmeproduktionen) minskade med 17 MWh 
medan vår fordonspark ökade sin energianvändning med  
31 MWh jämfört med 2018. 

Under 2019 har ytterligare 14 nya laddstolpar installerats. 
Sammanlagt har vi nu installerat 30 laddstolpar i Mariestad 
och Töreboda. 2019 levererade vi 19,2 MWh till elbilsladd-
ning (12,4 MWh 2018) vilket resulterar i ett minskat utsläpp 
av CO2 (18 ton), cancerogena kolväte (32 kg), kväveoxider 
(18 kg) och partiklar (0,24 kg). Även leverans av vätgas till 
bränslecellsbilar i Mariestad har bidragit till ett minskat 
utsläpp av CO2 (21 ton), cancerogena kolväte (29 kg), kvä-
veoxider (16 kg) och partiklar (0,22 kg). Den totala mängden 
levererad vätgas under 2019 var 1 141 kg (304 kg 2018).

Vår CO2 balans
För att bekräfta vår bedömning av vad som har en bety-
dande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera 
våra utsläpp/reduceringar av växthusgasen CO2. Redo-
visningen är uppdelad i två områden. Det första berör 
vår interna verksamhet med utgångsläge från fastighe-
ten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2 påverkan 
våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommu-
ner. För att ställa våra utsläppssiffror i perspektiv till vår 
samhällsnytta, genom att reducera fossilt CO2 utsläpp, 
visar vi siffrorna i gram CO2 per levererad kWh energi.  
2019 levererade VänerEnergi AB totalt 358 862 MWh en-
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ergi. Intern miljöbelastning uppgick under 2019 till 26 ton 
fossil CO2 vilket motsvarar 0,072 gram fossil CO2 per levere-
rad kWh energi (0,073 gram 2018). Reducering av fossil CO2 
genom permanent borttagning av oljeeldade värmepannor 
under en lång tid, landade 2019 på 48 639 ton*. Detta mot-
svarar en nettominskning av fossil CO2 med 137 gram per 
levererad kWh energi (135 gram 2018).

Summering
Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och 
de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2019 en reduce-
ring av CO2 med  48 639 ton*. CO2 utsläpp per capita under 
2019 var 7,2 ton. Reduktionen av CO2 utsläpp motsvarar års-
utsläpp för 6 755 personer i Sverige.

* Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt 
oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%.
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Verksamheten
VänerEnergi AB, organisationsnummer 556354-1860 med 
säte i Mariestad, är moderföretag i en koncern som erbjud-
er varor och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme, bredband, 
telefoni och entreprenad.

Viktiga förhållanden
Företaget ägs till 88 % av Mariestads kommun och till 12 % 
av Töreboda kommun. De hel- och delägda bolagen består 
av VänerEl AB som ägs till 100 %, Katrinefors Kraftvärme AB 
till 50 % och Fastbit AB 33,3 %.
VänerEnergi AB bedriver elnätsverksamhet i två nätom-
råden, Mariestads tätort och Torsöområdet i Mariestads 
kommun och i Töreboda tätort med omgivning i Töreboda 
kommun. Bolaget har idag 14 706 nätkunder.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning företrä-
desvis inom sina ägarkommuner. Bolaget fungerar som 
återförsäljare av el till Mälarenergi AB, enligt ett avtal där 
VänerEl AB inte är utsatt för någon prisrisk för inköpen. 
Verksamheten fokuseras mot små och medelstora kunder 
inom ägarkommunerna och ska i första hand ses som ser-
vice gentemot dessa. VänerEl AB har idag 9 966 elkunder.
VänerEnergi AB bedriver vidare fjärrvärmedistribution i 
Mariestads och Törebodas tätort och i kransorten Lyrestad. 
Värmen i Mariestad inköps från intressebolaget Katrinefors 
Kraftvärme AB (ägarandel 50 %). Katrinefors Kraftvärme AB 
(KKAB) driver sedan år 2002 kraftvärmeverket som använ-
der skogsflis, returträ och returfiberslam som basbränslen. 
Värmeproduktionen i Töreboda och i Lyrestad sker från 
egna panncentraler med kutterspån och flis som bränsle i 
Töreboda och med briketter och pellets i Lyrestad.
I slutet av 1990-talet påbörjades byggnationen av ett stads-
nät för att tillhandahålla data- och telekommunikations-
tjänster i Mariestads kommun. Nätet byggdes ursprungli-
gen i syfte att sammanbinda kommunens fastigheter för 
att senare också erbjudas övriga intressenter. Till detta 
erbjuds telekunderna också att ansluta sig till bolagets te-
leväxeltjänst. Under 2012 delades verksamheten upp i två 
delar. Affärsområde Stadsnät, som är ägare till kommuni-
kationsnäten, organiseras nu som en del av avdelning Nät, 
tillsammans med Elnät och Entreprenad. Telefonitjänster 
utgör ett eget affärsområde under namnet Telekom.
Intressebolaget Fastbit AB levererar IT-tjänster såsom in-
ternet, IP-telefoni och TV samt utgör kommunikationsope-
ratör i delägarnas stadsnät. Fastbit ägs av VänerEnergi AB, 
Skara Energi AB och Lidköpings kommun till lika delar.
VänerEnergi AB äger också den offentliga belysningsan-
läggningen i Mariestad och utför elinstallationer och en-
treprenader i mindre omfattning.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med bolagsordning-
ens angivna ändamål med bolaget.
Ägarna har i ägardirektiv bland annat fastlagt att bolaget 
ska utgöra en framstående aktör inom sina affärsområden 
samt medverka till en positiv utveckling av ägarkommu-

Förvaltningsberättelse
nerna. VänerEnergi AB ska i första hand prioritera utveck-
ling av verksamheterna och för dessa nödvändiga investe-
ringar, till gagn för kommuninvånare, näringsliv och ägare. 
Dessutom inrikta verksamheten mot attraktiva kundpriser 
kombinerat med god kvalité och service.
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte an-
nat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ännu en gång redovisar VänerEnergi AB ett resultat som 
överstiger 30 mkr. Verksamheten har bedrivits med god 
stabilitet och investeringsnivåerna har varit fortsatt höga.
Fjärrvärmen har under året blivit medlem i ”Prisdialogen” 
som är fjärrvärmens nya kvalitetscertifiering. Certifiering-
en innebär att man löpande kommer att hålla dialogmöten 
med de större kunderna och där öppet redovisa sin modell 
för prisförändringar och arbetssätt. Prismodellen ska byg-
ga på öppenhet och långsiktighet.
Vid panncentralen i Lyrestad har det under 2019 uppförts 
ett nytt bränslelager för briketter, där taket har försetts 
med solceller. I anläggningen används numera briketter 
tillverkade vid vår panncentral i Töreboda. I panncentral 
Töreboda har det installerats en ORC-turbin som med spån 
som bränsle producerar el uteslutande för vår egenför-
brukning. Drygt 200 MWh per år kan produceras på detta 
vis.
Utbyggnaden av fibernäten börjar närma sig mål. Alla 
kampanjområden i våra tätorter är nu i princip färdigställ-
da. Anslutningar i flerfamiljshus ökar däremot så det totala 
antalet nyanslutningar ser ut att bli relativt oförändrat de 
närmsta åren. Årets målsättning på 1 000 nya anslutningar 
blev till slut knappt 900. Samarbetet med Bredband Öst-
ra Skaraborg AB har utvecklats vidare mot en gemensam 
driftorganisation och under 2020 planerar VänerEnergi AB 
för att bli delägare i bolaget.
Elnätet har fortsatt arbetet med att vädersäkra sina led-
ningar genom att gräva ned dem. De största investering-
arna under 2019, och under de närmsta åren kommer att 
vara utbytet av samtliga 14 800 elmätare. Under året har 
bolaget fått besked av Energimarknadsinspektionen om 
ny intäktsram för elnätsverksamheten åren 2020-2023.
Ramen är lägre än närmast föregående perioder men be-
döms ändå inte inverka negativt på verksamhetens vidare 
utveckling. 
I projektet Electrivillage har det anlagts ytterligare ett antal 
nya laddstationer för elfordon runt om i kommunen. 
Stadskvarnen har under året sålts och turbinerna har mon-
terats ned. Det återstår att riva delar av dammkonstruktio-
nen vilket kommer att ske under 2020.

Förväntad framtida utveckling
Som tidigare antytts börjar VänerEnergi AB närma sig slut-
fasen i den massiva fiberutbyggnaden även om det i min-
dre skala kommer att anslutas nya kunder under många år 
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framöver. Stadsnätet kommer gradvis att övergå i ett mera 
förvaltande stadie där fokus kommer att ligga på driftsä-
kerhet och kostnadseffektivitet genom samarbeten. Efter-
frågan på ökad bandbredd beräknas dessutom kunna ge 
en förbättrad marginal på framtida leveranser. 
Med fjärrvärmen är vi idag väl rustade att möta framtidens 
värmebehov. Det har investerats i ny fossilfri värmepro-
duktion i flera av våra fjärrvärmenät de senaste åren. Vår 
produktion är idag i normalläget helt fossilfri, vilket är en 
nödvändighet i framtidens energisystem.
VänerEnergis Elnät har efter de senaste årens stora inves-
teringar endast en liten del väderkänsliga luftledningar 
kvar i drift. Resultatet i form av uteblivna väderstörningar 
har redan visat sig. Vi står därmed mycket väl rustade att 
möta framtidens ökande behov av driftsäkra leveranser.
Energimarknadsinspektionen har under året tilldelat bola-
get en intäktsram för elnätsverksamheten avseende peri-
oden 2020-2023. Regelverket har skärpts då bland annat 
den tillåtna avkastningsräntan har sänkts rejält. Bolaget 
har ändå kvar en viss marginal till ramens tak varför beslu-
tet inte bedöms påverka nätverksamhetens utveckling allt 
för negativt.
Framtidsutsikterna för VänerEnergi AB i sin helhet ser fort-
satt mycket positiva ut.

Investeringar
Under året har investeringarna i moderbolaget totalt 
uppgått till 63 690 tkr (75 758). Av dessa har 16 299 tkr  
(11 641) investerats i fjärrvärmerörelsen. I elnätet gjordes 
investeringar för 25 390 tkr (31 099), i Telekom investera-
des 159 tkr (134) och i Stadsnät 20 153 tkr (31 528). 
I Entreprenadverksamheten gjordes investeringar för  
0 tkr (334) och de gemensamma investeringarna uppgick 
till 688 tkr (607). Under året har det också investerats  
1 001 tkr (415) i Nya Energisystem.

Försäljning och volym
I slutet av 2019 hade VänerEnergi AB 14 706 elnäta-
bonnemang (14 659) och under året överfördes totalt  
212,1 GWh el (220,4). Vid årsskiftet hade VänerEnergi AB 
1 660 fjärrvärmeanslutningar (1 647). Till värmekunderna 
i Mariestad och Lyrestad levererades 116,4 GWh (119,0) 
och till kunderna i Töreboda 24,6 GWh (25,7).
Resultat efter finansnetto uppgår till 32,0 mkr (36,8). An-
slutningsavgifternas påverkan på resultatet minskar nu allt 
eftersom vi börjar nå slutet på bredbandsutbyggnaden. 
Samtidigt ökar avskrivningskostnaderna till följd av de se-
naste årens kraftiga investeringar.
Fjärrvärmen har haft en lägre försäljningsvolym 2019 än 

Flerårsöversikt

Koncernen    2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning     255 520 262 702 250 624 239 090 212 567

Resultat efter finansiella poster    33 061 37 564 35 683 30 625 18 094

Balansomslutning    680 697 652 333 596 800 552 209 506 337

Kassaflöde från den löpande verksamheten   58 250 73 407 70 493 48 365 47 945

Soliditet, %    31,8 29,6 28,5 26,9 25,8

Avkastning på eget kapital, %    15,3 19,4 21,0 20,7 13,9

Avkastning på totalt kapital, %    5,8 6,8 7,2 7,1 5,2

Antal anställda, st.    49 50 50 46 47

Moderföretaget    2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning     220 269 228 574 223 083 210 926 186 191

Resultat efter finansiella poster    32 036 36 771 34 768 29 817 17 529

Balansomslutning    679 343 647 828 592 068 548 746 503 871

Justerat eget kapital    213 440 192 148 168 908 147 099 129 234

Kassaflöde från den löpande verksamheten   60 445 72 905 67 251 46 681 46 923

Soliditet, %    31,4 29,7 28,5 26,8 25,6

Avkastning på eget kapital, %    15,0 19,1 20,6 20,3 13,6

Avkastning på totalt kapital, %    5,7 6,7 7,1 7,0 5,2

Antal anställda, st.    49 50 50 46 47

Definitioner av nyckeltal, se not 38
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen föreslår att  
vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning  6 000 000
Balanseras i ny räkning    339 159
Summa   6 339 159

Eget kapital, tkr
Koncernen Hänförbart till ägare till moderföretaget

  Aktie-  Fritt  Summa
  kapital Reserver kapital eget kapital
Belopp vid årets ingång  9 091 177 838 6 412 193 341 
Förskjutning mellan bundet och
fritt kapital   19 926 -19 926 0
Justering till följd av ändrad skattesats   3 343  3 343
Utdelning    -6 000 -6 000 
Årets resultat    25 948 25 948 
Redovisat värde  9 091 201 107 6 434 216 632 

Moderföretaget  Aktie- Reserv- Balanserat Summa
  kapital fond resultat eget kapital
Belopp vid årets ingång  9 091 1 818 6 319 17 228
Utdelning    -6 000 -6 000 
Årets resultat    6 020 6 020 
Redovisat värde  9 091 1 818 6 339 17 248

året innan till följd av den milda vintern. Trots minskad 
volym är ändå resultatet bättre än budgeterat till följd av 
en lägre kostnadsmassa.
Elnät visar ett nytt årsbästa resultat på över 20 mkr. Hö-
gre intäkter och lägre kostnader för material, nätförluster 
och överliggande nät är de främsta orsakerna till detta. 
Resultatet för Stadsnät är åter starkt men ändå lägre 
än året innan då anslutningsavgifterna är avsevärt lägre 
2019. Avskrivningskostnaderna stiger nu rejält, men en-
ligt plan, till följd av de senaste årens stora investeringar.
Affärsområde Telekom visar fortsatt positivt resultat då 
man fortsatt lyckats hålla sina rörelsekostnader på en låg 
nivå. 
Affärsområde Nya Energisystem, innefattande drift av 
vätgasstationen, visar fortsatt ett underskott. Kostnader-
na för inköp av vätgas och konsulttjänster har ökat under 
året.

Personal
Bolaget bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hälso-
befrämjande arbete. I detta ingår regelbundna hälsopro-
filbedömningar, hälsokontroller, friskvårdsarrangemang 
och medarbetarundersökningar. Den totala sjukfrånva-
ron har under året varit 1,7 % (2,5). Vår målsättning är att 
långsiktigt hålla sjukfrånvaron under 3 %, vilket vi under 
året har klarat med god marginal.

Miljö
VänerEnergi AB:s intressebolag Katrinefors Kraftvärme 
AB bedriver tillståndspliktig verksamhet för utsläpp till 
luft enligt miljöskyddslagen. Tillståndspliktig verksam-
het avser hela bolagets verksamhet. Bolaget har under 
året följt i tillståndet givna villkor och riktvärden. Den till-
ståndspliktiga verksamheten påverkar miljön i och med 
att el- och värmeproduktion förbränner trädbränslen, re-
turträ och fiberslam.

Risker och osäkerhetsfaktorer
År 2020 har inletts med rejält sjunkande elmarknadspri-
ser. Lägre elpriser gynnar Elnäts resultat då kostnaden 
för nätförluster blir lägre. Samtidigt kan Fjärrvärmens 
konkurrenskraft påverkas negativt då alternativet elupp-
värmning/värmepump blir billigare. Dock är vårt fjärrvär-
mepris bland de lägre i landet och det finns fortfarande 
marginal upp till alternativen.
Dotterbolaget VänerEl AB bedriver elförsäljning på åter-
försäljarbasis. Inköpen sker från vår partner Mälarenergi 
AB som tar alla risker vid inköpen av el.
Finansieringen av moderbolagets investeringar 2019 har 
skett med egna medel. Merparten av bolagets banklån 
har kommunal borgen från ägarna som säkerhet.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på samman-
lagt 6 339 159 kr.

Bolagets soliditet uppgår till 31,4 %. Soliditeten är, mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 
med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget be-
döms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försva-
ras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln).
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat 
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
 

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 255 520 262 702 220 269 228 574

Aktiverat arbete för egen räkning 8  480 8  627 8  480 8  627

Övriga rörelseintäkter 4 896 346 885 346

264 896 271 675 229 634 237 547

Rörelsens kostnader

Regionnät, nätförluster, elkraft -51 895 -51 620 -17 799 -18 559

Inköp av värme/bränslen -59 270 -60 460 -59 270 -60 460

Övriga externa kostnader 5, 6 -43 503 -49 757 -43 359 -49 483

Personalkostnader 7 -37 619 -36 005 -37 619 -36 005

Avskrivningar av materiella och  
imateriella anläggningstillgångar -33 263 -29 962 -33 263 -29 962

-225 550 -227 804 -191 310 -194 469

Rörelseresultat 39 346 43 871 38 324 43 078

Resultat från finansiella poster

Resultat från fordringar som är  
anläggningstillgångar 8 360 299 360 299

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 61 59 58 59

Räntekostnader och liknande kostnader 10 -6 706 -6 665 -6 706 -6 665

-6 285 -6 307 -6 288 -6 307

Resultat efter finansiella poster 33 061 37 564 32 036 36 771

Bokslutsdispositioner 11 - - -24 328 -28 987

Resultat före skatt 33 061 37 564 7 708 7 784

Skatt på årets resultat 12 -7 113 -8 324 -1 688 -1 772

Årets resultat 25 948 29 240 6 020 6 012
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BALANSRÄKNING

Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Fallrätter 13 – 100 – 100

0 100 0 100

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 12 841 10 530 12 841 10 530

Elproduktionsanläggning 15 – 12 – 12

Eldistributionsanläggning 16 187 051 163 335 187 051 163 335

Fjärrvärmeanläggning 17 206 941 200 550 206 941 200 550

Gatubelysningsanläggningar 18 10 108 11 027 10 108 11 027

Externa dataanläggningar 19 128 046 111 947 128 046 111 947

Inventarier, verktyg och fordon 20 2 993 2 278 2 993 2 278

Pågående nyanläggningar 21 21 356 39 674 21 356 39 674

569 336 539 353 569 336 539 353

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 22 – – 100 100

Andelar i intresseföretag 23 1 898 1 898 1 898 1 898

Fordringar hos intresseföretag 24 20 950 20 950 20 950 20 950

Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 169 169 168 168

23 017 23 017 23 116 23 116

Summa anläggningstillgångar 592 353 562 470 592 452 562 569

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 804 2 534 2 804 2 534

Pågående arbete för annans räkning 949 768 949 768

3 753 3 302 3 753 3 302

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 73 356 71 415 73 356 71 415

Fordringar hos intresseföretag 3 429 4 818 3 429 4 818

Aktuell skattefordran 1 672 1 590 1 112 1 030

Övriga fordringar 2 968 1 708 2 481 1 282

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 2 834 3 476 2 756 3 404

84 259 83 007 83 134 81 949

Kassa och bank 332 3 554 4 8

Summa omsättningstillgångar 88 344 89 863 86 891 85 259

SUMMA TILLGÅNGAR 680 697 652 333 679 343 647 828
   

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen Moderföretaget

tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9 091 9 091 9 091 9 091

Reservfond – – 1 818 1 818

Reserver 201 107 177 838 – –

210 198 186 929 10 909 10 909

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -19 514 -22 828 319 307

Årets resultat 25 948 29 240 6 020 6 012

6 434 6 412 6 339 6 319

216 632 193 341 17 248 17 228

Obeskattade reserver 27 – – 249 608 224 257

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 634 757 634 757

Uppskjuten skatteskuld 28 51 419 49 337 – –

52 053 50 094 634 757

Långfristiga skulder 29

Skulder till kreditinstitut 331 250 334 050 331 250 334 050

331 250 334 050 331 250 334 050

Kortfristiga skulder

Koncernkonto Mariestads kommun 30 11 784 766 11 784 766

Skulder till kreditintstitut 2 800 2 800 2 800 2 800

Leverantörsskulder 19 246 24 714 14 815 20 329

Skulder till koncernföretag – – 8 219 6 118

Skulder till intresseföretag 7 954 8 106 7 954 8 106

Övriga skulder 31 29 018 28 166 28 823 27 424

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 9 960 10 296 6 208 5 993

80 762 74 848 80 603 71 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 697 652 333 679 343 647 828
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KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderföretaget

tkr Not  2019  2018  2019  2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 39 346 43 871 38 324 43 078

- Avskrivningar 33 263 29 962 33 263 29 962

- Realisationsresultat 544 – 544 –

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 33 -123 248 -123 248

73 030 74 081 72 008 73 288

Erhållen ränta 421 358 418 358

Erlagd ränta -6 706 -6 665 -6 706 -6 665

Betald inkomstskatt -1 770 -1 731 -1 770 -1 731

Nettokassaflöde från den löpande  
verksamheten 64 975 66 043 63 950 65 250

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -451 961 -451 961

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -1 170 -11 034 -1 103 -10 970

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder -5 104 17 437 -1 951 17 664

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 250 73 407 60 445 72 905

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63 690 -75 758 -63 690 -75 758

Förvärv av övriga finansiella tillgångar – – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 690 -75 758 -63 690 -75 758

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Erhållna koncernbidrag – – 1 023 793

Upptagna lån – 20 000 – 20 000

Amortering av skuld -2 800 -2 847 -2 800 -2 847

Förändring av checkräkningskredit 11 018 -9 097 11 018 -9 097

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 218 2 056 3 241 2 849

Årets kassaflöde -3 222 -295 -4 -4

Likvida medel vid årets början 3 554 3 849 8 12

Likvida medel vid årets slut 332 3 554 4 8
   

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Noter
Belopp i tkr om inte annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). 
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sam-
manfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten för moderföretaget och dotterföretag fram till och med 31 december 
2019. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transak-
tion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. VänerEl ägs till 100 %.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen.
Bolagets andel i Katrinefors Kraftvärme AB (50 %) redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, eftersom intressebolaget 
resultatmässigt bedöms vara av ringa betydelse i koncernen (ÅRL 7 kap 25§). Detsamma gäller FastBit AB (33,3 %).

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mel-
lan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. distribution av el, värme, bredband, tele-
foni, elhandel, anslutningsavgifter, samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och tjänsteförsäljning.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.

Anslutningsavgifter 
I koncernen finns avtal om anslutningsavgifter som till sin helhet intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.

Leasing
Leasingavtal finns endast i ringa omfattning och till ett mindre värde och avser bilar, kopieringsmaskiner, lokal, markar-
rende och nätförbindelser. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d.v.s. leasingavgiften kostnadsförs 
löpande.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter till avgiftsbestämd pensionsplan, PA KFS, kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Äldre pensionsplan, PA KL, gäller ett fåtal anställda. Denna innebär att företaget tidigare år har avsatt medel och därmed 
byggt upp en pensionsskuld.
Koncernen har förmånsbestämda planer i egen regi hos försäkringsbolaget KPA och värderar därmed denna i enlighet 
med den erhållna uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som KPA beräknar årligen.
Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter.
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NOTER

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader = 19-43 år
Elproduktionsanläggningar = 25 år
Eldistributionsnät, stationer = 25 år
Elmätare, teknisk utrustning = 10 år
Fjärrvärmekulvertar = 30 år
Fjärrvärmemätare = 5-10 år
Panncentral Fjärrvärme = 5-40 år
Gatubelysningsanläggning = 20 år
Externa Tele- och IT-anläggningar = 3-30 år
Fordon = 5 år
Övriga maskiner och inventarier = 3-10 år

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättring av 
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsme-
tod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Finansiella instrument

Allmänna principer
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 
koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovi-
sas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen 
förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell 
skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläg-
gande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund-
fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Finansiella instrument
Koncernen använder säkringar (swappar) för att säkra ränterisker.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).
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Inkomstskatter
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Övrigt

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning)
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkrings-
redovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 
posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan 
visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om 
huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen 
beror på vilken typ av säkring som ingåtts.
Bolaget använder ränteswappar för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast ränta. Bolaget bedömer att säkringsre-
lationen är effektiv vilket innebär att det inte sker någon redovisning av säkringsinstrumentet.

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om 
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller 
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida place-
ringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Bedömning har gjorts att det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga justeringar av redovisade värden under 
det närmaste året.

NOTER
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Not 3 Nettoomsättning
Nettoomsättning per verksamhetsgren Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Elförsäljning 35 251 34 128 – –
Fjärrvärme 95 895 99 478 95 895 99 478
Elnät 78 041 75 754 78 041 75 754
Entreprenad 6 289 7 028 6 289 7 028
Stadsnät 27 780 34 829 27 780 34 829
Telekom 9 150 8 453 9 150 8 453
Nya Energisystem 184 26 184 26
Övrigt 2 930 3 006 2 930 3 006
Nettoomsättning 255 520 262 702 220 269 228 574

Not 4 Övriga rörelseintäkter   

Posten avser återvunna kundförluster och vinst vid försäljning av anläggningstillgångar. 

Not 5 Operationell leasing
Företaget leasar 4 st skrivare och 2 st kaffeautomater. 
2018 års siffror har korrigerats.
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Inom 1 år 131 124 131 124
1-5 år 524 498 524 498
Senare än 5 år 655 622 655 622
Summa 1 310 1 244 1 310 1 244

Not 6 Ersättning till revisorer
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
PwC     
Revisionsuppdraget 79 110 74 85
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 11 – 11 –
Summa 90 110 85 85

Not 7 Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till anställda
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 205 1 110 1 205 1 110
Övriga anställda 23 869 22 971 23 869 22 971
Summa löner och andra ersättningar 25 074 24 081 25 074 24 081
Sociala kostnader
Pensionskostnader 2 416 2 206 2 416 2 206
    Varav för styrelse och verkställande direktör 258 258 258 258
Övriga sociala kostnader 8 526 8 210 8 526 8 210
Summa sociala kostnader 10 942 10 416 10 942 10 416

För VD gäller 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning påkallad från bolaget.  
Därutöver är VD berättigad till ytterligare 12 månadslöner efter avräkning av inkomst från annan arbetsgivare. 
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Medelantalet anställda
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Kvinnor 15 15 15 15
Män 36 36 36 36
Totalt 51 51 51 51

Könsfördelning i styrelse och  
företagsledning (antal)
   Moderföretaget
   2019 2018
Styrelse
Kvinnor   3 2
Män   7 8
Totalt   10 10

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor   1 1
Män   4 4
Totalt   5 5

Not 8 Resultat från fordringar 
som är anläggningstillgångar 
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ränteintäkter från intresseföretag 360 299 360 299
Summa 360 299 360 299

Not 9 Övriga ränteintäkter och  
liknande intäkter
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Övriga ränteintäkter 61 59 58 59
Summa 61 59 58 59

Not 10 Räntekostnader och  
liknande kostnader
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Räntekostnader till kreditinstitut -5 173 -5 253 -5 173 -5 253
Räntekostnader till Skatteverket -1 – -1 –
Kostnader för borgensavgifter -1 532 -1 412 -1 532 -1 412
Summa -6 706 -6 665 -6 706 -6 665

Not 11 Bokslutsdispositioner
   Moderföretaget 
   2019 2018
Överavskrivningar   -25 351 -29 780
Erhållna koncernbidrag   1 023 793
Summa   -24 328 -28 987
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Not 12 Skatt på årets resultat
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Aktuell skatt -1 688 -1 772 -1 688 -1 772
Uppskjuten skatt -2 082 -6 552 – –
Justering till följd av ändrad skattesats -3 343 – – –
Summa -7 113 -8 324 -1 688 -1 772

Redovisat resultat före skatt 33 061 37 564 7 708 7 784

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%) -7 075 -8 264 -1 650 -1 712
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:
  Övriga ej avdragsgilla kostnader -38 -60 -38 -60
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter – – – –
Redovisad skattekostnad -7 113 -8 324 -1 688 -1 772

Not 13 Fallrätter
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100 100 100
Försäljningar/utrangeringar -100 – -100 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 100 0 100

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde 0 100 0 100

Not 14 Byggnader och mark
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 31 622 29 803 31 622 29 803
Inköp 3 260 1 819 3 260 1 819
Försäljningar/utrangeringar -1 662 – -1 662 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 220 31 622 33 220 31 622

Ingående ackumulerade avskrivningar -21 092 -20 343 -21 092 -20 343
Försäljningar/utrangeringar 1 401 – 1 401 –
Årets avskrivningar -688 -749 -688 -749
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 379 -21 092 -20 379 -21 092

Redovisat värde 12 841 10 530 12 841 10 530

Not 15 Elproduktionsanläggning
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100 100 100
Försäljningar/utrangeringar -100 – -100 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 100 0 100

Ingående ackumulerade avskrivningar -88 -84 -88 -84
Försäljningar/utrangeringar 91 – 91 –
Årets avskrivningar -3 -4 -3 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -88 0 -88

Redovisat värde 0 12 0 12
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Not 16 Eldistributionsanläggning
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 326 121 294 231 326 121 294 231
Inköp 34 357 31 890 34 357 31 890
Försäljningar/utrangeringar -7 352 – -7 352 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 353 126 326 121 353 126 326 121

Ingående ackumulerade avskrivningar -162 786 -153 050 -162 786 -153 050
Årets avskrivningar -10 641 -9 736 -10 641 -9 736
Försäljningar/utrangeringar 7 352 – 7 352 –
Utgående ackumulerade avskrivningar -166 075 -162 786 -166 075 -162 786

Redovisat värde 187 051 163 335 187 051 163 335

Not 17 Fjärrvärmeanläggning
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 349 310 340 926 349 310 340 926
Inköp 19 610 8 384 19 610 8 384
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 368 920 349 310 368 920 349 310

Ingående ackumulerade avskrivningar -148 760 -135 730 -148 760 -135 730
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Årets avskrivningar -13 219 -13 030 -13 219 -13 030
Utgående ackumulerade avskrivningar -161 979 -148 760 -161 979 -148 760

Redovisat värde 206 941 200 550 206 941 200 550

Not 18 Gatubelysningsanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 19 430 19 096 19 430 19 096
Inköp – 334 – 334
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 430 19 430 19 430 19 430

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 403 -7 502 -8 403 -7 502
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Årets avskrivningar -919 -901 -919 -901
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 322 -8 403 -9 322 -8 403

Redovisat värde 10 108 11 027 10 108 11 027
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Not 19 Externa dataanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 174 762 120 278 174 762 120 278
Inköp 23 159 54 484 23 159 54 484
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 197 921 174 762 197 921 174 762

Ingående ackumulerade avskrivningar -62 815 -58 219 -62 815 -58 219
Försäljningar/utrangeringar – – – –
Årets avskrivningar -7 060 -4 596 -7 060 -4 596
Utgående ackumulerade avskrivningar -69 875 -62 815 -69 875 -62 815

Redovisat värde 128 046 111 947 128 046 111 947

Not 20 Inventarier, verktyg och fordon
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 17 142 15 516 17 142 15 516
Inköp 1 492 1 626 1 492 1 626
Försäljningar/utrangeringar -798 – -798 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 836 17 142 17 836 17 142

Ingående ackumulerade avskrivningar -14 864 -13 918 -14 864 -13 918
Försäljningar/utrangeringar 754 – 754 –
Årets avskrivningar -733 -946 -733 -946
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 843 -14 864 -14 843 -14 864

Redovisat värde 2 993 2 278 2 993 2 278

Not 21 Pågående nyanläggningar
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 39 674 62 453 39 674 62 453
Inköp 18 199 34 861 18 199 34 861
Omklassificeringar -36 517 -57 640 -36 517 -57 640
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 356 39 674 21 356 39 674

Redovisat värde 21 356 39 674 21 356 39 674

Not 22 Andelar i koncernföretag
   Moderföretaget
   2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden   100 100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   100 100

Redovisat värde   100 100

  Andel, % Antal Redovisat värde
Dotterföretag Org nr kapital (röster) andelar 2019 2018
VänerEl AB
Säte: Mariestad 556526-2655 100,0   (100,0) 1 000 100 100
     100 100
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Not 23 Andelar i intresseföretag
  Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 898 1 898 1 898 1 898
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 898 1 898 1 898 1 898

Redovisat värde 1 898 1 898 1 898 1 898

I koncernens redovisning
    Andel, % Justerat EK / Redovisat värde 
Intresseföretag Org nr  kapital (röster) Årets resultat 2019 2018
Direkt ägda
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611 50,0   (50,0) 33 926/8 250 250
Säte:  Mariestad
FastBit AB 556592-2548 33,3   (33,3) 15 081/1 591 1 648 1 648
Säte: Skara
       1 898 1 898

I moderföretagets redovisning
    Andel, % Justerat EK / Redovisat värde
Intresseföretag Org nr  kapital (röster) Årets resultat 2019 2018
Katrinefors Kraftvärme AB 556533-4611 50,0   (50,0) 33 926/8 250 250
Säte: Mariestad
FastBit AB 556592-2548 33,3   (33,3) 15 081/1 591 1 648 1 648
Säte: Skara
       1 898 1 898

Not 24 Fordringar hos intresseföretag
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade fordringar 20 950 20 950 20 950 20 950
Utlåning – – – –
Utgående ackumulerade fordringar 20 950 20 950 20 950 20 950

Redovisat värde 20 950 20 950 20 950 20 950

Not 25 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 169 169 168 168
Inköp – – – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 169 169 168 168

Redovisat värde 169 169 168 168

Företag 2019 2018 2019 2018
Sinfra (fd VÄRMEK) 15 15 15 15
Medflyttarakademin 5 5 5 5
Lokalkraft (LEV-Nära Ekonomisk förening) 1 1 – –
Net West 143 143 143 143
Töreboda Biogasförening 5 5 5 5
 169 169 168 168
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Not 26 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Upplupna intäkter 512 1 269 445 1 200
Förutbetalda försäkringar 598 264 598 264
Fordran skatteverket på energiskatt 50 8 50 8
Förutbetald levfaktura 1 607 1 903 1 596 1 900
Övriga poster 67 32 67 32
Redovisat värde 2 834 3 476 2 756 3 404

Not 27 Obeskattade reserver
   Moderföretaget
   2019 2018
Ackumulerade överavskrivningar   249 608 224 257
Redovisat värde   249 608 224 257

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Not 28 Uppskjuten skatteskuld
 Koncernen 
 2019 2018  
 Uppskjuten Uppskjuten 
  skuld  skuld 
Obeskattade reserver      
Ackumulerade överavskrivningar  51 419  49 337 
Redovisat värde    51 419  49 337 

Not 29 Långfristiga skulder
 Koncernen  Moderföretaget
Förfallotidpunkt från balansdagen: 2019 2018 2019 2018
Mellan 1 och 5 år 11 200 35 970 11 200 35 970
Senare än 5 år 320 050 298 080 320 050 298 080
Redovisat värde 331 250 334 050 331 250 334 050

Not 30 Koncernkonto Mariestads kommun
Per 191231 redovisas en skuld på koncernkonto Mariestads kommun uppgående till - 11 784 tkr för moderbolaget.

Not 31 Övriga skulder
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Moms 8 361 8 389 8 166 7 647
Källskatt 612 630 612 630
Elskatt 20 011 19 270 20 011 19 270
Övriga skulder/fordringar 34 -123 34 -123
Redovisat värde 29 018 28 166 28 823 27 424

      
 

NOTER
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Not 32 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
 Koncernen  Moderföretaget 
 2019 2018 2019 2018
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 1 777 1 747 1 777 1 747
Upplupna räntekostnader/borgensavgifter 117 -22 117 -22
Upplupen löne- och fastighetsskatt 687 738 687 738
Upplupen arbetsgivaravgift 648 661 648 661
Skuld skatteverket på energiskatt 30 35 30 35
Förutbetalda intäkter 425 30 425 30
Intrångsersättning Naturvårdsverket 1 850 1 850 1 850 1 850
Övriga poster 4 426 5 257 674 954
Redovisat värde 9 960 10 296 6 208 5 993

Not 33 Övriga poster som inte  
påverkar kassaflödet
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Avsättning till pensioner -123 248 -123 248
Summa -123 248 -123 248

Not 34 Inköp och försäljning mellan  
koncernföretag
VänerEnergi AB har under året koncerninternt sålt tjänster för 1 735 tkr (1 730).

Not 35 Koncernuppgifter
Moderföretaget har ett helägt dotterföretag, VänerEl AB, org. nr. 556526-2655 med säte i Mariestad.
Koncernredovisning avges avseende VänerEnergi AB som moderbolag till VänerEl AB.

Not 36 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser
 Koncernen  Moderföretaget
 2019 2018 2019 2018
Ställda säkerheter 
Pantsättning av aktier i Katrinefors Kraftvärme AB 250 250 250 250

Eventualförpliktelser inga inga inga inga

Not 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Några väsentliga händelser som påverkar bolaget har ej inträffat.

Not 38 Definiton av nyckeltal

JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital som justerats för utdelning + 79,4 % av obeskattade reserver.

SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

NOTER
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Box 102, 542 21 Mariestad
Besöksadress: Strandvägen 22

Telefon: 0501-637 00
E-post: info@vanerenergi.se



Presentation KF 200427 
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2019 i korthet
Medlem i fjärrvärmebranschens ”Prisdialogen” – ny kvalitetsstämpel för 
fjärrvärmeföretag

Nytt bränslelager byggt vid PC Lyrestad, briketter från Moelven som 
bränsle. Solceller på 50 kW installerat på taket

Egen elproduktion, ORC turbin, installerat i PC Moelven Töreboda

Fiberutbyggnaden – närmar sig slutet … alla kampanjer i tätorter 
färdigbyggda 2020 – återstår gör delar av landsbygd och flerfamiljshus

Planeras för delägarskap i Bredband Östra Skaraborg 2020

Ny intäktsram för elnätet 2020-2023, byten av samtliga elmätare pågår

Kvarnen såld, utrivning av luckor/dämmen troligtvis 2020
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Koncernen VänerEnergi år 2019

VänerEnergi AB

Oms 220 mkr

49 anställda

VD Rolf Åkesson

VänerEl AB

Oms 37 mkr

Inga anställda 

VD Rolf Åkesson

Katrinefors Kraftvärme AB

Oms 101 mkr

14 anställda

VD Johan Nilsson

Fastbit AB

Oms 94 mkr

8 anställda

VD Jonas Lindh

50 %100 % 33 %
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VänerEnergi  Affärsområden 2019 

VD

Elnät
Oms. 79 milj kr

Fjärrvärme
Oms. 96 milj kr

Telekom
Oms. 9 milj kr

Stadsnät

Oms. 28 milj kr

Entreprenad
Oms. 6 milj kr

Elförsäljning
(VänerEl)

Oms. 37 milj kr

Nya 
Energisystem

Ekonomichef

Ekonomi Kundservice Marknadsinfo.



Omsättning

Fjärrvärme: 43,3%

Elnät: 33,2 %

Entreprenad: 3 %

Stadsnät: 15,2 %

Telekom: 3,7 %

Nya energisystem: 0,3 %

Gemensamt: 1,3 %
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Investeringar i milj. kr
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VänerEnergis långfristiga skulder, milj. kr
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Resultatutveckling 
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VänerEnergi,  soliditet %
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Nöjdhetsindex berör följande 
frågeområden:
1. Spontan uppfattning
2. Tillgänglighet
3. Bemötande
4. Kompetens
5. Tydlighet i besked/svar
6. a/b Hjälp vid störning/avbrott -

Leveranssäkerhet
7. Hemsida
8. Klagomålshantering
9. Fakturaförståelse
10. Prisvärdhet

Nöjd Kund Index –
VänerEnergi 2005-2019

Baserat på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor, skala 0-100
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73,31 73,44 74,24 75,82
80,04 81,03 82,23

78,57

Kundnöjdhetsindex VänerEnergi 2019: 82,23

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd
Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd
Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

2019/2017-Totalt: 82,23/81,03 Elnät: 82,32/82,85
Elhandel: 81,85/83,88 Fjärrvärme: 82,84/81,26 Fiber: 79,33/81,8

*Energibolagsindex minst 4 AO 2019_5_2: 78,57. Avser de 70-talet 
energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar 
och som har minst 4 affärsområden i sin portfölj samt innehar ett 
koncessionsområde på Elnät om minst 5 000 uttagspunkter.
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GAP-Profil 2019/2017



Ranking VänerEnergi
Per affärsområde 2019-05-22:

• Elnät: Ranking 3 i landet

• Elhandel: Ranking 7 i landet

• Fjärrvärme: Ranking 6 i landet

• Fiber: Ranking 6 i landet

• Energikoncern: Ranking 4 i landet



Medarbetarundersökning 2018 – VänerEnergi,  Skala 0-100
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8Medarbetarindex berör följande Frågeområden:

1. Överlag trivsel, 7 frågeområden: 

Trivsel, Erkännande, Inflytande, Kompetens,     

”Högt i tak”, Respekt, Vidareutveckling

2. Jobba tillsammans, 6 frågeområden:

Samarbete inom företaqget/inom gruppen, Rutiner, Engagemang,                 

Trivs med kollegor, Kollegor trivs med mig

3. Företagets mål, 4 frågeområden år 1 (5 år 2 osv):

Mål övergripande, Krav, Framtid, Eget ansvar,    

(Arbetat aktivt med resultatet från

föregående medarbetarundersökning, frågan ställs år två)

4. Ledarskap-Chef/vd, 9 frågekategorier:

Föregår med gott exempel, Återkoppling, Beröm,    

Information, Beslutsfattande, Kommunikation, Tillgänglighet,         

Ger ansvar, Hanterar  konflikter

5. Attraktiv arbetsplats, 7 frågeområden:

Stolthet, Renommé, Rekommendera, Trygghet, 

Balans arbete/fritid, Stress/tidspress, Förändringar

6. Arbetsmiljö, 3 frågeområden:

Arbeta ostört, Lokalen, HjälpmedelMedarbetarindex VänerEnergi 2018_4_1: 83,09

Förklaringar-Nöjdhetszoner:
Nöjdhetsindex   <50 = Underkänd

Nöjdhetsindex   >50-60 = Riskzon 

Nöjdhetsindex   >60-70 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >70-76 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >76 = Mycket väl godkänd

*Energibolagsindex-Medarbetarnöjdhet 2018_4_1: 72,87  

Avser de energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets Medarbetarundersökningar. 

Energibolagsindex Medarbetarnöjdhet är baserat på 36 för medarbetaren viktiga frågeområden.
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1 Inledning 

1.1 Förord - detta är årsredovisningen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen upprätta en årsredovisning när kommunstyrelsen fått in 
övriga nämnders redovisningar. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med det 
tillfälle då kommunfullmäktige ska godkänna densamma (kommunallagen 8:15). 

Årsredovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april. 

Fullmäktige beslutar om nämndernas och kommunstyrelsens ansvarsfrihet och godkänner därefter 
årsredovisningen. 

Årsredovisningen ska redogöra för: 

 utfallet av verksamheten 

 verksamhetens finansiering 

 den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut 

Årsredovisningen ska bestå av: 

 förvaltningsberättelse 

 resultat- och balansräkning 

 kassaflödesanalys 

 noter 

 investeringsredovisning 

 sammanställd redovisning av kommunkoncernen 

Kommunkoncernen inkluderar såväl den verksamhet som drivs inom nämnder och förvaltningar som 
verksamhet som bedrivs i bolagsform eller inom kommunalförbund. 

Mariestads kommun är en stor organisation med uppdrag som spänner över flera områden. 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I 
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad utveckling, 
viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och uppföljning. 

Årsredovisningar för Mariestad kommuns helägda eller delägda bolag och de kommunalförbund som 
Mariestad är medlem i finns hos respektive bolag och kommunalförbund. Mer information finns också på 
Mariestad kommuns hemsida. 
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1.2 Kommunens politiska organisation 

 

 

1.2.1 Mandatfördelning i kommunen  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. 

Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av 

övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. 

Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i 

kommunens olika nämnder och styrelser. 

Kommunfullmäktige har haft sammanträden vid 10 tillfällen under år 2019. Årets samlade protokoll 

innehåller totalt 108 paragrafer. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige: 

Moderaterna                    18 ledamöter 

Socialdemokraterna          13 ledamöter 

Centern                              4 ledamöter 

Sverigedemokraterna         4 ledamöter 

Vänsterpartiet                    3 ledamöter 

Mariestadspartiet               2 ledamöter 

Liberalerna                        2 ledamöter 

Kristdemokraterna            2 ledamöter 

Miljöpartiet                       1 ledamöter 
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1.2.2 Politik och tjänstemän 

Kommunens politiker 

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år. 
Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen 
ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda. 

I korthet tar politikerna beslut om vad som ska göras i kommunen. 

Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad på heltid, oppositionsrådet är arvoderad med 80 procent av 
en heltidstjänst och kommunstyrelsens vice ordförande är arvoderad med en halvtidstjänst. 

Johan Abrahamsson (M) är kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Anders Karlsson (C) är 
kommunstyrelsens vice ordförande. Ida Ekeroth (S) är kommunstyrelsens andra vice ordförande tillika 
oppositionsråd. 

Tjänstemän 

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om 
allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som jurister, ekonomer, lärare, 
sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av folket 
utan är anställda av kommunen. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa 
deras olika beslut. 

När politikerna beslutat vad som ska göras bestämmer tjänstemännen sedan hur det praktiskt ska göras för 
att de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om ska uppnås. 

Kommunfullmäktige 

Jan Wahn (C) är ordförande, Sandra Magnusson (M) är vice ordförande och andre vice ordförande är 
Catarina Åkerblad (S). 
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1.3 Kommunens förvaltningsorganisation 
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1.4 Ekonomi i korthet 

 

 

1.5 Pengar in och pengar ut 
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2 Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen ger en översiktlig bild av utvecklingen i kommunens verksamhet. I 
förvaltningsberättelsen beskrivs även viktiga händelser som har inträffat under året, förväntad 
utveckling, viktiga personalförhållanden och annat som är av betydelse för styrning och 
uppföljning. 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Mariestads kommun redovisar ett positivt resultat för år 2019 uppgående till 18,2 miljoner kronor (mkr) 
vilket är 4,3 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatt och 
statsbidrag och därmed uppnås det finansiella resultatmålet. 

Investeringar har gjorts uppgående till 161,3 mkr varav 38,9 mkr är inom taxefinansierad verksamhet. 
Dessa investeringar har finansierats med egna medel med 49,6 procent och resterande 50,4 procent har 
lånefinansierats.  

För att förbättra kommunens ekonomiska ställning på längre sikt kommer det att krävas besparingar och 
effektiviseringar inom verksamheterna samt ett högre resultat för att klara av framtidens investeringsbehov 
med egna medel.  

2.1.1 Omvärld 

Sveriges konjunkturutveckling 

Den svenska konjunkturutvecklingen har sedan 2018 avtagit från 2,3 procent i bruttonationalprodukt 
(BNP) till 1,2 procent 2019 och utvecklingen beräknas sjunka till 0,9 procent under 2020. Bedömningen är 
att Sverige går in i en lågkonjunktur mot slutet av 2020 men att det inte blir någon djupare nedgång utan 
en mer mild lågkonjunktur. 

De svenska offentliga finanserna är goda och det finns utrymme i statens budget att stärka 
kommunsektorns inkomster med statsbidrag. Detta kan vara en möjlig åtgärd för att hålla konsumtion och 
investeringar uppe i kommande konjunktursvacka. 

Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen och en svag utveckling för världshandeln, 
har den svenska utrikeshandeln 2019 gått starkt. Detta kan utläsas av en ökad nettoexport, vilket i stort 
också är den enda parametern som förklarar tillväxten för 2019. Under 2020-2022 kommer varken den 
offentliga eller hushållens efterfrågan att bidra till ökad tillväxt. Den svaga produktionstillväxten antas 
medföra en allt svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar. 

Ur ett globalt perspektiv med världsekonomin i fokus finns några positiva signaler, Brexit-frågan och 
handelskonflikten mellan USA och Kina har avtagit något. Trots detta kvarstår osäkerheter och den 
globala investeringskonjunkturen beräknas inte ta fart vilket kommer att påverka Sveriges exportindustri. 
Varken exporten eller investeringarna förväntas ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt nästa år. 

Kommunernas utveckling 

Kommunernas ekonomi kommer inom de närmaste åren bli allt mer ansträngd. Skatteunderlagets 
ökningstakt dämpas och trycket på verksamheterna är högt som en följd av demografin. Kommunerna 
arbetar hårt med effektiviseringar, till exempel genom betydande generella effektiviseringar eller mer 
riktade åtgärder inom olika verksamheter. Det kommer att krävas åtgärder inom kommunerna uppgående 
till cirka 28 miljarder kronor år 2023 för att totalt klara ett resultat på 1,0 procent av skatter och generella 
statsbidrag. 

Kommunernas ekonomi är ansträngd och det är stora utmaningar inom individ - och familjeomsorgen, 
hemtjänsten, ekonomiskt bistånd och särskilda boenden. Statlig neddragning av Arbetsförmedlingen 
bidrar till att kommunerna får ta ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. 
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Kommuner måste både arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt i närtid och mer långsiktigt. Det 
innebär dels ett förebyggande arbete och dels omställning till metoder som ny teknik och digitalisering 
möjliggör. Ett annat sätt är samverkan mellan kommuner och andra organisationer. 

2.1.2 Mariestad kommuns ekonomiska utveckling 

Mariestads kommun beslutade i samband med budget 2020 om ett omfattande reformpaket på tre år samt 
en årlig effektivisering på 1 procent per år. Om inte dessa åtgärder vidtas kommer det finansiella gapet 
vara 100 mkr år 2022. 

Mariestads kommun redovisar ett resultat för 2019 som är 4,3 mkr bättre än budget. Därmed uppnås det 
finansiella målet att resultatet av skatt och statsbidrag är minst 1,0 procent. Det andra finansiella målet att 
soliditeten ska öka uppnås inte, vilket förklaras med att för stor del av investeringarna lånefinansieras. I 
bokslutet för 2019 redovisas stora budgetavvikelser inom välfärdsnämnderna. Kostnadsutvecklingen inom 
verksamheterna är för hög för att klara av minskade skatt- och statsbidrag. För att klara av att bemöta 
konjunkturnedgången framåt måste en årlig effektivisering om 1,0 procent fortgå och dessutom måste 
besparingar genomföras inom verksamheterna. 

Skatt- och statsbidragsutvecklingen för Mariestads kommun har varit positiv under slutet av 2019. Ett ökat 
invånarantal under året har medfört ökade skatteintäkter samt ökade statsbidrag uppgående till cirka 
fem mkr. Nya välfärdsmiljarder generar cirka 8,3 miljarder kronor för år 2020. Hur välfärdsmiljarderna 
kommer att fördelas till kommunerna för kommande år kvarstår att se. 

Riskerna och farhågorna i kommunens ekonomi är om konjunkturen blir ännu sämre eller om 
verksamheterna inte kan effektivisera och genomföra de besparingar som krävs. För att bemöta dessa 
risker och farhågor arbetas långsiktigt med ett av kommunfullmäktige beslutat reformpaket och 
budgeterar för en konjunkturbuffert för att bemöta svängningarna i skatteprognoserna. 

Befolkningsutveckling 2019  

Mariestad kommuns befolkning ökade med 165 personer under 2019. Vid årets slut hade kommunen 
24 537 invånare. Det totala flyttningsöverskottet var 186 invånare varav invandringsöverskottet bestod av 
56 invånare och det inrikes flyttningsöverskottet bestod av 130 invånare. Befolkningsökningen i 
Mariestads kommun 2019 berodde i huvudsak på färre antal inrikes utflyttningar, vilket bryter trenden att 
befolkningsökningen till stor del beror på invandringsöverskott. 

Invandringsöverskottet innehöll främst personer ur åldersgrupperna 5-14 år, 15-24 år och 35-44 år. Det 
inrikes flyttningsöverskottet bestod främst av personer ur åldersgrupperna 35-44 år, 45-54 år och 55-64 år. 

 

 

 

 

 

 

Inrikes inflyttning=personer som flyttar inom Sveriges gränser till Mariestads kommun 

Inrikes utflyttning=personer som flyttar från Mariestads kommun till en annan plats inom Sveriges gränser 

Inrikes flyttningsöverskott=antalet inrikes inflyttningar minus antalet inrikes utflyttningar 

Invandring/utrikes inflyttning/immigration=personer som flyttar utanför Sveriges gränser till Mariestads kommun 

Utvandring/utrikes utflyttning/emigration=personer som flyttar från Mariestads kommun till en plats utanför Sveriges gränser 

Invandringsöverskott= antalet personer som invandrar minus antalet som utvandrar 
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Händelser av väsentlig betydelse 

2019 har varit ett händelserikt år inom samtliga verksamheter och det hänt en hel del inom kommunens 
verksamheter men här redovisas några väsentliga händelser som inträffat under året: 

 Befolkningen ökade med 165 invånare och totalt invånarantal 31 december 2019 är 24 537. 

 I nuläget bor det cirka 200 personer i nya bostadsområdet Sjölyckan. 

 Badhuset öppnade efter en omfattande renovering och tillbyggnad. 

 Badhuset och biblioteket inrättade söndagsöppet. 

 Kommunens satsning på ny teknik genom ElectriVillage lockade många besöksgrupper till 
kommunen. 

 Ökade etableringsförfrågningar från företag. 

 Husbilsklubbens årsmöte blev en succé och genererade 20 procents ökade gästnätter. 

 Dacapo startade en ny yrkeshögskoleutbildning inom Cross Media. 

 Ishallens renovering påbörjades. 

 Fortsatt fokus på digitaliseringsarbetet, exempelvis utökat antal e-tjänster på hemsidan för att 
underlätta för våra invånare.  

2.1.3 Investeringsutveckling 

Under flera år har kommunen satsat på utveckling av nya bostadsområden och har även byggt två nya 
grundskolor. Detta för att generera nya kommuninvånare och därmed ökade skatteintäkter. Många 
investeringar ger också lägre driftkostnader över tid, exempelvis energieffektiviseringar (EPC).  

Generella satsningar 

 Att tillskapa möjligheter för fler bostäder och företagsetableringar är en viktig satsning för nå 
kommunens tillväxtmål. Fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan har pågått under hela 
året. Nya tomter för verksamheter har tagits fram och solcellsparken vid vätgastankstationen har 
satt Mariestad på världskartan. 

 Kommunen har precis som de senaste åren fortsatt satsat på att göra hamnområdet i Mariestad till 
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en attraktiv mötesplats och en väl fungerande anläggning. En fortsatt upprustning och utveckling 
av gång- och cykelvägar har gjorts och även satsningar på ny beläggning på det kommunala 
vägnätet. Att de oskyddade trafikanterna kan vistas i trafikmiljön på ett tryggt och säkert sätt är en 
viktig prioritering och här har flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts. 

 Den fleråriga satsningen på energieffektiviserande åtgärder och riktat fastighetsunderhåll i de 
kommunala fastigheterna har nu avslutats. Under de senaste åren har 80 mkr satsats på 
energieffektiviseringar. Under året har även Mariestads teater genomgått en fasadrenovering och 
flera av de kommunala tillagningsköken har genomgått en renovering. 

 Inom vatten- och avloppsverksamheten (VA) har kommunen fortsatt haft fokus på och 
genomfört flertalet förnyelseprojekt på ledningsnätet för att säkerställa en långsiktig driftsäkerhet. 
Utöver det har VA-utbyggnad till Moviken och Askevik varit ett stort projekt som pågått hela 
året. 

Särskilda investeringsprojekt 

 Den nya tillgänglighetsanpassade bassängen och poolen för de allra minsta är ett uppskattat 
komplement till den större simbassängen i Mariestads badhus. Badhusprojektet som även innebar 
att det tillgänglighetsanpassades är nu avslutat och den upparbetade kostnaden 2019 uppgick till 
14 mkr. 

 Under året har en etapp pågått av projektet med att renovera ishallen och att förbättra 
förutsättningarna för de föreningar som bedriver verksamhet på Vänershofsområdet. 
Träningshallen har fått en ny fullstor rink och två nya omklädningsrum och en del kringarbeten 
har utförts. Upparbetade kostnader för året är drygt 15 mkr. Budgeten som är avsatt till projektet 
är totalt 40 mkr och resterande delar av projektet som i huvudsak innebär nya omklädningsrum i 
huvudarenan kommer att genomföras under år 2020. 

 Kronoparkens förskola har under året varit i planerings- och projekteringsstadiet. Förskolan ska 
bli den första i världen som ska energiförsörjas med solstrålar lagrade i vätgas. Förskolan kommer 
att byggas under år 2020-2021. Upparbetade kostnader under året har uppgått till 1,4 mkr. 

 Gärdesparken som genomgått en omgestaltning fördelat under flera år har nu genomgått den 
förändring som omfattas i projektet. Under 2019 gjordes den sista större byggnationen där parken 
fick en ny entré västerut. Upparbetade kostnader under året har uppgått till knappt 1,0 mkr. 

 Karlsholme folkpark genomgår en omgestaltning som påbörjades under året där gångvägar och 
ytor anpassats och en grillplats anlagts ute på udden. Omgestaltningen kommer att färdigställas 
under 2020. Upparbetade kostnader under året har uppgått till drygt 1,5 mkr. 

2.1.4 Finansiell analys 

I nedanstående avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att 
identifiera finansiella problem och på så vis klargöra om kommunen har god ekonomisk hushållning eller 
inte. Analysen bygger på de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll som utgör modellens 
hörnstenar. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal ekonomiska begrepp. 

Resultat - Visar en kartläggning av årets resultat och dess orsaker, samt av investeringarna och hur de 
utvecklats. 

Kapacitet - Visar kommunens kapacitet eller långsiktiga betalningsberedskap. Här redovisas den 
finansiella motståndskraft som kommunen har på lång sikt. Större kapacitet innebär mindre känslighet för 
kommande lågkonjunkturer. 

Risk - Riskanalysen visar den finansiella riskexponeringen. God ekonomisk hushållning gör det lättare att 
möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 

Kontroll - Visar hur ekonomiska mål och planer följs. Att följa budget ger bättre förutsättningar för god 
ekonomisk hushållning. 
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2.1.4.1 Sammanfattning 

Kommunens resultat för 2019 uppgår till 18,2 mkr. Årets resultat och årets avskrivningar har finansierat 
årets investeringar till 49,6 procent. Resterande del har lånefinansierats både via nya lån och nyttjande av 
checkkrediten.  

Mariestads kommun redovisar ett bra resultat i jämförelse med tidigare år och när hänsyn tas till intäkter 
och kostnader som inte hör till årets ordinarie verksamheter uppgår resultatet till 16,6 mkr vilket kan 
jämföras med föregående års resultat på 4,7 mkr. 

Under 2019 uppgår nettoinvesteringsvolymen till 161,3 mkr. Investeringarna har finansierats med egna 
medel (resultatet och avskrivningar) till 49,6 procent, resterande har lånefinansierats. I jämförelse med 
tidigare år är det en klar förbättring, där snittet är 37,8 procent över en fyraårsperiod. Det bör beaktas att 
föregående års resultat på 26,1 mkr omfattar engångsintäkter som försäljningsintäkter och 
vindkraftspremie, vilket finansierade en större del av 2018 års investeringar. 

För att klara av att investera utan ökade lånefinansiering kommer det att krävas återhållsamhet och 
prioriteringar av investeringar samt ett högre resultat. 

Kommunens risknivå mäter utvecklingen av likvida tillgångar och långfristiga skulder. Kommunens 
tillgångar i likvida medel är låg och finansiella skulder har ökat och när hänsyn tas till hela 
pensionsåtagandet är det långsiktiga handlingsutrymmet mycket svagt. Ett mått på det är soliditeten, 
inklusive hela pensionsåtagandet som är minus en procent. 

Kommunens resultat har en total avvikelse gentemot budget på plus 4,3 mkr, vilket tyder på en god 
budgetföljsamhet på totalnivå. Däremot kvarstår avvikelser gentemot budget inom välfärdsnämnderna. 
Den kraftiga kostnadsutvecklingen beror främst på ökade kostnader inom placeringar, försörjningsstöd 
och interkommunala ersättningar. 

2.1.4.2 Resultat 

  

Årets resultat 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat (mkr) 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

Procent av skatter och bidrag (%) 1,3 1,9 1,3 0,8 0,6 

Reavinster och jämförelsestörande 
poster (mkr) 

-1,6 -21,4 -0.8 -0,1 -14,0 

Resultat efter reavinster och 
jämförelsestörande poster (mkr) 

16,6 4,7 16,4 10,5 -7,2 

 
För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges 
ekonomiska mål för året ska resultatet uppgå till en procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Årets resultat för kommunen är positivt och uppgår till 18,2 mkr, vilket är ett mycket bra resultat i 
jämförelse med tidigare år. I och med resultatet ökar det egna kapitalet med motsvarade belopp. Resultatet 
motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Per den 31 december 2019 
uppfyller kommunen därmed det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Om hänsyn tas till jämförelsestörande poster, vilket är kostnader och intäkter som inte hör till den 
ordinarie verksamheten utan bara tillfälliga för året, är resultatet mycket bra. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 46 mkr, det vill säga hela 9,1 
procent. Ökningen är mycket högre än under 2018, då ökningen var 20 mkr. Detta förklaras bland annat 
av ökade intäkter från försäljning av tomter vid Sjölyckan (26,9 mkr) men också av en högre nivå på 
försäljning av verksamhet som är kopplad till teknisk verksamhet och överföring mellan närliggande 
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kommuner (MTG-teknik). Den högre nivån på försäljning av verksamhet finns också på kostnadssidan 
och elimineras i verksamhetens nettokostnad. 

När det avser taxor och avgifter, bidrag och hyror är nivån mellan åren i princip oförändrad då det endast 
är en ökning med 0,3 mkr. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har ökat med 83,1 mkr (53 mkr föregående år), vilket motsvarar 4,6 procent. 
Denna ökning förklaras av ökade kostnader inom bland annat följande: 

 Personalkostnaderna har stigit med 29,6 mkr jämfört med 2018, vilket innebär en ökning med 2,5 
procentenheter (föregående år 3,0 procent). Antal tillsvidareanställda har minskat med sju 
personer mellan åren 2018 och 2019. 

 Ökade placeringskostnader, ökade kostnader för försörjningsstöd och ökade kostnader för 
interkommunala ersättningar med totalt 24,9 mkr, vilket motsvarar 2,0 procentenheter. 

 Kommunens avskrivningar uppgår till 61,8 mkr (57,7 mkr 2018). Årets nettoinvesteringar är 
161,3 mkr (164,3 mkr 2018). Avskrivningarna kommer att fortsätta öka även kommande år. Det 
beror på att investeringsnivåerna har höjts de senaste åren. 

Finansnetto 

Finansnettot (finansiella intäkter och finansiella kostnader) är bättre än föregående år och uppgår till 
1,0 mkr (-1,7 mkr 2018). 

I finansnettot redovisas även indexuppräkningen för utbyggnaden av E20 med 4,1 mkr. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

Utveckling av skatteintäkter och 
nettokostnader 

2019 2018 2017 2016 2015 

Ökning/minskning av skatteintäkter 
och statsbidrag (mkr) 

48,3 33,0 44,0 54,0 46,0 

Procentuell förändring (%) 3,6 2,4 3,4 5,7 4,0 

Nettokostnadsökning/ minskning (mkr) 56,9 23,0 34,0 56,0 37,0 

Med hänsyn till jämförelsestörande 
poster (mkr) 

56,9 43,6 34,0 56,0 48,0 

Procentuell förändring (%) 4,3 1,8 3,4 5,7 3,2 

Med hänsyn till större 
jämförelsestörande poster (%) 

4,3 3,3 3,4 5,7 4,1 

 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har under 2019 ökat med 48,3 mkr, vilket är högre än 
föregående års ökning som uppgick till 33,0 mkr. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att 
nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Tabellen ovan visar att 
nettokostnaderna har ökat snabbare än intäkterna från skatter och bidrag under 2019. Det kan jämföras 
med skatteintäkter och statsbidrag, som ökat med 3,6 procent och nettokostnaderna med 4,3 procent. 
Relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och nettokostnader måste vara stark om kommunen ska 
kunna möta framtidens demografiska förändringar och investeringsbehov. Att nettokostnaderna ökar 
snabbare beror främst på ökade kostnader under året inom försörjningsstöd, placeringskostnader och 
interkommunala ersättningar uppgående till 2,0 procent. 
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Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel - olika 
kostnaders andel av skatteintäkter 
och utjämning (procent) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetsnetto 94,3 94,8 94,7 95,9 96,4 

Avskrivningar 4,4 4,7 3,9 3,3 3,9 

Nettokostnad exklusive finansnetto 
och jämförelsestörande poster 

98,7 99,5 98,6 99,2 100,3 

Finansnetto 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Jämförelsestörande poster 0,0 -1,5 0,0 0,0 -0,9 

Nettokostnad totalt 98,7 98,1 98,8 99,2 99,4 

Årets resultat 1,3 1,9 1,3 0,8 0,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
Grundläggande för en god ekonomi är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt 
att belysa detta är att analysera hur stor andel av skatteintäkter och bidrag som de löpande 
verksamhetskostnaderna tar i anspråk. 

Tabellen avseende nettokostnadsandelen har kopplingar till föregående tabeller. Den andel av 
skatteintäkterna som inte tas i anspråk av driftkostnader, 1,3 procent, är årets resultat. Nettokostnaden 
totalt har minskat sedan 2015. 

Investerings- och exploateringsredovisning 

Investerings- och 
exploateringsredovisning (mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Investeringar, skattefinansierad 
verksamhet 

75,7 139,6 241,4 252,2 78,1 

Investeringar, taxefinansierad 
verksamhet 

38,9 -4,8 0,8 14,5 9,7 

Investeringar, exploateringsverksamhet 46,7 29,5 10,5 21,4 16,6 

Årets nettoinvesteringar 161,3 164,3 252,7 288,1 104,4 

Årets resultat + avskrivningar 80,0 88,7 68,5 53,4 53,9 

- i förhållande till årets 
nettoinvesteringar (%) 

49,6 54,0 27,1 18,5 51,6 

 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 161,3 mkr. Budgeten för investeringar var 195,2 mkr. 
Investeringsbudgeten omfattar även årets ombudgeteringar på 26,8 mkr. 

Tillsammans med årets resultat skapar avskrivningarna utrymme för investeringar. Relationen mellan 
avskrivningarna och de faktiska nettoinvesteringarna ger en bild av om investeringsvolymen är påfrestande 
för skuldsättningen eller likviditeten. Som framgår av tabellen ovan ligger nettoinvesteringarna för 2019 
(161,3 mkr) högre än det utrymme som skapats från verksamheten (80,0 mkr). Detta medför en 
påfrestning på likviditeten, vilket även varit fallet tidigare år. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans 
måste investeringsvolymen anpassas till utrymmet. 
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2.1.4.3 Kapacitet 

 

 Soliditet 2019 2018 2017 2016 2015 

Soliditet exklusive hela pensionsåtagandet (%) 29 31 30 33 35 

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet (%) -1 -3 -6 -9 -13 

  
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. Soliditeten exklusive pensionsåtagandet uppgår till 
29,0 procent, vilket är 2,0 procent lägre än föregående år. Att soliditeten exklusive pensionsåtagandet har 
minskat fyra av de senaste fem åren, beror främst på att investeringsnivån varit hög. Årets förändring 
beror på resultatet och en hög investeringsnivå. Med andra ord har kommunen lånefinansierat en större 
del av investeringarna under 2019 än under 2018. 2018 hade kommunen ett högre resultat på grund av 
försäljningsintäkter och vindkraftspremie. 

För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten mätas 
inklusive hela pensionsåtagandet, det vill säga den del som klassificeras som ansvarsförbindelse och som 
inte påverkar resultaträkningen. Soliditeten inklusive pensionsskulden uppgår 2019 till minus en procent, 
en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år. 

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna 

2019 2018 2017 2016 2015 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 
(%)* 

49,6 54,0 27,1 18,5 51,6 

*) Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett 
mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte 
behöver låna. 

Självfinansieringsgraden för 2019 är i nivå med förra årets, vilket förklaras av en fortsatt hög 
investeringsvolym. En större del av investeringarna har finansierats med lånade medel de senaste åren och 
årets resultat visar att endast hälften av investeringarna har finansierats med egna medel. För att minska 
lånefinansieringsgraden måste en större andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen gå till 
årets investeringar. Med andra ord måste resultatnivån vara högre. 

2.1.4.4 Risk 

 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Aktier och andelar, bokfört värde 37,2 37,2 37,2 25,3 16,4 

Likvida medel 50,9 0,8 0,1 0,1 153,1 

Checkkredit 150 150 150 150 100 

  
Likviditetsposition 

Likvida medel är ett mått på den kortsiktiga handlingsberedskapen. Medlen behövs för att garantera att 
verksamheterna kan fungera. Kommunen står som ansvarig för checkkrediten på koncernkontot och de 
kommunala bolagens saldo regleras som en skuld eller fordran vid bokslutet. Bolagen kan vid behov nyttja 
krediten löpande. Checkkrediten på 150 mkr har nyttjats under året men vid bokslutstillfället var ingen 
kredit nyttjad ur ett koncernperspektiv. I snitt har kommunens nyttjande av krediten under året varit 
39,7 mkr och krediten har använts merparten av året. 
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Årets kassaflöde 

Kommunens kassaflöde (likvida medel enligt ovan) har varit positivt med 50,1 mkr under året. Det beror 
främst på att medel finns på koncernkonto i bank genom att dotterbolaget Mariehus AB sålt två 
fastigheter under året som genererat likvida medel. Koncernkontot redovisas övergripande hos 
kommunen. Investeringarna har till 50,4 procent finansierats genom lån. Därmed har kommunens 
låneskuld ökat under året. 

Finansiella skulder (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Lån i bank (kort- och långfristiga) 862,4 744,6 666,5 480,9 351,2 

  
Kommunens låneskuld har ökat med 118 mkr under 2019. Amortering har skett med 22,2 mkr. Av 
kommunens totala skulder (862,4 mkr) är 380 mkr intecknade i räntederivat och resten har rörlig ränta. 
Kommuninvest var under 2019 långivare bakom samtliga skulder. Kommunens genomsnittliga ränta för 
året var 1,15 procent (1,21 procent 2018). 

Redovisning av finansiell riskhantering 

Finansiell verksamhet är förenad med risker, både finansiella och operativa. Mariestads kommun använder 
sig av olika instrument för att reducera riskerna. Kommunens finanspolicy anger vilka instrument som är 
tillåtna samt önskad nivå av riskexponering. 

De kommunala bolagen har beslutat om egna finanspolicys. Dessa kan skilja sig åt från kommunens. 

Här följer en genomgång av olika risker, vilken policy som gäller samt en redovisning av årets 
riskhantering. 

Ränterisk 

Med ränterisk menas risken att räntekostnaderna höjs på grund av ändrade räntenivåer. Genom att binda 
räntan minimeras risken eftersom kostnaden blir stabil och förutsägbar. Beroende på hur 
finansmarknaden utvecklas kan bunden ränta medföra högre eller lägre kostnader jämfört med rörlig. 

Fast ränta kan uppnås på två sätt; antingen genom att teckna lån med fast ränta eller genom räntederivat i 
kombination med lån med rörlig ränta. I det sistnämnda fallet byter kommunen den rörliga räntan i lånet 
mot en fast ränta i en så kallad ränteswapp. Av kommunens låneskuld på 862,4 mkr finns 380,0 mkr i fast 
ränta med en återstående löptid på tre till sju år. 

I finanspolicyn anges att målet för skuldportföljens genomsnittliga räntebindning är mellan noll och tio år. 
Vid årets slut var den genomsnittliga räntebindningen 2,33 år. Utan räntesäkringar skulle den ha varit 
under ett år. 

För tillfället påverkar räntederivaten kommunens räntekostnader negativt. Samtidigt skyddar de mot 
eventuella framtida ränteuppgångar. De genomsnittliga räntekostnaderna under 2019 var 1,15 procent 
(1,21 procent 2018). Räntesäkringarna har höjt räntekostnaderna med 7,8 mkr. 

Marknadsvärdet på de befintliga räntesäkringarna har vid bokslutstillfället ett negativt marknadsvärde 
uppgående till 25,5 mkr. Marknadsvärdet ger en ögonblicksbild av den kostnad eller intäkt som skulle 
uppstå om de utestående derivatkontrakten skulle stängas. Marknadsvärdet är negativt eftersom den fasta 
räntan är högre än marknadsräntan. Kostnaden är jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste 
betalas till banken när ett bundet lån löses in i förtid. 
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Pensionsåtaganden 

Pensionsåtaganden (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Avsättning till pensioner (inklusive. 
löneskatt) 

16 17 18 19 14 

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 
(inklusive. löneskatt) 

572 589 627 645 671 

Total pensionsförpliktelse 588 623 645 664 685 

  
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär i praktiken att 
större delen av skulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför resultat-och skuldredovisning. Denna 
del är dock lika viktig ur risksynpunkt då ansvarsförbindelsen kommer att generera framtida utbetalningar 
för kommunen. Mariestads kommun kommer inte att kunna täcka dessa utbetalningar med eget kapital. 
Den totala pensionsskulden är 588 mkr och totalt eget kapital är 548 mkr enligt balansräkningen. 

Det totala pensionsåtagandet har minskat mellan 2018 och 2019 liksom de senaste åren före det. 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Koncerninterna:      

Mariehus Fastigheter AB 656,9 497,3 401,3 402,5 406,8 

VänerEnergi AB 238,6 238,6 218,6 193,6 178,6 

Övrigt:      

Mariestads äldreboende 39,6 41,2 28,5 30,1 31,9 

HSB 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 

Föreningar 12,6 14,1 16,2 10,7 11,4 

Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt 948,3 792,0 665,5 637,9 628,8 

 
Ett borgensåtagande innebär en risk att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning 
beror bland annat på vilken typ av borgen det gäller och för vem/vilka borgen har tecknats. 94 procent av 
kommunens borgensåtaganden, 895,5 mkr, är till bolag inom koncernen. Denna del har ökat med 160 mkr 
sedan förra året. Anledningen är främst Mariehus fastigheter AB:s satsning på nya bostäder och en 
förändring av låneinstitut som inneburit ny borgen och därmed en lägre driftkostnad. 

2.1.4.5 Kontroll 

Budgetavvikelse 

Budgetavvikelse (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Budgetavvikelse årets resultat (efter 
jämförelsestörande poster) 

4,3 -6,6 +4,0 -2,4 -3,9 

Varav:      

verksamhetens netto 0,1 18,8 6,3 29,0 -3,6 

efter jämförelsestörande poster 0,1 -1,8 6,3 29,0 14,6 

Arbetsgivaravgifter och pensioner 3,2 -8,1 -10,1 -12,2 6,3 

Skatteintäkter och statsbidrag 3,3 -7,0 3,4 20,2 -6,0 

Finansnetto 1,0 2,2 6,8 6,4 4,7 

  
Den som följer budget har goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Nämnderna inklusive 
våra taxefinansierade verksamheter bidrar med ett överskott gentemot budget uppgående till 4,3 mkr. 
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Störst positiv avvikelse har kommunstyrelsen på 9,3 mkr. De största negativa avvikelserna redovisas inom 
socialnämnden och utbildningsnämnden (minus 12,7 respektive 12,8 mkr). 

Det som bör beaktas är budgetavvikelsen avseende arbetsavgifter, pensioner samt skatt och statsbidrag. 
Dessa kostnader kan kommunen inte påverka utan verksamheternas kostnader måste anpassas till dessa 
kostnader. 

På totalnivå för hela kommunen visar analysen inklusive jämförelsestörande poster att kommunen har en 
god budgetkontroll. 
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2.2 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunens styrmodell för 2019 är att kommunfullmäktige fastställer två finansiella mål och nämndmål 
utifrån fokusområden. 

I policyn för verksamhet- och ekonomistyrning finns övergripande interna regler som ska styra 
kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på tjänstemannanivån. Ytterst syftar styrningen till att 
använda kommunens resurser på ett effektivt sätt för att uppnå god ekonomisk hushållning. Syftet med 
policyn är att säkerställa en stabil långsiktig ekonomi för kommunens verksamheter. Ekonomi- och 
verksamhetsstyrning är en målmedveten styrprocess som syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga 
och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. Kommunens planeringsprocess för ekonomi 
och verksamhet sker i följande processer: 

 omvärldsanalys 

 investeringsprocessen 

 kommunövergripande mål- och budgetprocess 

 nämndens mål- och budgetprocess 

 uppföljning och analys 

För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi sker 
uppföljning vid följande tillfällen: 

 Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 1 ska 
en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen. 

 Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 2 är 
delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. 

 Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning. 

2.2.1 Vision 2030 

Mariestad 2030 - vår vision 

För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart vi vill komma och därför har kommunen arbetat fram en 
vision som handlar om hur vi vill ha det i vår kommun i framtiden. Visionen ska vara en inspirerande 
ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra 
resurser på. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens 
Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer. 

Visionens fem byggstenar 

1. Den stolta sjöstaden 

År 2030 är vi en attraktiv "bo-stad". Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med den levande skärgården 
och den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som nu sjuder av 
aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, unika 
attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget högst påtagligt — inte minst inom näringsliv och 
utbildning. 

2. Ledande inom hantverkets akademi 

År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla världsdelar. 
Det lyckas vi med tack vare unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag 
som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets 
yrkesutbildningar har genom samverkan med universitetet blivit Sverigeledande. 
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3. Centrum för trädgårdens hantverk  

År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för 
trädgårdens hantverk, vilket bland annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna 
runtomkring i hela kommunen. 

4. Internationellt modellområde 

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar 
utveckling. Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där trygga 
boendemiljöer, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark 
växtkraft, såväl i stadskärnan som ute på landsbygden och i de mindre samhällena. 

5. En naturlig mötesplats 

År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar 
stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya tankar 
och idéer. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism och är öppna för nya intryck och nya 
människor. 

2.2.2 Så här arbetar vi med mål 

Vision 2030 är en bild av hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av 
kommunfullmäktige. En av våra viktigaste strategier för att nå dit är vår målstyrning. Kommunstyrelsen 
har beslutat att förlänga fokusområden till och med 2019, från och med 2020 har kommunfullmäktige 
beslutat om en ny styrmodell och kommunfullmäktigemål. Fokusområdena 2019 är: boende, 
kommunikationer, ungdomar, lärande och besöksmål 

Inom dessa fokusområden ska varje nämnd årligen sätta upp mål för hur nämnden vill bidra till att 
förverkliga Vision 2030. Alla nämnder har fem mål förutom kommunstyrelsen som har åtta mål. Dessa 
mål är alltid ettåriga men kan utgöra etappmål för mer långsiktiga mål. Nämnden kan välja att ha fler än ett 
mål per fokusområde så länge det totala antalet mål är fem stycken. Målen följs upp i samband med delårs- 
och årsbokslut. 

För varje mål som uppnås tar vi ett kliv närmare Vision 2030! 

2.2.3 Intern kontroll 

Mariestad kommuns arbete med intern kontroll regleras genom reglemente för intern kontroll. 
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. 

Med intern kontroll ska följande mål uppnås: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån 
kommunstyrelsens behov av kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen. 

Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med 
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utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. 

I samband med delårs- och årsbokslut har nämndernas arbete enligt årets interna kontrollplaner 
rapporterats till kommunstyrelsen och i huvudsak har arbetet bedrivits med tillfredsställande resultat. I de 
fall avvikelser noterats har respektive nämnd fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att hantera 
avvikelserna. 
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2.3 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning är enligt kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och finansiella mål för 
att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk hushållning betyder också att 
kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas 
på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp 
mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk 
hushållning hör också att ha en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför 
förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunen beslutat om två finansiella mål och 
nämndmål utifrån fokusområden.  

Finansiella mål 

De finansiella målen mäter kommunens ekonomiska ställning på kort och lång sikt. Nedan redovisas 
måluppfyllelsen vid årsskiftet. 

”Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag” 

Resultatmålet uppnås genom att årets resultat uppgår till 18,2 mkr vilket motsvarar 1,3 procent av årets 
skatt och statsbidrag. 
För att uppnå en långsiktig ekonomi i balans kommer det att krävas ett resultat om minst 2,0 procent över 
tid. 

Finansiellt mål Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019 

Resultat (mkr) 18,2 26,1 13,9 

Procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

1,3 % 1,9 % 1,0 % 

 
”Soliditeten ska öka varje enskilt år” 

Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. För att stärka kapaciteten på längre 
sikt och upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste soliditeten öka varje enskilt år. För att öka 
soliditeten kommer det att krävas att investeringarna finansieras mer av egna medel det vill säga mindre 
lånefinansiering. För att uppnå det krävs ett högre resultat eller lägre investeringsnivå. 

Vid en jämförelse mellan de två olika soliditetsmåtten, kan det utläsas av nedanstående tabell att soliditeten 
inklusive hela pensionsåtagandet har ökat men att det andra soliditetsmåttet har minskat. Förklaringen är 
att soliditetsmåttet inklusive hela pensionsåtagandet har förbättrats på grund av att skulden utanför 
balansräkningen (inom ansvarsförbindelsen) har minskat. 

Finansiellt mål Bokslut 2019 Bokslut 2018 Budget 2019 

Soliditet exklusive pensionsåtaganden (%) 29 31 28 

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) -1 -3 -3 

 
Måluppfyllelse nämnderna 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. Utförligare rapportering av måluppfyllelse per nämnd finns beskriven under rubriken 
måluppföljning i nämndsavsnitten. 

Totalt arbetar nämnderna med 29 mål. Uppföljningen vid årets slut visar att 19 av målen är uppnådda (tio 
vid delåret). Sju mål är delvis uppnådda (sex vid delåret). Tre av målen är ej uppnådda (åtta vid delåret). 
Vid årets slut var således 66 procent (19/29) av målen helt uppfyllda, 24 procent (7/29) delvis uppfyllda 
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och 10 procent (3/29) ej uppfyllda. 

Nämnd Antal mål Uppnått (grönt) 
Delvis uppnått 
(gult) 

Ej uppnått (rött) 

Kommunstyrelsen 8 4 1 3 

Tekniska nämnden 5 1 4 - 

Utbildningsnämnden 6 5 1 - 

Socialnämnden 5 5 - - 

Miljö- och byggnadsnämnden 5 4 1 - 

Totalt antal mål 29 19 7 3 

Totalt antal mål i procent  66 % 24 % 10 % 

  
Nämndernas ekonomiska utveckling 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning i verksamheterna krävs det att kommunfullmäktiges budget 
hålls. Under 2019 har flera åtgärder vidtagits för att uppnå kommunfullmäktiges budget. 

Budgetföljsamheten analyseras genom att se på utvecklingen av årets prognoser i förhållande till årets 
budget. Frågor att besvara är följande: vilka åtgärder som har vidtagits för klara av uppdraget att hålla 
budget och vilken styrning och kontroll nämnderna har haft under året för att hålla budgeten. 

Kommunstyrelsens uppgiftsplikt innebär bland annat att kontrollera att nämnderna fullföljer sitt uppdrag 
som kommunfullmäktige har givet i nämndens budgetram. Kommunstyrelsen har verkställt detta under 
året genom att besluta om inköpsstopp och återhållsamhet vid vikarietillsättning samt vid tillsättning av 
vissa tjänster där delegationen lyfts från chefer till ksau:s presidium. Åtgärderna kvarstår till dess att 
beslutet upphävs. 

Nämnd (mkr) Budget 2019 Tertial 1 Tertial 2 Bokslut 2019 
Avvikelse 
bokslut 

Kommunstyrelsen 103,2 100,1 97,2 94,0 9,3 

Tekniska nämnden 169,1 171,0 170,1 168,9 0,2 

Utbildningsnämnden 495,1 503,0 504,5 508,0 -12,8 

Socialnämnden 538,8 551,3 552,5 551,5 -12,7 

Miljö- och byggnadsnämnden 6,4 6,4 6,4 5,9 0,5 

Överförmyndarnämnden 1,5 1,9 1,9 1,7 -0,2 

Summa nämnder 1 314,1 1 333,7 1 332,6 1 329,9 -15,8 

 
Av tabellen kan utläsas att nämnderna har ett totalt underskott uppgående till 15,8 mkr. Då inkluderas inte 
finansverksamheten som innehåller försäljningsintäkter för tomter, pensioner, arbetsgivaravgifter och 
centralt övergripande medel. 

Vid årets andra prognos, tertial 2 efter augusti, redovisades totalt för hela kommunen en prognostiserad 
avvikelse uppgående till plus 9,0 mkr, en negativ avvikelse mot budget på 5,0 mkr. Det finansiella målet 
uppnåddes inte och åtgärder vidtogs av kommunstyrelsen, vilket medförde en positiv avvikelse gentemot 
budget uppgående till 4 mkr. 

Tekniska nämnden har efter tertial 1 vidtagit åtgärder såsom bland annat minskat underhåll samt lägre 
produktion, vilket har haft en positiv effekt på nämndens ekonomi. 

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott gentemot budget uppgående till 12,8 mkr. Åtgärder har 
vidtagits inom verksamheterna men det har på totalnivån inte givet någon resultateffekt eftersom 
kostnaderna för bland annat interkommunala ersättning har ökat i större takt. 
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Socialnämnden redovisar ett underskott gentemot budget uppgående till 12,7 mkr. Socialnämndens 
underskott beror främst på ökade ärenden inom försörjningsstöd samt ett ökat antal placerade barn. Detta 
medför totalt en avvikelse gentemot budget uppgående till 19,2 mkr. För att hantera de ökade kostnaderna 
har övriga verksamheter inom nämnden genomfört förändringar för att minska nämndens totalkostnader. 

Tabellen redovisar inte finansförvaltningens budget, som redovisar en positiv avvikelse gentemot budget 
uppgående till 15,9 mkr. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott 
från kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån uppnås en god 
budgetföljsamhet för året 2019. 

Samlad bedömning av måluppfyllnad och ekonomi 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin 
verksamhet inom budgetramarna. En god budgetföljsamhet visar också på en bra styrning av kommunens 
resurser. För 2019 redovisas det både överskott och underskott gentemot budget inom de större 
nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden täcks av överskott från 
kommunstyrelsen och finansverksamheten. Vid en jämförelse på totalnivån uppnås en god 
budgetföljsamhet för året 2019. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att både de finansiella målen och verksamhetsmålen 
uppnås. Av årets resultat kan konstateras att ett av de två finansiella målen uppnås och att 66 procent av 
verksamhetsmålen uppnås. Detta medför att en god ekonomisk hushållning för året inte anses som 
uppnått. För att nå en god ekonomisk hushållning på längre sikt krävs att soliditeten ökar och att 
resultatnivån finansierar en större del av investeringarna. 
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2.4 Balanskravsresultatet 

Resultatanalys och avstämning av balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste vara högre än kostnaderna. Om resultatet i bokslutet 
är negativt och det egna kapitalet därmed minskar är kommunen skyldig att inom tre år återställa det egna 
kapitalet. Kommunen har de senaste åren haft ett positivt resultat och har klarat balanskravet varje år. 

Resultatanalys och avstämning av 
balanskravet (mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 18,2 26,1 17,1 10,0 6,8 

- avgår samtliga realisationsvinster -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 

+justering för realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+justering för realisationsförluster enl. 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

-reservation av medel till 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

+synnerliga skäl att inte återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

Balanskravsunderskott att återställa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
I ovanstående avstämning av det lagstadgade balanskravet har resultatet reducerats med de 
realisationsvinster som uppstått under året. Balanskravsresultatet för 2019 är positivt och inget negativt 
resultat finns att reglera. 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 gör kommunallagen det möjligt att i vissa fall reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) under eget kapital. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. 

Resultatutjämningsreserv RUR 
(mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Resultat 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

- Avgår reavinster -1,6 -0,8 -0,8 -0,1 -3,0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

16,6 25,3 16,4 10,5 3,8 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 393 1 345 1 313 1 269 1 201 

Två procent av skatteintäkter och 
statsbidrag 

27,8 26,9 26,2 25,4 24,0 

Skillnad i årets resultat enligt 
balanskravsresultatet och två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 

-11,2 -1,6 -9,8 -14,9 -20,2 

Reservation till RUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Resultatutjämningsreserv RUR 
(mkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Ackumulerat RUR 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

 
För att göra en reservation till RUR ska resultatet överstiga två procent av skatter och generella 
statsbidrag. Nivån gäller för de kommuner som, liksom Mariestad, har negativ soliditet inklusive hela 
pensionsskulden. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter 
balanskravsjusteringen. 

Totalt har kommunen reserverat 24,4 mkr till resultatutjämningsreserven. 
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2.5 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens huvudsakliga uppdrag är att producera välfärdstjänster inom bland annat äldreomsorg, 
barnomsorg och skola. Kommunen ger också annan service till dem som bor i kommunen och till dem 
som besöker oss och då i samverkan med andra kommuner. 

Omfattningen av vårt uppdrag innebär att våra medarbetare tillsammans representerar över 100 olika 
yrkestitlar; allt från de stora grupperna av omvårdnadspersonal och pedagoger till andra tjänster som 
innehas av ett fåtal personer, som exempelvis fältassistent eller badmästare. 

Avsikten med den personalekonomiska redovisningen är att ge en bild av ett antal personalstrategiska 
frågor och en samlad beskrivning av kommunens medarbetare. 

2.5.1 Ledarskap och medarbetarskap 

HR-stödet inom Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) sker genom samverkansavtal där Mariestads 
kommun är värd. Samverkan trädde ikraft den 1 januari 2019. Tio HR-konsulter har arbetat på 
avdelningen under 2019. 

Det sker fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete vid kommunens arbetsplatser. En attraktiv 
arbetsgivare bryr sig om alla medarbetare. Att känna uppskattning, delaktighet och att det finns en 
möjlighet till utveckling i det egna arbetet är idag minst lika viktigt som lön och förmåner vid val av 
arbetsgivare. Motiverade och engagerade medarbetare med rätt kompetens är tillsammans med 
hälsosamma arbetsplatser en grundförutsättning för att kommunen ska kunna tillhandahålla 
medborgarnytta på ett effektivt sätt. 

Under året genomfördes en tvådagars arbetsmiljöutbildning i regi av företagshälsovården. Utbildningen 
riktade sig till chefer samt skyddsombud. Det genomfördes vid två tillfällen även en utbildning för chefer 
om alkohol och droger i arbetslivet. 

2.5.2 Kompetensförsörjning 

Gemensamt för samtliga arbetsgivare inom offentlig sektor är den framtida utmaningen att hitta nya 
medarbetare. Kompetensförsörjningsarbetet i MTG-kommunerna utgår från det gemensamma arbete som 
sker i Skaraborg på uppdrag av kommuncheferna. Arbetet innebär bland annat ett gemensamt deltagande 
på rekryteringsmässor i Västsverige. 

Under 2019 har arbetsgivaren fortsatt det arbete som påbörjades 2018 med heltid som norm inom delar 
av kommunens verksamheter. Intresset för kommunens arbete med heltidsfråga har varit stort och 
uppmärksammats av bland annat av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Linköpings universitet och 
andra kommuner. 

2.5.3 Arbetsmiljö och hälsa 

Under året upphandlades nytt avtal företagshälsovård genom en gemensam upphandling för hela MTG.  

I december påbörjades införande av ett digitalt stödsystem för MTG-kommunernas systematiska 
arbetsmiljöarbete. 

Nytt för året är personalaktiviteten ”MTG klassikern” där Springtime i Mariestad, Riddarsprånget i Hova 
och Kanaljoggen i Töreboda ingår. Medarbetare från de tre kommunerna deltog och HR-avdelningen 
fanns på plats och bjöd efteråt på lättare tilltugg och dricka. 

Mariestads kommun är en rökfri arbetsplats. 

2.5.4 Jämställdhet och mångfald 

Mariestads kommun strävar efter att ta till vara på alla medarbetares unika förutsättningar. Det är ett 
långsiktigt arbete. En bra mix av kvinnor och män i alla verksamheter, liksom av exempelvis olika etnisk, 
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kulturell och språklig bakgrund är viktigt. Medarbetare med olika personlighet och läggning berikar och 
breddar vår kompetens och därmed möjligheterna att möta och kommunicera med våra brukare och 
kunder. I Mariestads kommun ska alla medarbetare tillförsäkras ett arbetsliv där grundläggande mänskliga 
värderingar och rättigheter respekteras, där inga grupper särbehandlas eller missgynnas och där alla 
individer får känna sig trygga på sitt arbete. Alla ska på lika villkor erbjudas anställningar, 
anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Alla som kommer till oss ska vara väntade och välkomna. 

Under året har kommunens arbetsvärdering uppdaterats. Denna utgör grunden för arbetet med jämställda 
löner. 

Kommunens regelverk för jämställdhet har reviderats utifrån synpunkter som Diskriminerings-
ombudsmannen hade i samband med en inspektion. 

2.5.5 Kommunen i siffror 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda personer har minskat med sju personer mot föregående år. 

Samtliga sektorer utom sektor samhällsbyggnad har reducerat antal tillsvidareanställda. 

Antal tillsvidareanställda 2019 (inklusive tillsvidareanställda, 
visstidsanställda, provanställda och obehöriga enligt skollagen) 

2019 2018 2017 

Sektor ledning 123 127 132 

Sektor samhällsbyggnad 271 257 239 

Sektor stöd och omsorg 938 944 951 

Sektor utbildning 730 741 759 

Totalt 2 062 2 069 2 081 

 
Jämställdhet 

Antalet tillsvidareanställda kvinnor är 1 658 är och antalet män 407. Kvinnorna utgör 80 procent av antalet 
tillsvidareanställda och männen 20 procent, vilket är oförändrat mot föregående år. 

Löner 

Utfallet av lönerevisionen 2019 blev drygt 2,4 procent inklusive satsningar utöver ramtilldelning. Utöver 
satsningar på pedagoger gjordes en satsning på lokalvårdare utifrån resultatet av lönekartläggningen. 
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Den genomsnittliga månadslönen (heltidsbelopp) exklusive lönetillägg var 30 853 kronor den 31 december 
2019 (30 024 kronor 2018). Den genomsnittliga månadslönen för män var 32 725 kronor (30 191 kronor 
2018) och för kvinnor 29 528 (28 346 kronor 2018). 

Lönenivån är konkurrenskraftig i förhållande till länets övriga kommuner. 

Heltid - deltid 

Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33,6 procent och andelen män är 15,9 procent, vilket är en 
förbättring mot föregående år då 41,7 procent av kvinnorna och 16,8 procent av männen arbetade deltid. 
Kvinnor har i genomsnitt 93 procent sysselsättningsgrad, vilket är en ökning med två procentenheter mot 
föregående år. Sysselsättningsgraden för män ligger kvar på 96 procent. 

Åldersstruktur 

Medelåldern för kommunens anställda är 47,1 år och har under de senaste tre åren minskat från 48,2 år 
under 2018 och 49,1 år under 2017. 

Pensionsavgångar och personalomsättning 

Under 2019 gick 56 anställda i pension. Under 2020 uppnår 55 personer åldern 65 eller äldre. Diagrammet 
visar den beräknade årliga pensionsavgången 2019-2028. Antalet medarbetare som går i pension under de 
närmaste åren kommer att öka markant för att sedan ligga på en högre nivå än i dag. 

 

Under 2019 slutade totalt 201 personer. Personalomsättningen under 2019 låg på 10,1 procent, att jämföra 
med 10,3 procent för 2018 och 10,4 procent för 2017. 

Mariestads kommun arbetar aktivt med frågor kopplade till kompetensförsörjning och generationsväxling. 

Sjukfrånvaro 

Trenden med en sjunkande sjukfrånvaro har fortsatt jämfört med de föregående fyra åren. För 2019 ligger 
den på 5,6 procent att jämföra med 6,0 procent för 2018, 6,3 procent för 2017 och 6,5 procent för 2016. 

Förändringarna i sjukfrånvaron består generellt av minskad sjukfrånvaro i samtliga grupper utom för 
ålderskategorin 30-49 år vars frånvaro ökat marginellt. 
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Sjukfrånvaro i timmar av arbetad tid (inklusive timanställda), fördelat 
mellan kvinnor och män samt på åldersgrupper i procent 

2019 2018 2017 2016 

1 Total sjukfrånvaro     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 5,6 6,0 6,3 6,5 

2  Långtidsfrånvaro     

Av total sjukfrånvaro 34,0 40,0 43,0 44,1 

3 Sjukfrånvaro kvinnor     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor 6,4 6,6 6,9 7,4 

4 Sjukfrånvaro män     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid män 3,0 3,7 4,6 3,6 

5 Sjukfrånvaro 29 år eller yngre     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 29 år eller yngre 4,8 5,2 4,5 4,9 

6 Sjukfrånvaro 30 - 49 år     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 30 - 49 år eller yngre 5,3 5,2 5,7 5,6 

7 Sjukfrånvaro 50 år eller äldre     

Av sammanlagd ordinarie arbetstid 50 år eller äldre 6,1 6,7 7,4 7,8 

 
Den ökning av sjukfrånvaron som fanns fram till 2015 har kunnat vändas tack vare insatta åtgärder i form 
av bland annat hälsoutveckling, hälsosamtal och effektiv rehabprocess. 
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2.6 Förväntad utveckling 

För att identifiera trender i omvärlden och för att verifiera risker och osäkerheter som kan påverka mål 
och visionen summeras några väsentliga förväntade utvecklingsområden inom kommunens verksamheter. 

 Mariestads kommun arbetar aktivt med att ta fram detaljplaner som möjliggör byggande av nya 
bostäder och etablering av nya verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

 Detaljplanen för Törnberga inom Sjölyckan-området beräknas kunna antas i början av år 2020. 
Under förutsättning att miljötillståndet för reningsverket vinner laga kraft kommer även 
detaljplanen för Katthavsviken att kunna antas under år 2020. 

 Förslag till detaljplaner för nya verksamhetsområden utmed E20 (Hindsberg och Sund) har tagits 
fram och dessa kommer att kunna antas när Trafikverket är klar med projekteringen av E20-
ombyggnaden. Ytterligare mark behöver framöver att planläggas för att kunna möta företagens 
efterfrågan på nya verksamhetsområden. 

 ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya arbeten baserade på klimathållbar 
affärsutveckling. 

 Ökade krav i läroplaner för både förskola, grundskola och särskola gör att behoven av utbildad 
och legitimerad personal ökar. 

 Fortsatt arbete med och byggnation av Kronoparks förskola med ny energiteknik (vätgas). 

 Samtliga verksamheter kommer arbeta med förändrade arbetssätt med stöd av digitalisering, 
exempelvis till följd av ökade demografiska kostnader. 
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2.7 Den kommunala koncernen 

Syftet med sammanställd redovisning är att ge en samlad, heltäckande bild av kommunens ekonomiska 
ställning och åtaganden oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. Synonymt 
används också ofta begreppet koncernredovisning. Redovisningen tjänar också som information för 
intressenter, till exempel kommuninvånare, kommunfullmäktige, kommunledning, revisorer och långivare. 

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom kommunen även: 

 Mariehus Fastigheter AB. Kommunens andel är 100 procent. Innehåller Mariehus Uttern AB och 
Mariehus Ärlan AB. 

 VänerEnergi AB. Kommunens andel är 88 procent. Resterande 12 procent är Töreboda 
kommuns andel. Innehåller VänerEl AB. 

 Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Kommunens andel i kommunalförbundet är 26,27 
procent. 

De kommunägda bolagen: 

 

  

I kommunkoncernen ingår även Mariestad kommuns andel av Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Avfallshantering Östra 
Skaraborg, Tolkförmedling Väst och Skaraborgskommunalförbund. 

2.7.1 Årets resultat i koncernen 

Årets resultat för den sammanställda redovisningen visar ett överskott med 17,4 mkr. 

Resultatet är i nivå med föregående år då resultatet var ett överskott med 17,6 mkr. Kommunen och 
VänerEnergi AB och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) visar en resultatökning medan 
kommunen och Mariehus Fastigheter AB visar en resultatförsämring jämfört med föregående år. Mariehus 
Fastigheter AB visar även i år ett negativt resultat, minus 16,5 mkr före skatt, vilket förklaras av en 
nedskrivning av bokfört värde på fastigheter under året. En större nedskrivning gjordes även 2018. I 
VänerEnergi AB är resultatet före skatt 3,9 mkr lägre än året före. 
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Elimineringar av kostnader och intäkter i resultatet inom koncernen har skett netto med 6,2 mkr. 

Balansräkningen i den sammanställda redovisningen omsluter 3 365 mkr. Det är en ökning jämfört med 
2018 med 153 mkr. Den främsta anledningen beror på den fortsatt höga investeringsnivån i koncernen, 
detta gör att värdet på de materiella anläggningstillgångarna ökar markant. Försäljningar inom Mariehus 
Fastigheter medför en minskning av de totala tillgångarna. Total nettoinvesteringsnivå i koncernen under 
året var 358 mkr, en minskning med 56 mkr från 2018. 

Soliditeten är på samma nivå jämfört med föregående år, 25,0 procent. Att nivån är den samma beror på 
att ökningen av lån har kunnat hållas nere med i första hand anledning av försäljning av fastigheter i 
Mariehus Fastigheter AB. Detta även då resultatet för koncernen är förhållandevis lågt och investeringarna 
fortsatt höga. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 352 mkr vilket är en ökning med 3,9 procent mot 2018. Som 
en del i verksamhetens nettokostnader finns en nedskrivning i Mariehus Fastigheter AB av kvarteret Eken 
på 15,5 mkr. Anledningen till nedskrivningen är att marknadsvärdet på fastigheten är lägre än kostnaderna 
för nyproduktion. 

Kommunen begär in ekonomiska prognoser två gånger (tertial 1 och 2) per år på årsresultatet plus siffror 
vid bokslutet även för de kommunägda aktiebolagen. För kommunen och aktiebolagen finns ett 
koncernkonto i bank. Genom att likvida medel samordnas går det att kortfristigt låna inom koncernkontot 
istället för direkt i bank. Koncernkontots kredit hos banken på 150 mkr var inte nyttjad vid årsskiftet. 

2.7.2 Sammanfattning viktiga händelser i koncernen 

 I projektet ElectriVillage har det anlagts ytterligare ett antal nya laddstationer för elfordon. 

 Utbyggnaden av fibernäten i VänerEnergi AB:s stadsnät är i stort sett färdig. Områdena i tätorten 
är färdigställda och anslutningar i flerfamiljshus ökar. 

 Område elnät har fortsatt att vädersäkra ledningarna genom att gräva ned dem. Utbyte av samtliga 
14 800 elmätare pågår under flera år. 

 Ombyggnationen av Ärlan 3 & 4 (Knallenhuset) påbörjades under maj. Projektet omfattar 
ombyggnation av entréplan med nya entréer och lokaler. 

 Nybyggnadsprojektet Eken 2 med stort fokus på den yttre gestaltningen och byggnader helt i trä. 
Bostäderna stod inflyttningsklara i oktober månad. 

 Projektet Lejonet 9 genomförs med inriktningen mot bostadsrätter och försäljning av dessa pågår 
parallellt med byggarbetet. Det är tidigare tomställda kontorslokaler som byggs om till bostäder. 
Planerad inflyttning är 1 augusti 2020. 

2.7.3 Årets investeringar 

 VänerEnergi AB:s investeringar uppgår till totalt 63,7 mkr med en budget på 65,8 mkr. Utfallet är 
12,1 mkr lägre än föregående år. De största investeringarna har skett inom stadsnät (20,1 mkr) 
och elnät (25,4 mkr). 

 Mariehus Fastigheter AB:s investeringar under året uppgår till totalt 238,0 mkr med en budget på 
299,1 mkr. Utfallet är högre än föregående år då motsvarande var 174,0 mkr. Av det budgeterade 
beloppet fortsätter flera projekt över flera år. Pågående projekt för ombyggnad av kvarteret 
Lejonet 9 och Ärlan 4 motsvarar 69,2 mkr. Eken 2 och Ärlan 3 har färdigställts under året. 
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2.7.4 Kommunägda bolag 

2.7.4.1 Mariehus Fastigheter AB 

Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter i centrala Mariestad och Ullervad. Tre bolag ingår i koncernen 
Mariehus. Mariehus Fastigheter AB är moderbolag med döttrarna Mariehus Ärlan AB och Mariehus 
Uttern AB. 

Ekonomisk översikt Mariehus Fastigheter AB 

Bolagets resultat uppgår till minus 16,5 mkr före skatt (föregående år minus 21,7 mkr), vilket är 28,1 mkr 
lägre än budgeten på plus 11,6 mkr. 

Anledningen till det negativa resultatet är nedskrivningar på 15,5 mkr för fastigheten Eken 2 och 25,5 mkr 
för Ärlan 4. Nedskrivningarna sker för att nå ett marknadsvärde på fastigheterna. 

Flera stora projekt har pågått under året, bland annat Eken 2 och Lejonet 9. 

Under året har planering skett och en åtgärdsplan tagits fram för att utföra stamrenovering i ett antal 
fastigheter under en femårsperiod. 

Försäljning av två fastigheter, kvarteret Galeasen 1 och kvarteret Strandgården 1, på totalt 84 lägenheter 
har skett till HSB. 

Personaluppgifter Mariehus Fastigheter AB 

Bolaget har 31 tillsvidareanställda varav 8 kvinnor och 23 män, vilket är en ökning med en person jämfört 
med föregående år. Totala personalkostnader var 16,1 mkr och kostnaden för sjuklön var under året 
0,5 mkr. Motsvarande siffror för 2018 var 15,5 mkr och 0,5 mkr. 

Den totala sjukfrånvaron under året var 4,9 procent, en minskning med 2,3 procent jämfört med 2018. 
Långtidsfrånvaron var 74,9 procent och sjukfrånvaron för män respektive kvinnor var 3,5 och 9,2 procent. 
Motsvarande siffror för 2018 var 74,9, 5,8 och 11,6 procent. 

2.7.4.2 VänerEnergi AB 

VänerEnergi AB ägs till 88 procent av Mariestads kommun och till 12 procent av Töreboda kommun. 
Bolaget bedriver nätverksamhet i Mariestad och Töreboda kommuner. Dotterbolaget VänerEl AB 
bedriver elförsäljning som återförsäljare till Mälarenergi AB. VänerEnergi AB bedriver också 
fjärrvärmedistribution i Mariestads tätort. Värmen inköps från intressebolaget Katrinefors Kraftvärme AB 
(KKAB, ägarandel 50 procent). Som ett intressebolag finns även Fastbit AB (ägarandel 33 procent). 

Ekonomisk översikt VänerEnergi AB 

Bolagets resultat uppgår till plus 33,0 mkr före skatt, varav 29,1 mkr är Mariestads kommuns andel. Detta 
är 7,4 mkr högre än budget på 21,7 mkr. Resultatet 2018 var plus 37,5 mkr och kommunens andel 
33,0 mkr. 

Resultatet för stadsnät är åter mycket starkt med anledning av anslutningsavgifter i den pågående och 
omfattande utbyggnadstakten. Anslutningsavgifter är av engångskaraktär. 

För område elnät visas ett resultat på över 20 mkr. Ökade intäkter och lägre kostnader för material, 
nätförluster och överliggande nät är främsta orsakerna. 

Affärsområde telekom visar också ett bra resultat. Lägre omkostnader håller resultatet på en positiv nivå. 

Fjärrvärmen har haft en lägre försäljningsvolym än året innan men ger ett bättre resultat än budget till 
följd av lägre kostnader än planerat. 
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Personaluppgifter VänerEnergi AB 

Bolaget har 49 tillsvidareanställda varav 15 kvinnor och 34 män, vilket är en minskning med en person 
jämfört med föregående år. 

Totala personalkostnader var 36,0 mkr och kostnaden för sjuklön var under året 0,2 mkr, motsvarande 
siffror för 2018 var 34,8 mkr och 0,2 mkr. Den totala sjukfrånvaron under året var 1,7 procent, en 
minskning från 2,5 procent 2018. Korttidsfrånvaron var 1,5 procent jämfört med 1,8 procent 2018. 

2.7.4.3 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund bestående av sju kommuner i 
Skaraborg. En politiskt tillsatt direktion, med representanter för kommunerna, fattar beslut om 
verksamheten. Med hänsyn till den andel som Mariestads kommun betalar, beräknas förbundets andel i 
kommunens koncernbolag vara 26,27 procent. 

Ekonomisk översikt Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunalförbundets totala resultat för året är plus 0,4 mkr varav 0,1 mkr är kommunens andel. 
Resultatet stannar kvar i RÖS och återbetalas inte till kommunen. 

2.7.4.4 Kommunalförbund utanför koncernredovisningen 

Följande kommunalförbund ingår inte i koncernredovisningen då kommunens andel är lägre än 20 
procent. 

 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Kommunens andel är 14 procent och baseras på 
invånarandelen bland medlemmarna. Från 2016 ingår Mariestad i förbundet tillsammans med 
Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner. AÖS ansvarar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av 
hushållsavfallets omhändertagande. Organisationen leds av en direktion som utser förbundschef. 

 Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunens andel är 9 procent och baseras på invånarandelen 
bland medlemmarna. Skaraborgs samtliga 15 kommuner är medlemmar. Förbundet ska verka 
inom tillväxt- och utvecklingsfrågor och verksamhetsstöd och intresse-/omvärldsbevakning och 
vara en plattform för samarbete mellan medlemmarna. 

 Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och 
översättningsservice i Västra Götaland. Kommunen är tillsammans med 38 kommuner samt 
Västra Götalandsregionen medlem. Förbundet leds av en direktion med förtroendevalda från 
samtliga medlemmar. 
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3 Nämndernas verksamhetsberättelser 
I detta avsnitt redovisas de viktigaste delarna av den verksamheten som bedrivits i Mariestad 
kommuns nämnder under 2019. Här inkluderas viktiga händelser, kommentarer om framtiden, 
uppföljning av nämndernas mål i arbetet för att nå Vision 2030 och en ekonomisk analys av 
verksamheterna. 

3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M) 

Vice ordförande: Anders Karlsson (C) 

Andra vice ordförande: Ida Ekeroth (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Ekonomiavdelning, HR-avdelning, avdelning för demokrati och kommunikation inklusive medborgarkontor, kultur- och fritidsavdelning, 
arbetsmarknadsenhet, tillväxtenhet, planenhet samt plattformen Dacapo för universitets- och högskoleutbildningar. 

 
Ansvarsområden 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande 
ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I 
kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten. 

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, 
bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller 
verksamheterna för utredning för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Kommunstyrelsens anställda tjänstemän ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens 
verksamhet samt att de politiska besluten genomförs. Summering av ansvarsområden: 

 Leda och samordna arbetet med övergripande mål och riktlinjer. 

 Styrning av hela den kommunala verksamheten. 

 Bereda ärenden till kommunfullmäktige samt se till att dess beslut verkställs. 

 Uppföljning av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer för verksamheten och ekonomin samt 
säkerställande av att organisationen arbetar rationellt och kostnadseffektivt. 

 Huvudansvar för administration, ekonomi, upphandling, personal, politik, kollektivtrafik och 
kommunikation. 

 Ansvar för hållbart planarbete i samhälls- och bostadsbyggande samt utveckling av näringsliv. 

 Utveckling av turism och kultur- och fritidsliv. 

 Utvecklingsarbetet med högskolor/yrkeshögskolor och universitet. 

Viktiga händelser under året 

 Under året har en ny budgetprocess implementerats och en ny styrmodell tagits fram. Detta för 
att knyta ihop verksamhets- och ekonomistyrning samt tydliggöra rollerna mellan politiker och 
tjänstepersoner. 

 Under året har en e-tjänsteplattform tagits i drift. 

 Badhuset öppnade efter en omfattande renovering och tillbyggnad. 

 Badhuset och biblioteket inrättade söndagsöppet. 

 ElectriVillage har haft stora besöksgrupper vilket fört med sig inkomster till näringslivet då de 
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bland annat lagt sina konferenser i Mariestad. 

 Ökade etableringsförfrågningar från företag. 

 Husbilsklubbens årsmöte blev en succé och genererade 20 procents ökade gästnätter. 

 Dacapo startade en ny yrkeshögskoleutbildning inom Cross Media. Utbildningen utvecklar 
färdigheter inom projektledning med fokus på olika medieformer såsom webb, film, musik och 
spel. 

Framtid 

ElectriVillage fortsätter med inriktningen att skapa nya jobb baserade på klimathållbar affärsutveckling. 
Förslag till detaljplaner för nya verksamhetsområden utmed E20 (Hindsberg och Sund) har tagits fram. 
Ytterligare mark behöver framöver att planläggas för att kunna möta företagens efterfrågan på nya 
verksamhetsområden. Dessutom detaljplaneras byggande av nya bostäder och etablering av nya 
verksamheter i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. 
Kompetensförsörjningsfrågan kommer att bli en betydande framtida utmaning. Det ställer ökade krav på 
att kommunen samverkar med andra arbetsgivare. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

2000 nya bostäder till 2025 285 110 39 % 

 

Kommentar 

Under år 2019 har detaljplaner antagits som möjliggör byggnation av 110 bostäder. 

1650 nya arbetstillfällen 

till år 2025 

118 118 nya 
arbetstillfällen 

100 % 

 

Kommentar 

Mätning av nya arbetstillfällen för Mariestad är bristfällig, det är mer en bedömning och kommentarer från Arbetsförmedlingens prognoser. 
Definitioner kring mätvärden måste tas fram. Indikationer kring att det tillkommit verksamheter i Mariestads kommun under året ger att det 
mycket väl kan vara måluppfyllelse.  

 

Stärkt kompetensförsörjning 2025 1 1 100 % 

 

Kommentar 

Personalcheferna i Skaraborg har på uppdrag av kommuncheferna arbetat fram ett Skaraborgs-övergripande kompetensförsörjningsarbete. 
Skälet till detta är att varje enskild kommun, oaktat storlek, har svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot större regioner. Genom att lyfta 
fram Skaraborgsperspektivet och kommunicera våra gemensamma styrkor kan vi hävda oss i konkurrensen. Det som lyfts fram som 
konkurrensfördelar i detta arbete är bland annat nationellt kända industriföretag, en levande landsbygd och den internationellt 
uppmärksammade hållbarhetssatsningen ElectriVillage. Dessutom finns attraktiva boendeorter och korta avstånd mellan kommunerna varför 
en inflyttning till en kommun med lätthet gagnar även de omkringliggande kommunerna. 

I det gemensamma arbetet har skaraborgskommunerna var för sig identifierat kommande bristyrken. Sammanställningen visar att samtliga 
kommuners behov är i princip identiska. Tabell nedan visar på det totala behovet i Skaraborg samt uppgifterna för Mariestad. 

 

  

Antal 
tillsvidare-
anställda (dec 
2018) 

Antal avgångar 
inklusive. 
pensioner 
(2018) 

Antal 
pensionsavgån
gar (2018) 

Personal-
omsättning i % 
2018 

Prognos 1 år Prognos 5 år 

Skaraborg 21 990 2420  11% 2420 12 100 

Mariestad 2 069 203 59 9,70% 201 1 005 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 39(89) 

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

 

För närvarande har nedanstående aktiviteter påbörjats: 

 Samverkan med nätverk inom kommunerna. 

 Målstyrningsarbete som tydligare profilerar Mariestads kommun som arbetsgivare. 

 Gemensamt ledarutvecklingsprogram för chefer.  

 Hållbart arbetsliv chefer, introduktion socialsekreterare, ledarprogram nya chefer. 

 Gemensam kompetensutveckling HR. 

 Kartläggning av lärosäten som utbildar till våra yrkesgrupper. 

 Gemensam marknadsföring på mässor genomförs av berörd verksamhet och HR. 

 

Kommande arbete: 

Varje Sektor ska inför 2020 identifiera ett antal aktivister som ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen. 

 

Förbättrade förutsättningar för 
studentboende 

1 0 0 % 

 

Kommentar 

Arbete med utvecklingsplan har pågått under 2019 och ett program förväntas att  redovisas under början av 2020. 

 

Öka marknadsföringen av Mariestads 
kommun och dess bolag 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Rekrytering av platsmarknadsförare klar. Genom ElectriVillage har Mariestad fått enorm uppmärksamhet under året både nationellt i radio, tv 
och tidningar, men även internationellt. 

 

Minskad psykisk ohälsa hos yngre och 
äldre samt minskad ensamhet hos äldre 

1 0 0 % 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen gav 14 maj dåvarande fritidsavdelningen i uppdrag att med stöd av resurser från och inom målområde 6 anställa två stycken 
fältfritidsledare under en projektperiod. Efter avslutad rekryteringsprocess återstod två sökande som båda tackade nej till anställning. 
Då en ny rekryteringsprocess inte skulle kunna påbörjas förrän efter sommarsemestern och med tanke på det osäkra ekonomiska läget för 
2020 beslutade fritidschefen att vänta med ny rekryteringsprocess tills förutsättningarna för lönesättning och anställningsform åter igen har 
varit uppe för politisk behandling. 

 

Sänkt arbetslöshet i Mariestad högst 5 % 7,1 % 58 % 

 

Kommentar 

Under senare delen av 2019 från oktober ser vi en ökning av ungdomsarbetslösheten i Mariestad vilket även syns på försörjningsstödet där 
antal unga och unga vuxna i åldern 18-29 år ökar. Under november uppbär 44 ungdomar försörjningsstöd. Genom Arbetsförmedlingens 
statistik så kan ökningen tydliggöras gällande unga mellan 18-24 år enligt följande. I november 2018 var 70 ungdomar öppet arbetslösa och 
samma period i år var antalet 89. 

Under 2020 ska gruppen 18-29 år prioriteras i arbetet med att avsluta till arbete/studier bland annat genom tätare kontakt, mer vägledning och 
stöttning för att ta eget ansvar. I detta arbete ingår arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, sektor utbildning och 
integration. Tanken är även att vården genom sina rehabkoordinatorer ska vara del av denna samverkan. 

Även om man tittar på hela gruppen 16-64 år så ökar arbetslösheten i november 2019 i jämförelse med föregående år. I november 2018 var 
872 öppet arbetslösa och samma siffra i november 2019 var 890. 

  

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara 
innovationer och del in ny-

industrialiseringen av Mariestad 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

ElectriVillage är idag efter årets insatser ett koncept som är uppmärksammat nationellt och internationellt, där flera inslag i tv, radio och 
tidningar gjort Mariestad uppmärksammat som ett centrum för hållbara innovationer. Det lokala näringslivet har börjat ingå i konceptet som 
en del av ny-industrialiseringen. 
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Ekonomisk översikt 

Kommunstyrelsen (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -26,4 -45,0 18,6 

Kostnader 157,9 166,2 -8,3 

Nettokostnader 130,5 121,2 9,3 

  

Kommunövergripande poster (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -30,0 -28,1 -1,9 

Kostnader 36,7 27,4 9,3 

Nettokostnader 6,7 -0,7 7,4 

  

Kommunstyrelsen gör totalt sett ett överskott på 16,7 mkr jämfört med budget. 

Det är posterna förfogandemedel, socioekonomiska medel och medel för psykisk ohälsa som genererar 
överskottet inom kommunstyrelsen. Överskottet för de kommunövergripande posterna hör 
tilltillkommande kapitalkostnader, arbetsgivaravgifter, pensioner. 

 När det gäller kommunstyrelsens verksamheter så gör flertalet enheter också ett överskott. Stora delar av 
överskotten kan härledas till vakanta tjänster. Övriga positiva avvikelser visar IT- nämnden men även 
kultur- och fritidsavdelningen där biblioteket gör ett överskott på grund av statsbidrag. Även 
fritidskontoret gör ett överskott på grund av färre bidragsansökningar och att fritidsgårdarna har hållit 
nere på kostnader för att dämpa minskade intäkter när badhuset har varit stängt för renovering. 

De negativa avvikelserna mot budgeten består till stor del av att arbetsmarknadsenheten gör ett underskott 
på grund av minskade intäkter i samband med arbetsförmedlingens omorganisation. Försäljningen av 
tomter visar också ett underskott mot budget på grund av framflyttade betaldatum. 

Tillgänglighetsfrågor 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillgänglighetsfrågor i kommunen. Det åligger 
respektive nämnd att utifrån tillgänglighetsplanen ”Ett tillgängligare Mariestad 2016-2019” ta fram 
handlingsplaner och aktivt arbeta med tillgänglighetsfrågor inom de verksamheter som ingår i nämndens 
ansvarsområde. Tillgänglighetsplanen ska leda till att: 

 Hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig och användbar för alla och att delaktigheten i 
samhällslivet gäller alla. 

 Funktionshinderperspektivet finns med inom alla områden i de kommunala verksamheterna. 

 Medvetenheten om personer med funktionsnedsättning höjs hos personalen i kommunen samt 
kommuninvånare. 

Syftet med tillgänglighetsplanen är att med Förenta Nationerna ( FN):s konvention som bas verka för ett 
samhälle för alla, där funktionsnedsättning inte sätter gräns för delaktighet. Planen är till hjälp när 
nämnder, styrelser och sektorer planerar, beslutar och genomför åtgärder. Planen syftar också till att säkra 
att kommunen följer lagstiftningen mot diskriminering och satsningar på fysisk tillgänglighet. 

Fokus för tillgänglighetsarbetet under 2019 har varit tillgänglighet till kollektivtrafik med åtgärder dels på 
busshållplatser och dels tillgängligheten till dessa. I Mariestad har busshållplatserna vid Högelidsskolan och 
Prismaskolan tillgänglighetsanpassats. Under 2019 har även flera gång-och cykelpassager byggts om för 
ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet där passagerna har anpassats så att personer med rullstol/rollatorer 
och personer med synnedsättning kan ta sig över på ett bra sätt. Till exempel har passager i anslutning till 
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Nya torget byggts om för ökad tillgänglighet. 

FN:s barnkonvention  

Kommunen arbetar löpande med frågor som rör barns rätt i samhället. Barn och ungdomsenheten inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar enligt Barns behov i centrum, BBIC, som ska stärka 
barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och ger den sociala 
barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 
uppföljning. I alla beslutsunderlag eftersträvas barnets synpunkter och delaktighet i arbetet. 

Barnperspektivet ska även vara tydligt i handlingsplaner mot arbete/studier som utförs inom 
arbetsmarknadssidan. Vid ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ska en bedömning av barnets bästa 
dokumenteras, både vid positiva och negativa beslut. I samband med ansökan om skulder avseende el-, 
hyres- och barnomsorgsskuld ska en barnkonsekvensanalys alltid upprättas. 

Klimatanpassning 

Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan. Enligt planen är det kommunstyrelsen som 
ytterst ansvarar för att klimatanpassningsarbetet drivs framåt och att det löpande följs upp och utvärderas. 
Det åligger sektor samhällsbyggnad att samordna arbetet och sammanställa en årlig uppföljningsrapport 
till kommunstyrelsen. En utvärdering av klimatanpassningsplanen planeras ske under nästa mandatperiod 
och då samordnas med aktualiseringsförklaringen av översiktsplanen. 

Bland de åtgärder som vidtagits under 2019 kan följande nämnas: 

 En skyfallsutredning har tagits fram. Utredningen visar vilka områden i Mariestads tätort som 
kommer att översvämmas vid skyfall och utgår ett viktigt planeringsunderlag. 

 Miljöprövning av reningsverket i Mariestad. I ansökan redovisas hur reningsverket ska säkerställas 
i händelse av stigande vatten i Vänern. 

 Diverse åtgärder med syfte att stärka robustheten och kapaciteten i vatten- och avloppssystemen 
(VA). Åtgärderna har stöd i VA-planen och dagvattenpolicyn. 

 Revidering av dagvattenpolicyn. Berörda verksamheters ansvar för att säkerställa en fungerande 
dagvattenhantering i nu och i framtiden har förtydligats och förankrats. 
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3.2 Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden  

Ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD) 

Vice ordförande: Erland Gustavsson (M) 

Andra vice ordförande: Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam teknisk nämnd. Mariestads kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vatten- och avloppavdelning, gatuavdelning, lokalvårdsavdelning, fastighetsavdelning, produktionsavdelning samt mät- och geodataenhet. 

 
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för försörjning av vatten och avlopp (VA), gator, vägar, parker, hamn (Mariestads 
kommun), trafikfrågor samt kart- och mätverksamhet. 

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, 
fastighetsförvaltning och lokalvård. Summering av ansvarsområden: 

 Förvaltning av kommunens ägda fastigheter samt de ny-, till- och ombyggnadsprojekt som sker 
inom fastighetsområdet där nämnden är den viktiga länken mellan verksamheternas behov och 
den strategiska lokalförsörjningen i kommunen. 

 Förvaltning och utveckling av gator, vägar, parker, hamn och skärgård samt trafikfrågor. 

 Uppdatering av kommunens kartor samt utsättande och inmätning av nya byggnationer och 
anläggningar. 

 Lokalvård i lokaler där kommunen bedriver sina olika verksamheter. 

 Produktion och leverans av dricksvatten, el samt omhändertagande och rening av avloppsvatten. 
Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningarna och skydd av våra vattentäkter. 

Viktiga händelser under året 

 Kundnöjdheten har ökat enligt nationell undersökning 

 Under året har teknisk ledning förstärkts med en verksamhetsutvecklare 

 Inom mät- o geodata har samarbetet med Lantmäteriet stärkts och verksamheten har utvecklats 
till att bli framstående nationellt inom sitt område 

 Ishallens renovering har påbörjats och de satsningar som gjorts har varit uppskattade 

 Rekrytering av ny fastighetschef har genomförts 

 VA-verksamheten har genom att ha åtgärdat flertalet större vattenläckor skapat en 
kapacitetsreserv 

Framtid 

Ett större omställningsarbete behöver göras för att öka produktiviteten genom nya arbetssätt och 
samverkan både internt och externt för att möta de ekonomiska utmaningarna. Utvecklingsinsatser 
kommer att göras för att skapa en än mer affärsmässig organisation. Stora investeringsprojekt väntar vilket 
ställer krav på tillgängliga resurser och rätt prioriteringar för kostnadseffektiva genomföranden. 
Att stärka medborgarens upplevelse om ett välskött, tryggt Mariestad är högt prioriterat. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
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är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Öka tryggheten och säkerheten för 
medborgarna i MTG 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Målet går inte fullt ut att mäta, men en sammantagen bedömning sett till de aktiviteter som genomförts gör att målet ändå uppfylls. 

 Medborgarundersökningen genomförs i de tre kommunerna under olika perioder. Mätningen skulle behöva samordnas för att 
verksamheterna i MTG ska få ett rättvisande resultat. Undersökningen genomfördes i Mariestad 2014, Töreboda 2018, Gullspång 
2017. 2019 har ingen av kommunerna genomfört medborgarundersökningen. 

 Antalet allvarliga olyckor som inträffat är ett dödsfall som berodde på sjukdom. 

  

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 100 % 50 % 50 % 

 

Kommentar 

Den samlade bedömningen är att målet inte fullt ut uppfylls. 

 Under maj/juni genomfördes undersökningen för hållbart medarbetarengagemang (HME-undersökningen) som påvisar ett fortsatt 
högt resultat, dock något lägre än föregående år varför målet inte kan anses uppfyllas för 2019. 

 Sjukfrånvaron har för helåret 2019 kraftigt minskat jämfört med år 2018. 

 Det har tyvärr förekommit arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro vilket gör att målet inte kan anses uppfyllas under 2019. 

 Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts enligt plan. 

 

Säkerställa och öka tillgängligheten till 
kommunala vattentjänster för 

medborgarna i MTG 

100 % 50 % 50 % 

 

Kommentar 

Den samlade bedömningen gör att målet inte kan anses vara helt uppfyllt för år 2019. 

 Under årets andra halvår skedde ett antal större vattenläckor och även någon enstaka översvämning i källare vilket gör att antalet 
abonnenter som drabbades av driftstörning ökade från 2018, dock marginellt. 

 Andelen medborgare med tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA) ökar 2019 jämfört med 2018. 

 Förnyelsetakten på ledningsnät når inte upp till målet om 1 procent sett till en MTG-helhet där ledningsnätsåtgärder i Gullspång 
inte fullt ut genomfördes som planerat. 

 Det förebyggande underhållet på vatten- och avloppsreningsverken har följt planen. 

 

Tekniska nämnden ska minska 
verksamhetens miljöpåverkan under år 

2019 

100 % 90 % 90 % 

 

Kommentar 

Målet är inte fullt ut mätbart. Den samlade bedömningen är dock att målet anses vara uppfyllt kopplat till de aktiviteter som genomförts under 
året. 

 Mätmetod för koldioxidbelastning har inte fastställts men sett till de aktiviteter som genomförts i syfte att minska koldioxidutsläpp 
är bedömningen att målet med marginal uppfyllts. Åtgärder som kan nämnas är utbyte av maskiner och personbilar till mer 
miljövänliga alternativ samt utbyte av oljepannor till bergvärmepumpar i flera fastigheter bland annat i Lindholmens vattenverk 
vilket var en stor oljeförbrukare. 

  Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat jämfört med 2018. 

 I stort sett alla avloppsreningsverken klarar utsläppskraven under 2019, men målet om 100 procent nås inte varför målet inte kan 
ses vara uppfyllt. 

 

Öka nöjdheten hos tekniska nämndens 
kunder och medborgarna inom MTG 

100 % 90 % 90 % 

 

Kommentar 

Målet är inte fullt ut mätbart. En samlad bedömning visar att målet inte kan anses vara uppfyllt för år 2019. 

 En servicemätning har genomförts som inte ännu färdiganalyserats dock ligger kommunen i sin helhet på en lägre nivå än 
genomsnittet vilket inte kan anses som godkänt. 
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

 Resultat på egen kundundersökning påvisar en förbättring. 

 Svarsfrekvens gällande telefoni ligger på en i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. 

 Återkoppling i ärendehanteringssystemet Infracontrol är god och når målet. Det nya fastighetssystemet är ej implementerat i 
utsträckningen att mätning kan genomföras. 

 Undersökningen "Kritik på Teknik" påvisar en markant förbättring jämfört med föregående undersökning. 

 
Ekonomisk översikt 

Skattefinansierad verksamhet, (mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -254,6 -270,4 15,8 

Kostnader 423,7 439,3 -15,6 

Nettokostnader 169,1 168,9 0,2 

    

Taxefinansierad verksamhet (VA-
avdelning), (mkr) 

   

Intäkter -70,3 -89,4 19,1 

Kostnader 70,3 90,1 -19,8 

Nettokostnader 0,0 0,7 -0,7 

  
Skattefinansierad verksamhet 

En större negativ avvikelse i den skattefinansierade verksamheten var tidigt under året känd. Ett 
omfattande åtgärdspaket beslutades och successivt under året förbättrades resultatet. Åtgärder som 
genomförts har varit effektiviseringsarbete, allmän återhållsamhet och prioriteringar i uppdragen. Det har 
även varit ett gynnsamt år utifrån klimatet. 

Taxefinansierad verksamhet (VA-avdelningen) 

Den negativa avvikelsen byggs främst upp av en medveten satsning på ökade underhållsinsatser i slutet på 
året. Intäkterna har minskat kopplat till en större industris förändrade behov, men detta har parerats 

genom lägre produktionskostnader. VA-verksamhetens resultat regleras mot fond. 
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3.3 Utbildningsnämnden 

 Utbildningsnämnden  

Ordförande: Anette Karlsson (M) 

Vice ordförande: Sture Pettersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Avdelning förskola och pedagogisk omsorg, avdelning grundskola, avdelning gymnasium och vuxenutbildning, barn- och elevhälsoavdelning 
samt konstavdelning. 

  
Ansvarsområden 

Nämndens ansvarsområden omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden. 
Summering av ansvarsområden: 

 Ge utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå, inklusive särskola samt tillhandahålla 
förskole- och fritidshemsplatser. 

 Öppna förskolan Pärlan där föräldrar kan få tidigt och förebyggande stöd. 

 Barn- och elevhälsan som består av specialpedagoger för alla barn inom förskolans verksamheter 
samt skolläkare, skolsköterskor, skollogoped, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer 
för alla elever på grundskola och gymnasieskola. 

 Aktivitetsansvar som innebär att följa upp de ungdomar som inte går i gymnasiet. 

 Tillhandahålla vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. 

 Leverera näringsrika måltider av hög kvalitet till förskolor, skolor och äldreomsorg. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av skollagen. 

Viktiga händelser under året 

 Förskolan arbetar med ökad digitalisering vilket underlättar schemaläggning och kvalitetsarbete. 

 Grundskolans arbete med organisation och kompetensutveckling, ledarskap och förstärkt 
elevhälsa ger fler elever förutsättningar att nå utbildningsmålen. 

 Gymnasieskolan har god fyllnadsgrad på flertalet program. 

 Vuxenutbildningen har tagit fram verksamhetsplan med syfte att bredda och göra 
utbildningsutbudet mer flexibelt. 

 Kostavdelningen har påbörjat renovering av sina verksamhetslokaler. 

Framtid 

Ökade krav i läroplaner för både förskola, grundskola och särskola gör att behoven av utbildad och 
legitimerad personal ökar. Ökade krav på digitalisering ställer krav på både utrustning och kompetens i 
verksamheterna. Gymnasiet och vuxenutbildningen ska leva upp till ökad individualisering och flexibilitet 
för att kunna utbilda så många som möjligt på kort tid. Detta ökar behoven av kompetenser, men även i 
viss mån lokaler. Kostverksamheten har ett behov av att kunna rekrytera utbildade kockar. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Vara en aktiv del inom projektet test- och 
demonstrationsplats Mariestad 

ElectriVillage 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

 Förskolan arbetar vidare med projektering av byggnation av ny förskola med offgrid-lösning med vätgas. 

 Grundskolan arbetar med hållbar utveckling i undervisningen vilket innefattar nyttjande av biosfärsområdet och ElectriVillage. 

 Tunaholmsskolan bidrog med en film kring hållbarhet och ElectriVillage i samband med kommunalrådets resa till Australien. Även 
gymnasiet bidrog med material till denna resa. 

 Barn och elever deltog vid invigningen av vätgasstationen. 

 Gymnasieskolan arbetar med ElectriVillage inom naturvetenskapligt program. Marintekniskt program kommer under hösten att 
påbörja ett arbete med inriktning mot ElectriVillage. 

 Verksamheten har påbörjat utbyte av fordon till fordon som drivs med fossilfria bränslen. 

 

Sektor utbildning ska vara en attraktiv 
arbetsplats 

0 % 0 % 100 % 

 

Kommentar 

 Rekryteringsläget i sektor utbildning har lättat något och upplevelsen är att när medarbetare lämnar tjänst i Mariestad beror det ofta 
på pensionsavgång eller karriärväxling. Ett fokuserat arbete med verksamhetens organisationsstruktur kan vara en del i detta. 

 Vid kommunens mindre skolor utanför tätorten har det dock varit svårare att få behöriga sökande till de vakanta tjänsterna. 

 I det interna arbetet finns arbetsmiljögrupper som leds av respektive avdelningschef. Dessa grupper arbetar med olika frågor kring 
det som av medarbetarna upplevs som arbetsbelastade uppgifter och områden. 

 Eftersom det under 2019 saknas medarbetarenkät som utvärderingsmetod, finns inget målvärde att mäta målet mot. 

 

Ökad andel närproducerade produkter 
inom kostverksamheten 

minst 18 % 19 % 106 % 

 

Kommentar 

Kostverksamheten har ökat sin andel närproducerade produkter under året. Nyckeltalet har på samma sätt som tidigare tagits fram genom 
uppföljningssystemen Compare och Bubo. Statistiken var ny 2017/2018 och den togs fram och jämfördes med det totala inköpsvärdet för 
livsmedel utifrån anbud från våra leverantörer. 

 

Barn och unga som börjar använda 
alkohol, narkotika, dopning och tobak 

(ANDT) ska succesivt minska 

100 % 70 % 70 % 

 

Kommentar 

 Pågående arbete inom ramen för samarbetet med socialnämnden kring Medborgarresurs Lotsen. Fokus ligger på samarbete och 
drogförebyggande teamutveckling. 

 Konsultationsteamet, bestående av enhetschef individ- och familjeomsorg (IFO) barn och unga, enhetschef IFO LSS barn och 
unga, grundskolechef samt barn- och elevhälsochef, träffas två timmar varannan vecka och verkar som en rådgivande funktion till 
enhetschefer inom sektor utbildning och sektor stöd och omsorg. 

 Fortsatt samarbete kring förebyggande fältassistent samt påbörjat samarbete kring fältfritidsledare med fritidsavdelningen. 

 Resultat från genomförd CAN-undersökning, det vill säga undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol och 
narkotika, visar våren 2019 förbättrade värden på flera aspekter, men eftersom gruppen som svarat på enkäten är så liten har inte 
kommunen fått ut alla delresultat ur underökningen. 

 Grundskolan och gymnasiet har i samarbete med socialtjänsten och polisen ett forum där fokus för 2019 varit att identifiera 
områden som ungdomar upplever som otrygga (ungdomsforum). En handlingsplan finns upprättad att arbeta vidare med. 

 Grundskolan och gymnasieskolan har omprioriterat medel för att förstärka med fler medarbetare inom barn- och elevhälsan. Detta 
utökar möjligheterna att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen. 

 

Stimulera samverkan mellan skola och 
arbetsliv 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 SYV-planen, det vill säga för studie- och yrkesvägledning, är utvärderad, reviderad och fastställd. Ett fortsatt utvecklingsområde är 
att få hela skolan att känna ansvar för studie- och yrkesvägledning. Inventering har skett gällande hur vägledning ser ut i 
undervissituationen utifrån "SYV hela skolans ansvar". Följande områden har inventerats: Vägledning och val, Samarbete med 
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

yrkesliv, Samarbete med högskolor/universitet, Livet efter skolan, Självkännedom, Studiebesök, Inbjudna gäster/föreläsare. 

 Samtliga elever i årskurs 8 har genomfört tio dagars PRAO under vårterminen. 

 Lokala programråd har genomförts vid alla yrkesprogram en till två gånger per termin. 

 Studiebesök sker kontinuerligt i samband med undervisningen inom både förskola och grundskola. Exempelvis blir det ett 
automatiskt studiebesök kring räddningstjänsten för årskurs 5 vid besök från Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) varje 
vårtermin. 

 Samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten (AME) fortgår på Maria Nova. 

 Samverkan med Dacapo högskoleplattform är påbörjat. 

 

A) Vidareutveckla IT-
plan/digitaliseringsplan i linje med Lgr-
11, B) Öka användningen av IKT som 

pedagogiskt verktyg, C) I 
digitaliseringsplanen tydliggöra etiska 
ställningstaganden och värdegrund i 

arbetet med ökad digitalisering 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 Pågående arbete med workshops och kollegialt lärande för ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
som pedagogiskt verktyg. Gymnasiet är en av de skolor i landet som prövar ut digitala nationella prov. 

 Gymnasiet har genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) verktyg LIKA samt LIKA för lärare. Inom gymnasiet finns 
vidare en förstelärartjänst inrättad mot ökad digitalisering. 

 Revidering och utveckling av tidigare IT-plan/digitaliseringsplan är genomförd och presenterad för utbildningsnämnden den 17 
december 2019. 

 Hemsidorna granskas återkommande för att vara uppdaterade och spegla verksamheten. 

 Inom grundskolan arbetar en doktorand med att forska i digital användning i undervisningen. Forskaren leder även grundskolans 
IKT-nätverk. 

 Grundskolan har anställt en IKT-strateg inför 2020 som finansieras av statsbidraget för likvärdig skola. 

 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -387,1 -413,7 26,6 

Kostnader 882,2 921,6 -39,4 

Nettokostnader 495,1 507,9 -12,8 

 
Sektor utbildning centralt visar i årsbokslutet ett underskott beroende på att interkommunal ersättning 
inom både förskola, grundskola och gymnasiet blivit högre än budgeterat. Detta beror på att fler elever har 
valt studier på annan ort samt att fler barn har placering i friförskola. 

Förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott beroende på färre barn i verksamheten än vad som 
beräknats i budgeten. Merparten av dessa förskoleområden visar en budget i balans bland annat beroende 
på minskad sjukfrånvaro och inköpsstopp. 

Grundskolan visar ett underskott vid merparten av skolenheterna huvudsakligen relaterade till 
personalkostnader och kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Vidare tillkom kostnader för 
nyanlända elever som saknat skolbakgrund. 

Gymnasiet visar ett underskott vilket går att härleda till valet att driva ett par program med låg 
fyllnadsgrad. Vidare har verksamheten haft uppstartskostnader för lärlingsprogram och teknik fjärde år 
som inte helt täcks av statsbidrag. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott som till stor del beror på förändringar i utbetalning av statsbidrag 
och medfinansiering av utbildningar. Vidare har verksamheten fler studerande vid svenska för invandrare 
(SFI) vilket medfört behov av fler lärare. Kostnader för uppstart av lärlingsutbildning har inte helt kunnat 
täckas av statsbidrag. 
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Kostavdelningens underskott beror på ökade personalkostnader i samband med ombyggnation av 
Björkgårdens kök. 

Barn- och elevhälsan visar vid årsbokslutet ett överskott bland annat beroende på lägre personalkostnader 
vid vakanser i samband med sjukfrånvaro under året. Inköpsstopp i verksamheten visar positivt resultat. 
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3.4 Socialnämnden 

 Socialnämnden  

Ordförande: Richard Thorell (M), från den 25 november 2019 

 Erik Ekblom (M), till den 24 november 2019 

Vice ordförande: Sebastian Clausson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Vård- och omsorgsavdelning, biståndsavdelning, individ- och familjeomsorgsavdelning samt försörjningsstöd. 

  
Ansvarsområden 

Nämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och det som i lag sägs om 
socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och 
sjukvården inklusive hemsjukvården. Summering av ansvarsområden: 

 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

 Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 Leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ge stöd, vård och omsorg i livets olika skeden. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 

 Verksamheterna styrs till stora delar av socialtjänstlagen (SoL) men också av hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
med flera. 

Viktiga händelser under året 

 Placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet har ökat. Nya rutiner och stödstrukturer 
har upprättas för att minska dessa kostnader. Behovet att externa placeringar har blivit större än 
budgeterat. 

 Arbetsförmedlingens omorganisation och minskade beslut om insatser till enskilda har lett till 
kostnader för kommunen avseende försörjningsstöd. Detta kräver nya angreppssätt för att stärka 
kommuninvånaren till egen försörjning. 

 Ett arbete för en bättre bemanningsekonomi har startat med bemanningshandbok och en 
omorganisation av sjuksköterskeorganisationen. Detta har minskat kostnader för mer- och 
övertid. Heltidsresan har bidragit till en sundare bemanningsekonomi. 

 En omorganisation har gjorts på Medborgarresurs Maria Nova för vuxna, för att en bättre 
samordning av insatser ska kunna ske för dem som står långt från arbetsmarknaden. Motsvarande 
har även skett på medborgarresurs Lotsen för barn och unga i syftet att förbättra 
förutsättningarna för hemmaplanslösningar. 

Framtid 

En stadig ökning av äldre ska erbjudas rätt insatser men till en lägre kostnad. Allt fler äldre med 
psykiatriska diagnoser behöver särskilt boende för äldre (SÄBO). Behovet av insatser på grund av att 
narkotika beräknas öka i form av exempelvis placeringar av barn, beroendebehandling och andra insatser. 
Behoven kopplade till migrationen kommer att kvarstå under lång tid. 
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Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  

Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Bidra till en hållbar miljö genom att 2019 
införa ett arbetssätt där kommunens 

särskilda boenden beställer pappers- och 
plastprodukter genom Maria Nova och 

deras HUB 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Alla inköp avseende pappers och plastprodukter går genom logistikhubben för närvarande. Arbete pågår med att utöka antal leverantörer 
enligt utarbetad projektplan. 

 

Barn och unga som börjar använda 
alkohol, narkotika, dopning och tobak 

(ANDT) ska successivt minska 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

 Ökad bemanning på familjebehandlingen för att kunna erbjuda fler föräldrar stöd. 

 Ungdomsbehandlare arbetar specifikt med de ungdomar som har behov av extra stöd. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan arbete med stärkt självkänsla i årkurs 6 och för flickor i årskurs 8. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan arbete i form av punktinsatser med klasser och med grupper av unga. 

 Tillsammans med barn- och elevhälsan reviderat rutiner för arbetet och arbete för att göra rutinerna kända i verksamheter. 

 Tidigare drogförebyggande fältassistent har skrivit en mer detaljerad rapport om arbetet 2016-2018 som kommer att presenteras för 
nämnderna under hösten. 

 CAN-undersökning, det vill säga undersökning gjord av Centralförbundet för alkohol och narkotika, genomförd i maj månad. 
Resultatet visade att antalet unga som använder alkohol och andra droger i Mariestad har minskat. 

 

Automatisera handläggningen av 
försörjningsstödet under 2019 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Kommuninvånare i Mariestads kommun har i dag möjlighet att ansöka digitalt gällande försörjningsstöd från andra söktillfället. Beslut och 
utbetalning återkopplas genom e-post eller sms. För närvarande pågår arbetet med att automatisera försörjningsstödet i MTG med införandet 
av robot under hösten 2020. På så sätt ska det bli ett likartat arbetssätt i alla tre kommuner. 

 

Personer som lämnar etableringen eller 
har försörjningsstöd ska erbjudas 

kompetenshöjande insatser med målet att 
nå arbete/studier 

100 % 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Kompetenshöjande insatser erbjuds till målgruppen utifrån behov och arbetslivserfarenhet. Integrationsenheten genomför uppföljningsmöten 
under pågående aktiviteter inom etableringsfasen för att säkerställa att stegförflyttningar sker. Samarbetet inom Maria Nova för att utveckla 
lämpliga kompetenshöjande insatser har blivit allt tätare genom samverkan med Arbetsförmedlingen, sektor utbildning, socialtjänst och 
arbetsmarknadsenheten (AME). Olika aktiviteter pågår för bland annat språkträning, kartläggning av kompetenser och så vidare. 
Kompetenshöjande insatser erbjuds även de som i dag är inom asylfasen genom svensk undervisning, samhällsorientering och studiebesök. 
Tanken är att språkstöd ska kunna erbjudas mer individuellt för att lyfta de som har långsammare språkutveckling. 

Mål 4. Införa modell för arbetsplatsbyten 
s.k. arbetsrotation 

100% 100 % 100 % 

 

Kommentar 

Arbetet pågår med att införa heltidsarbete som norm inom vård och omsorg. När nya tjänster som omsorgspersonal och stödassistent 
utannonseras tillsätts de på heltid. Inom vår sektor erbjuds även heltidstjänst till de personer som har önskemål om utökad tid. Det utökade 
uppdraget har genomförts eftersom det finns stora svårigheter att rekrytera vikarier och med detta arbetssätt tas den kompetens som finns i 
verksamheten till vara. För att budgeten ska gå ihop måste verksamheter samplanera med andra verksamheter när överkapacitet finns. 
Verksamheter har kommit olika långt i detta arbete och det fortsätter under nästa år. 
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Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -110,3 -116,6 6,3 

Kostnader 649,1 668,1 -19,0 

Nettokostnader 538,7 551,4 -12,7 

 
Alla verksamheter utom försörjningsstöd och placeringar av barn och unga har en ekonomi i balans. 
Arbetet med bemanningsekonomi är den enskilt viktigaste åtgärden för detta resultat. 

Det är kostnaden för försörjningsstöd samt placeringar utanför det egna hemmet som har gått över 
budgeterade medel. Detta är två poster som är svårstyrda och där behoven ökar över tid. Arbetet pågår för 
att åtgärda detta och strukturella åtgärder har vidtagits som kommer att ge resultat över tid ställt i relation 
till att behoven ökar. Insatser per barn/ung/vuxen/familj måste minska för att kunna möta det långsamt 
ökande behovet så att fler kan få hjälp till samma eller minskad kostnad. 
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3.5 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Miljö- och byggnadsnämnden  

Ordförande: Anders Bredelius (M) 

Vice ordförande: Gunnar Welin (M) 

Andra vice ordförande: Kjell Lindholm (C) 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Mariestads kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Miljöenhet, byggenhet samt klimat- och energienhet. 

  
Ansvarsområden 

I nämndens ansvarsområden ingår byggnadsfrågor, bland annat prövning av bygglov. Nämnden ansvarar 
också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och 
naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och 
livsmedelslagen. Summering av ansvarsområden: 

 Ärenden och uppdrag inom miljö- och byggnadsområdet. 

 Handlägga och pröva ansökningar inom bygg- och miljöområdet och klagomål mot gällande 
lagstiftning. 

 Utföra kontroll och tillsyn av verksamheter och anläggningar enligt miljö- och 
byggnadslagstiftning med tillhörande författningar. 

 Bistå med en samlad kompetens för naturvård till kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 

 Följa och delta i planering och utveckling inom miljö- och byggnadsområdet. 

Viktiga händelser under året 

 E-tjänsterna i verksamheten har blivit fler för att underlätta kontakten med avdelningen och för 
att sökanden ska kunna följa sitt ärende via självserviceportal eller MittBygge. 

 Både det interna och externa arbetssättet har ändrats genom att arbeta med digitala processer. 

 Avdelningen har under året utbildat sig inom retorik och bemötande för att bli den myndighet 
som vi själva vill möta. 

 Arbete har skett för att förbättra återkopplingstiden till sökanden samt ge ett tydligare svar i det 
enskilda ärendet. 

Framtid 

Utifrån befolkningsprognosen för Mariestads kommun förväntas ärendehanteringen på byggenheten ligga 
på en relativt jämn oförändrad nivå även om konjunkturen viker. För miljöbalksärenden kan en uppgång 
av antalet klagomål och verksamheter med tillsyn öka då befolkningen ökar. 

Verksamhetens utmaning ligger i att behålla kompetenser inom nämndens ämnesområden. Konkurrensen 
på arbetsmarknaden är stor och det är viktigt att verka för en god och trivsam arbetsmiljö där 
prioriteringar framgår tydligt. 

Måluppföljning 

Måluppföljningen i denna årsredovisning baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband 
med årets slut. I rapporten åskådliggörs status med en mätare som går från rött till grönt där rött = målet 
är inte uppnått, gult = målet är delvis uppnått och grönt = målet är uppnått. För vissa mål mäts utfall 
genom ett ja- eller nej svar där ja = 1 och nej = 0.  
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Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Status 

Fortsätta att utveckla ett aktivt deltagande 
i kommunernas utvecklingsarbete med 

översikts- och detaljplaner. 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Verksamheten deltar i ett tidigt stadie i samband med kommunernas framtagande av detaljplaner samt yttrar oss i samband med gransknings- 
och samrådsskede. 

 

För att uppnå en välvårdad 
bebyggelsemiljö ska verksamhet miljö- 

och bygg tillsammans med kommunerna 
och fastighetsägare arbeta med uppdraget 

att åtgärda vanvårdade fastigheter. 

1 1 100 % 

 

Kommentar 

Verksamheten har under året tagit fram nya rutiner för att arbeta med ovårdade tomter ur ett miljöbalks- och plan- och bygglagsperspektiv. 

Antalet bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar ska minska och 

minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina 
utsläpp. Verksamhet miljö-och bygg ska 

informera om möjligheterna för 
gemensamhetsanläggningar. 

150 88 59 % 

 

Kommentar 

I denna mätning redovisas endast de färdigbyggda godkända anläggningarna. Inventering av befintliga avlopp och pågående ärenden redovisas 
inte. 

För inlämnade kompletta 
bygglovsansökningar som följer 

detaljplanen ska beslut om bygglov 
lämnas inom 4 veckor. 

inom 4 veckor 4 veckor 100 % 

 

Kommentar 

Målet uppfyllt. 

Andelen överklagade beslut där 
nämndens beslut står fast ska ej vara 

mindre än 75 %. 

minst 75 % 75 % 100 % 

 

Kommentar 

Av 16 ärenden fastslogs nämndens beslut i tolv och fyra ändrades i överprövningen. 

 
Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -13,5 -15,1 1,6 

Kostnader 1,9 20,7 -0,8 

Nettokostnader 6,4 5,6 0,8 

  
Bokslutet visade ett överskott på 0,8 mkr. Detta fördelas mellan de tre kommunerna på följande sätt: 
Mariestad +0,5 mkr, Töreboda +0,2 mkr och Gullspång +0,1 mkr. 

Inom miljöbalksområdet har verksamheten haft ett bättre utfall än budget vilket beror av fler debiterade 
timmar, ersättningar för externa arbetsuppgifter och det ska även ses som ett resultat av ekonomisk 
styrning och fastlagda rutiner för fakturering. 

Byggenheten håller sin budget över året på intäktssidan. Andelen sökta bygglov ligger antalsmässigt något 
lägre än föregående år, utdebiteringen för loven också lägre och sänkningen av bygglovstaxan för 
Mariestad bidrar fortsatt till att intäkterna blir mindre. Byggenheten har under året haft stora kostnader för 
insatser från företagshälsan på individuell nivå.  
Verksamheterna livsmedel- och tobakstillsyn går något bättre än budgeterat. Generellt har verksamhet 
miljö och bygg hållit ned sina omkostnader för att klara budgeten. 
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3.6 Överförmyndarnämnden 

 Överförmyndarnämnden  

Ordförande: Erik Ekblom (M) 

Vice ordförande: Leif Andersson (S) 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Överförmyndarverksamheten. 

  
Ansvarsområden 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag och förordning ska handhavas av 
överförmyndarnämnden. Till det regelverket räknas företrädesvis kommunallagen, föräldrabalken och 
förmyndarskapsförordningen samt lagen om god man för ensamkommande barn. Summering av 
ansvarsområden: 

 Besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män. 

 Ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

 Viktiga händelser under året 

 Överförmyndarnämnden inrättades från januari 2019. 

 Det har tagits ett beslut om att anställa en professionell ställföreträdare 

Framtid 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat och håller en jämn nivå. Komplexa ärenden, ärenden 
kring vuxna asylsökande med funktionshinder samt antalet vuxna personer i behov av ställföreträdare ökar 
jämfört med tidigare år. Komplexiteten i dessa ärenden ställer högre krav på kompetensutveckling hos 
både handläggare, ställföreträdare och förvaltare. Verksamheten står inför en utmaning vad gäller 
nyrekrytering av ställföreträdare och förvaltare då det är på gång ett generationsskifte. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -0,3 -0,3 0 

Kostnader 1,8 2,0 -0,2 

Nettokostnader 1,5 1,7 -0,2 

 
Under 2019 har ärendevolymen varit hög vilket har medfört höga arvodeskostnader och reseersättningar. 
Antal komplexa ärenden har ökat vilket medfört att kommunen behövt köpa tjänst hos externt företag. 
Detta har medfört att budgeten överskridits med 0,2 mkr. 

För att komma till rätta med de ökade kostnaderna har överförmyndarnämnden beslutat att anställa en 
professionell ställföreträdare som kan överta de komplexa ärendena från det externa företaget. 
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3.7 Lönenämnden 

 Lönenämnden  

Ordförande: Catarina Davidsson (S), Karlsborg 

Vice ordförande: Carina Gullberg (S), Gullspång 

Lönenämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Gullspångs kommun är huvudman. 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

Löneadministration. 

  
Ansvarsområden 

Nämnden fullgör medlemskommunernas uppgifter inom området för löne- och pensionsadministration 
samt ansvarar för uttag av den personalstatistik som medlemskommunerna önskar ta del av. 

Lönekontoret är lokaliserat till Hova. Här görs även löner åt Tolkförmedlingen Väst, Biosfär och 
Kooperativet laxen. 

Viktiga händelser under året 

En omfattande planering för digitaliseringsarbetet har påbörjats. Målet är en effektivare verksamhet. En ny 
lönechef har rekryterats. Den nya lönechefen är föräldraledig och en vikarie finns på plats från april 2019 
till april 2020.  

Nyanställningar av två tjänster har skett i och med att två av personalen gått vidare till annan arbetsgivare. 

Pensionsupphandling har genomförts under 2019. 

Framtid 

För att få effektivare och mer digitala arbetssätt måste digitaliseringen intensifieras under de kommande 
åren. Detta krävs för att kunna göra besparingar samt för att möta upp behovet som finns ute i 
verksamheterna. Arbetet med digitaliseringen är beroende av att kommunernas verksamheter bidrar till 
arbetet. Beslut om att börja med att digitalisera timrapporter, månadsrapporter, scheman och kostavdrag 
är taget i lönenämnden och nu inväntar lönekontoret beslut av respektive kommunstyrelse. 

Måluppföljning – värdkommunen Gullspång kommuns mål  

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Det är enkelt att komma i 
kontakt med personal på 
Lönekontoret 
 

minst 80 85 106,3 % 

Kommentar ”Det är enkelt att komma i kontakt med personal på Lönekontoret” 

En enkät har skickats ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna. 85 procent tycker att det är enkelt att 
komma i kontakt med personal på lönekontoret. Målet uppfylldes med råge eftersom målvärdet var 80 
procent. För att höja servicen ytterligare så lanserades under december ett nytt telefonnummer till 
lönekontoret för att kunderna ska få snabbare service. Numera kan man välja att ringa direkt till en 
lönehandläggare eller via ett gruppnummer som alltid är bemannat under telefontiderna. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Personal- och lönesystem 
uppfyller verksamhetens 
behov 

minst 85 89,43 105,2 % 
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   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Verksamheten upplever att de 
får ett professionellt stöd 

minst 85 94,53 111,2 % 

Kommentar ”Personal- och lönesystem uppfyller verksamhetens behov” 

Mätning har gjorts under hösten genom en enkät som skickats till samtliga chefer i de fyra kommunerna. 

Flertalet utvecklingsområden har pekats ut under året, en omfattande digitalisering- och förändringsresa 
har påbörjats för att effektivisera verksamheten. En nulägesanalys har gjorts för att kartlägga hur den 
manuella hanteringen ser ut idag och vilka områden som ska prioriteras i digitaliseringen. 

Kommentar ”Verksamheten upplever att de får ett professionellt stöd” 

En enkät har gått ut till samtliga chefer i de fyra kommunerna under hösten. Utfallet blev att 94,5 procent 
upplever att de får ett professionellt stöd, vilket var mer än målet som låg på 85 procent. 
 
Samtliga chefer i Töreboda och Gullspångs kommuner har genomgått en chefsutbildning under året, 
lönekontoret deltog på denna utbildning. Utbildningsinsatser har även skett i Mariestad och Karlsborg 
utefter efterfrågat behov. Arbetet med att ta fram enkla manualer för chefer har pågått under året och 
planeras bli klara under 2020. Arbetet med att ta fram likartade rutiner för kommunerna har påbörjats för 
att förenkla hanteringen och servicen mot cheferna. 

   Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

  
Medarbetarna på lönekontoret 
kan rekommendera vänner 
och bekanta att söka 
anställning på lönekontoret. 

minst 80 61 76,3 % 

Kommentar ”Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka 

anställning på lönekontoret” 

Målet följs upp i medarbetarundersökningen som görs på alla medarbetare i Gullspångs kommun 
vartannat år, nästa mätning görs 2020. Resultatet som visas här är från senaste mätningen som gjordes 
2018. Under 2019 har lönekontoret arbetat mycket med arbetsmiljön för att få ett bättre arbetsklimat. 
Mycket handlar om att strukturera upp arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter men även hur vi är 
gentemot varandra och hur vi vill ha det i gruppen när det gäller bemötande och sammanhållning. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -11,1 -10,6 -0,5 

Kostnader 11,1 10,6 0,5 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 

  

Lönenämnden gör ett överskott med 0,5 mkr 2019. Lönenämnden har fattat beslut om att överskottet 
flyttas med till 2020 för att användas i ett projekt för att digitalisera ersättningen till förtroendevalda. 
Överskottet kommer därmed inte att betalas tillbaka till kommunerna utan istället användas för att 
effektivisera verksamheten. Därför visas ett nollresultat i årsredovisningen för 2019. 

0,3 mkr av överskottet beror dels på värdkommunens beslut om restriktivitet med kurser och konferenser 
samt inköpsstopp men även på att städkostnaderna varit för höga tidigare och att de nu har justerats. 
Medarbetarna har deltagit på färre kurser och minimalt med inköp har gjorts under året. 
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3.8 IT-nämnden 

 IT-nämnden  

Ordförande: Johan Abrahamsson (M), Mariestad 

Vice ordförande: Bengt Sjöberg (M), Töreboda 

IT-nämnden är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Töreboda kommun är huvudman 

Verksamheter som lyder under nämnden: 

IT-avdelning. 

  
Ansvarsområden 

IT-nämndens uppdrag regleras i reglemente och samarbetsavtal inom MTG och innebär i korthet att: 

 Tillhandahålla drift, support och förvaltning av system och nätverksmiljön för verksamheterna i 
medlemskommunerna. 

 Bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar och på ett ändamålsenlig och effektivt 
sätt. 

 I enlighet med beslutade mål, riktlinjer och ekonomiska ramar bland annat ansvara för att styra de 
interna IT-funktionerna för att säkerställa att stödet svarar mot verksamhetsbehovet. 

Viktiga händelser under året 

Under 2019 har bland annat följande genomförts: 

 Upphandling och inköp av ny brandvägg, lagrings-/backuplösning samt nya switchar för  
serverrum. Samtliga utbyten genomfördes under hösten 2019. 

 Ny spamfilterlösning har införts. 

 Ny självbetjäningstjänst för lösenordshantering har införts och nyttjas för över 90 procent av alla 
lösenordsbyten. 

 Drift av MTG:s IT-miljö har varit stabil utan några allvarliga driftavbrott eller incidenter. 

 IT-supporten har under 2019 hanterat och avslutat 23 343 ärenden. 

Framtid 

Den pågående digitaliseringen påverkar i hög grad arbetssätt och arbetshjälpmedel för kommunens 
verksamheter. Det ställer i sin tur krav på den centrala IT-miljön med nya funktioner och extra högt krav 
på säkerhetslösningar så att kommunerna upprätthåller en hög informationssäkerhet trots mobila och 
förändrade arbetssätt. 
IT-avdelningen förändrar och effektiviserar sin drift och support så att mer resurser kan läggas på att 
stödja verksamheternas effektiviseringsarbete med det IT-stöd som behövs. 

Måluppföljning – värdkommunen Töreboda kommuns mål  

 

  Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 
Budget i balans för IT-
nämnden 

minst 100 % 100 % 100 % 

Kommentar ”Budget i balans för IT-nämnden” 

IT-nämnden har under nuvarande IT-chef haft en budget i balans med positivt resultat samtliga år och 
uppfyller målvärdet även för 2019. 



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 58(89) 

  Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Utfall Måluppfyllelse 

 Motiverad på arbetet minst 85 % 79 % 92,9 % 

 Gott ledarskap minst 85 % 79 % 92,9 % 

Kommentar ”Motiverad på arbetet och Gott ledarskap” 

Resultaten bygger på den medarbetarenkät som genomförs vartannat år i Töreboda kommun vilket 
innebär att siffrorna är från senaste mätningen våren 2018. Målvärdena har ändrats under 2019 från 80 till 
85, vilket innebär att målen inte längre uppnås men resultaten baseras fortfarande på mätningen 2018. 
Resultaten får därför anses godkända och ingen specifik åtgärdsplan är planerad utan frågorna vägs in i de 
kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

Ekonomisk översikt 

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse 

Intäkter -22,6 -24,5 1,9 

Kostnader 22,6 23,4 -0,8 

Nettokostnader 0,0 1,1 1,1 

 
Resultat för helåret 2019 är plus 1,1 mkr. 

Det positiva resultatet består främst av lägre personalkostnader under året på grund av sjukskrivning och 
utdragen rekrytering, bland annat på grund av rekryteringsstopp. Detta har lett till högre kostnad för 
timavlönad personal, övertidsersättning samt ökade tjänste- och leverantörskostnader men eftersom vissa 
områden har fått nedprioriterats under året har kostnaderna kunna hållas nere. Fokus har legat på att 
upprätthålla drift- och supportnivån och de nedprioriterade områdena hanteras under 2020 när 
rekryteringen slutförts och resurser åter finns på plats. 

Totala omsättningen för 2019 uppgår till över 24 mkr där en omfattande del avser MTG-gemensamma 
kostnader som hanteras via IT-avdelningen och vidarefaktureras ut till verksamheterna, till exempel 
licenskostnader från bland annat Microsoft. Centrala kostnaderna uppgår för 2019 till cirka 18 mkr. 
Det positiva resultatet för IT-nämnden 2019 återbetalas till kommunerna enligt gällande 
fördelningsmodell (60/25/15 procent). 
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4 Finansiella rapporter 
I avsnittet redogörs först för vilka redovisningsprinciper och redovisningsbegrepp som används. 

Därefter redovisas kommunens och koncernens räkenskapsrapporter med resultaträkning, 

balansräkning och kassaflödesanalys samt noter, affärsverksamhet och VA-verksamhet. 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper kommunen 

Kommunens årsredovisning har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar rekommendationer om redovisningsprinciper. 

Det innebär bland annat att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och räknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Kostnader redovisas fortlöpande då de uppstår med beaktande av försiktighetsprincipen. 

 I enlighet med RKR R2 från november 2018 har kommunalskatten periodiserats enligt den 
prognos som lämnas från Sveriges kommuner och landsting i december aktuellt år. 

 I enlighet med RKR R10 har den särskilda löneskatten på pensionskostnader periodiserats. 
Uppgifter om aktualiseringsgrad och överskottsmedel i försäkringen lämnas i not. Värdering av 
pensionsförpliktelser görs med tillämpning av Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS19). 

 Särskild avtalspension och visstidspension är beräknade enligt RKR R10. 

 Förtroendevaldas pensioner redovisas som avsättning. 

 Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
skulden visas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen 
är något som i framtiden kommer att belasta kommunens resultat och likviditet. Beräkning och 
underlag för pensioner erhålls från KPA pension i samband med årsbokslutet. 

 Pensionsskulden till och med 1997 redovisas inom linjen i balansräkningen under raden 
"Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna". Löneskatt har 
upptagits i beloppet. Intjänade pensioner från 1998 återfinns i balansräkningen under raderna 
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och kortfristiga skulder. Kommunen har 
beslutat att årligen, från 1998, utbetala hela intjänandet av pensionen till de anställda. 

 Samtliga pensionsförpliktelser är återlånade. 

 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. Ett basbelopp 46 500 kronor och en livslängd över 3 år används som 
gräns för att få bokföras som investering. 

 Linjär avskrivning görs vilket innebär samma avskrivningsbelopp per år fördelat över 
avskrivningstiden. Avskrivningar påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 

 Komponentavskrivning på anläggningar sker på samtliga nya investeringar. Följande indelningar 
görs: 

Anläggningstyp               År 

o Mark                               Ingen avskrivning 

o Markanläggningar           20-50  

o Maskiner och inventarier 5-10 

o Gator                              20-100 

o Byggnader                       20-80 

o Vatten/avlopp (VA)        50  
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o För gator görs indelning i lokalgator, huvudgata, bostadsgata och broar samt därinom i 
ytskikt och överbyggnad. 

o För byggnader görs indelning i ett större antal angivna komponenter som stomme, fasad, 
ytskikt och ventilation. För varje enskilt projekt sker indelning i komponenter med olika 
nyttjandeperioder. 

o VA har ledningsnät som en komponent. Övriga anläggningar inom VA har komponenter 
utifrån inriktning och syfte där angivna komponenter inom byggnader eller andra delar 
användas. 

 Omprövningar av nyttjandetiden görs om inriktningen eller användningsområdet ändras. 

 Nedskrivningar av anläggningstillgångar görs om rivning av byggnad sker, om anläggningen inte 
längre finns kvar eller om annat uppstår som ger upphov till nedskrivning. Årlig bedömning görs. 
Kostnaden för nedskrivning belastar driftredovisningen aktuellt år. 

Personalrelaterade kostnader 

 Okompenserad övertid, sjuklön, mertid samt jour och beredskap med tillkommande upplupna 
sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld. 

 Förändring av semesterlöneskuld redovisas i driftredovisningen. Total semesterlöneskuld 
redovisas som kortfristig skuld. 

 Sociala avgifter har bokförts löpande månadsvis i form av procentuellt omkostnadspålägg. 
Nämndernas påslag har varit 39,15 procent, vilket är samma som den av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) rekommenderade avgiften. 

 

Övriga redovisningsprinciper 

 Räntekostnader belastar inte pågående investeringsprojekt innan färdigställande. 

 För bidrag till infrastrukturella investeringar finns möjlighet till periodisering av kostnaden. 
Kommunen periodiserar utbyggnaden av E20 över 15 år, från år 2014 till år 2029. 

 RKR R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning anger att redovisning av ränterisk och 
valutarisk ska göras där derivatinstrument finns. Kommunen har tecknat ränteswappar vilket 
redovisas i not. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av ränteläget och att inte 
få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att 
kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet noll till tio år och att räntebindningstiden för 
varje enskilt lån inte bör överstiga tio år. Ränteswappar innebär en risk och vid ett undervärde 
mot marknadsvärdet är motsvarande belopp den risk och kostnad kommunen har om 
ränteswappar måste lösas i förtid. 

 Upplupna kostnadsräntor och intäktsräntor som hör till aktuellt år har bokförts och belastat 
redovisningsåret. 

 Kommunen är ansvarig för koncernkrediten på bank. Det innebär att fordran respektive skuld för 
koncernbolagens likvida medel på konton ska redovisas hos kontoinnehavaren/gäldenären. Detta 
redovisas hos kommunen. 

 I enlighet med RKR R18 särredovisas intäkter och kostnader inom taxefinansierad verksamhet 
som en kortfristig skuld alternativt kortfristig fordran. 

Sammanställd redovisning (koncernen) 

 Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt den kommunala redovisningslagens 
kapitel 12. Bolag eller kommunalförbund med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den 
sammanställda redovisningen. 

 Upprättandet av årsbokslutet har gjorts enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
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 Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats. 

 I övrigt enligt samma redovisningsprinciper som kommunen. 

4.2 Begreppsförklaring 

Resultaträkning - Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur förändringen av egna kapitalet 
har uppkommit. Resultaträkningen beskriver hur kommunen finansierat verksamheten under året 
(intäkter), och vilken resursförbrukning prestationerna har fört med sig (kostnader). Förändringen av det 
egna kapitalet kan också utläsas genom att jämföra de två senaste årens balansräkningar. 

Balansräkning - Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen på balansdagen det vill säga 31 
december. Balansräkningen visar hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder 
och eget kapital). Tillgångssidan består av likvida medel, fordringar och olika anläggningstillgångar som 
fastigheter, gator och vatten- och avloppsnät (VA-nät). Tillgångarna har finansierats på två sätt, dels 
genom lånade medel och dels genom eget kapital, det vill säga överskott från verksamheterna. Soliditeten, 
det vill säga storleken på det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar, är ett mått på kommunens 
finansiella styrka. Soliditeten är viktig att följa och analysera under en längre tidsperiod. 

Kassaflödesanalys - Kassaflödesanalysen visar en betalningsflödesrapport som förklarar hur 
räkenskapsperiodens löpande verksamhet och investeringar har finansierats, både internt och externt. 
Analysen visar hur detta har inverkat på verksamhetens likvida medel. 

Anläggningstillgångar - Tillgångar som är avsedda för att ägas under längre tid än tre år. Huvuddelen av 
anläggningstillgångarna är fastigheter, VA-anläggningar, maskiner och inventarier. 

Avskrivningar - Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och 
den ekonomiska livslängden med inriktning på komponenter. 

Komponentavskrivning - Indelning av anläggningstillgångar i olika komponenter efter beräknad 
livslängd exempelvis stomme, ventilation, el och ytskikt. Fastighet, gata och VA är områden där 
uppdelning sker. 

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån som skall betalas tillbaka inom ett år från balansräkningens datum. 

Långfristiga skulder - Skulder som återbetalas på längre tid än ett år. 

Likviditet - Betalningsförmåga på kort sikt. 

Nettoinvesteringar - Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. 

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel eget kapital i procent av totala tillgångar 
(soliditet). 

Omsättningstillgångar - Pengar eller andra tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel. 

Rörelsekapital - Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens finansiella styrka. 

Soliditet - Andelen av eget kapital i relation till det totala kapitalet. Måttet visar hur stor andel av det totala 
kapitalet som är eget riskbärande kapital, det vill säga den del som inte är skulder. 

Periodisering - Anvisningarna inför bokslutet har varit att alla kostnader och intäkter ska periodiseras 
och tas upp under det verksamhetsår som de tillhör. 

Pensionsskuld - Pensionsskulden redovisas från och med 1998 enligt "blandmodellen" i den nya 
redovisningslagen. Detta innebär att årets avsättning redovisas bland verksamhetens nettokostnader i 
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resultaträkningen och att skulden redovisas på balansräkningen. Endast tillkommande pensionsskuld från 
och med 1998 redovisas som pensionsskuld. Pensionsskulden per 31 december 1997, redovisas från och 
med 1998 som en ansvarsförbindelse. 

MTG - Avser Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestad som huvudman ansvarar för 
Miljö- och byggnadsnämnden som startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och en gemensam teknisk 
nämnd, MTG kommunalteknik, som startade sin verksamhet den 1 januari 2008. 

RÖS - Avser Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett gemensamt 
kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för kommunerna fattar beslut om 
verksamheten där Mariestads andel är 26,27 procent. 

AÖS - Avser Avfallshantering Östra Skaraborg. Mariestad är en av sju medlemmar i ett gemensamt 
kommunalförbund. En politiskt tillsatt direktion med representanter för kommunerna fattar beslut om 
verksamheten där Mariestads andel är 14 procent. 

Mkr - Förkortning för miljoner kronor. 
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4.3 Resultaträkning 

(mkr) 
Not Kommunen 

Budget 2019 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
 Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

        

Verksamhetens intäkter 1 485,0 551,5 505,4  847,5 790,4 

Jämförelsestörande intäkter 2 0,0 0,0 20,6  0,0 20,6 

Verksamhetens kostnader 3, 4 -1 799,1 -1 863,9 -1 780,8  -2 043,6 -1 964,7 

Avskrivningar 5 -60,0 -61,8 -62,6  -156,4 -148,0 

        

Verksamhetens nettokostnader  -1 374,1 -1 374,2 -1 317,3  -1 352,5 -1 301,7 

        

Skatteintäkter 6 1 095,8 1 096,7 1 058,1  1 096,7 1 058,1 

Generella statsbidrag och utjämning 7 294,3 296,7 287,0  296,7 287,0 

        

Verksamhetens resultat  15,9 19,2 27,7  40,9 43,5 

        

Finansiella intäkter 8 12,0 12,8 12,3  4,2 3,8 

Finansiella kostnader 9 -14,0 -13,8 -14,0  -27,7 -29,7 

        

Resultat efter finansiella poster  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 

        

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

        

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 
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4.4 Balansräkning 

(mkr) 
Not Kommunen 

Budget 2019 
Kommunen 

2019 
Kommunen 

2018 
 Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0  0,0 0,1 

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 598,9 1 480,7 1 352,7  2 782,9 2 700,8 

Maskiner och inventarier 11 40,0 37,8 41,6  50,3 53,8 

Finansiella anläggningstillgångar 12 37,2 37,2 37,2  49,5 54,3 

Summa anläggningstillgångar  1 676,1 1 555,7 1 431,5  2 882,7 2 809,0 

        

Bidrag till statlig infrastruktur 13 49,7 49,7 54,8  49,7 54,8 

        

Omsättningstillgångar        

Exploatering, förråd 14 70,9 76,7 101,9  81,6 106,3 

Fordringar 15 89,8 154,7 125,2  295,1 235,6 

Kassa och bank 16 24,1 50,9 0,8  56,0 7,1 

Summa omsättningstillgångar  184,8 282,3 227,9  432,7 349,0 

        

Summa tillgångar  1 910,6 1 887,7 1 714,3  3 365,1 3 212,8 

        

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital 17       

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 17,6 

Övrigt eget kapital  491,6 506,3 480,2  799,0 759,5 

Resultatutjämningsreserv  24,4 24,4 24,4  24,4 24,4 

Summa eget kapital  529,9 548,9 530,7  840,8 801,5 

        

Avsättningar        

Avsättningar för pensioner 18 21,2 15,9 17,5  26,2 27,3 

Uppskjuten skatteskuld 19 0,0 0,0 0,0  68,5 70,5 

Övriga avsättningar 19 81,0 89,4 85,4  89,4 85,4 

Summa avsättningar  102,2 105,3 102,9  184,0 183,2 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 20 868,1 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

Kortfristiga skulder 21 410,4 395,5 358,7  488,0 459,4 

Summa skulder  1 278,5 1 233,4 1 080,6  2 340,3 2 228,1 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 910,6 1 887,7 1 714,2  3 365,1 3 212,8 

        

Borgen och ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

22 582,4 572,4 589,1  572,4 589,1 

Borgensåtaganden 23 665,5 948,3 792,0    

varav borgen till kommunägda företag  619,9 895,5 735,9    

Hyres- och leasingavtal 24 0,0 604,8 669,5    

Ställda panter        

Inteckningar i fastigheter  0,0 0,0 0,0  266,5 284,1 
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4.5 Kassaflödesanalys  

(mkr) Not 
Kommunen 
Budget 2019 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2018 

 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2018 

Den löpande verksamheten        

Årets resultat  13,9 18,2 26,1  17,4 20,6 

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

5,25,26 60,0 28,1 87,6  127,9 183,0 

Justering realisationsvinster (-) / 
förluster (+) 

 0,0 -1,6 -0,8  -1,6 -0,8 

Förändring av avsättningar 18 0,0 -1,6 -0,8  -1,1 -0,5 

        

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 73,9 43,2 112,1  142,6 202,3 

        

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 

15 0,0 -29,4 41,8  -70,4 67,5 

Ökning/minskning förråd, varulager, 
exploatering 

14 40,0 25,2 -29,9  24,7 -30,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 21 2,0 36,8 -23,0  33,5 -15,7 

        

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 115,9 75,7 100,9  130,4 224,1 

        

Investeringsverksamheten        

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0,1 

Bruttoinvestering i materiella 
anläggningstillgångar 

 -170,0 -145,7 -151,8  -335,4 -377,7 

Erhållna investeringsbidrag, övriga 
investeringsinkomster 

 0,0 2,2 2,5  2,2 2,5 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 1,9 0,0  158,4 0,0 

        

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -170,0 -141,6 -149,3  -174,8 -375,1 

        

Finansieringsverksamheten        

Nyupptagna lån 27 100,0 140,0 100,0  140,0 212,3 

Amortering av långfristiga skulder 27 -22,0 -22,2 -50,9  -54,6 -26,4 

Övrig förändring av långfristiga skulder 27 0,0 -1,8 0,0  7,5 -35,9 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 78,0 116,0 49,1  92,9 150,0 

        

Bidrag till infrastruktur        

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

        

Årets kassaflöde  24,0 50,1 0,7  48,5 -1,1 

Likvida medel vid årets början  0,1 0,8 0,1  7,1 8,2 

Likvida medel vid årets slut  24,1 50,9 0,8  55,6 7,1 
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4.6 Nothänvisningar 

 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

1 Verksamhetens intäkter      

 Försäljningsintäkter 21,6 22,8  25,5 22,8 

 Taxor och avgifter 134,1 127,9  107,6 130,3 

 Hyror och arrenden 56,9 53,9  174,6 160,7 

 Bidrag 143,4 152,4  169,7 152,4 

 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 166,8 128,7  154,9 116,8 

 Exploateringsintäkter 26,9 19,0  26,9 19,0 

 Realisationsvinster 1,6 0,8  1,6 0,8 

 Elnät/Elförsäljning/Fjärrvärme 0,0 0,0  186,5 187,7 

 Övriga intäkter 0,2 0,0  0,2 0,0 

 Summa 551,5 505,4  847,5 790,4 

       

2 Jämförelsestörande post      

 Vindkraftspremie 0,0 20,6  0,0 20,6 

 Summa 0,0 20,6  0,0 20,6 

   

 Kommunen har erhållit en statlig premie för vindkraftsutbyggnad. Premien är av engångskaraktär och kräver ingen motprestation 
efter utbetalning. 

       

3 Verksamhetens kostnader      

 Personalkostnad inklusive. sociala avgifter 1 115,8 1 086,7  1 189,6 1 153,0 

 Pensionskostnader inklusive. löneskatt 106,5 106,0  109,7 109,1 

 Bidrag och transfereringar 55,9 51,3  55,9 51,3 

 Material och varor 83,3 92,6  139,2 167,8 

 Köp av verksamhet och tjänster 373,4 320,6  395,4 323,4 

 Lokalhyror, fastighetsservice, hyra/leasing 158,0 141,3  123,9 108,6 

 Realisationsförluster 0,2 3,3  0,2 3,3 

 Övriga kostnader 51,7 50,7  110,6 119,7 

 Avgår: Interna poster investeringsredovisning -80,9 -71,6  -80,9 -71,6 

 Summa 1 863,9 1 780,8  2 043,6 1 964,7 

       

4 Ersättning för revisorer      

 Räkenskapsrevision 0,1 0,0  0,2 0,0 

 Övriga revisionskostnader 0,8 0,8  0,9 0,9 

 Summa 0,9 0,8  1,0 0,9 

       

 Uppgift för räkenskapsrevision 2018 saknas 

       

5 Avskrivningar      

 Maskiner och inventarier 7,6 7,0  16,9 13,8 

 Fastigheter och anläggningar 54,3 50,7  114,1 93,9 

 Nedskrivningar 0,0 4,9  25,5 40,3 

 Summa 61,8 62,6  156,4 148,0 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

       

 Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar. Mer information under not 10 och 11.  
2018 gjordes nedskrivning av bokfört värde i kommunen på 2,9 mkr för rivning av Kronoparksskolan i samband med nybyggnad 
av ny förskola, 1,6 mkr för Murklan 5 & 6 till externt värderat marknadsvärde samt 0,4 mkr för inventarier som ej är i bruk. I 
Mariehus har nedskrivningar gjorts 2018 på nybyggnad av fastigheten Ärlan 3 med 35,4 mkr samt under 2019 på Eken 2 med 
15,5 mkr 

       

6 Skatteintäkter      

 Preliminär kommunalskatt 1 106,6 1 063,2  1 106,6 1 063,2 

 Slutavräkning år 2017 0,0 -3,6  0,0 -3,6 

 Slutavräkning år 2018 0,6 -1,5  0,6 -1,5 

 Avräkning år 2019 -10,5 0,0  -10,5 0,0 

 Summa 1 096,7 1 058,1  1 096,7 1 058,1 

       

7 Generella statsbidrag      

 Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 244,9 242,8  244,9 242,8 

 Utjämningsbidrag för LSS 14,8 10,9  14,8 10,9 

 Avgift för kostnadsutjämning -36,2 -33,0  -36,2 -33,0 

 Regleringsavgift 17,1 3,8  17,1 3,8 

 Konjunkturstöd/generellt statsbidrag 6,6 13,8  6,6 13,8 

 Fastighetsavgift 2018 0,0 48,8  0,0 0,0 

 Fastighetsavgift 2019 49,5 0,0  49,5 48,8 

 Summa 296,7 287,0  296,7 287,0 

       

 Under 2018 har kommunen erhållit 2,2 mkr i byggbonus från Boverket. Detta redovisas som generellt statsbidrag. 

       

8 Finansiella intäkter      

 Aktieutdelning 5,3 5,3  0,0 0,0 

 Övriga finansiella intäkter 0,6 0,4  1,7 0,9 

 Borgensavgift från de kommunala bolagen 4,4 3,7  0,0 0,0 

 Kommuninvest överskottsutdelning 2,5 2,9  2,5 2,9 

 Summa 12,8 12,3  4,2 3,8 

       

 Av aktieutdelning på beslutade 6,0 mkr avser detta kommunens andel på 88 procent i VänerEnergi AB.  
Borgensavgiften är 0,6 procent av utnyttjad borgen vid verksamhetsårets ingång. 

       

9 Finansiella kostnader      

 Räntekostnader (lån, bankswappar) 9,3 9,0  23,3 24,8 

 Ränta på avsatta pensionsmedel 0,1 0,1  0,1 0,1 

 Indexuppräkning på grundbelopp för bidrag till 
statlig infrastruktur 

4,1 4,4  4,1 4,4 

 Övriga bankkostnader 0,3 0,5  0,3 0,5 

 Summa 13,8 14,0  27,7 29,7 

       

 Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.  
Under 2019 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,3 mkr varav rörlig ränta på upptagna lån 1,5 mkr och 
kostnaden för swappar 7,8 mkr. 
Indexuppräkningen för bidrag till statlig infrastruktur baseras på grundbeloppet i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2019 är indexuppräkningen 5,3 procent, totalt från 2013 14,3 procent. Mer 
information i not 13 och 19. 

       

10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar      

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 2 088,2 1 979,2  4042,6 3 710,7 

 Årets anskaffningar genom förvärv 0,0 0,0  70,3 69,5 

 Årets investeringar 182,3 118,6  369,5 247,7 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 -9,6  -164,5 -9,6 

 Omklassificering 0,0 0,0  -82,2 24,3 

 Utgående anskaffningsvärde: 2 270,5 2 088,2  4 235,7 4 042,6 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -735,5 -691,1  -1336,9 -1 245,2 

 Årets avskrivningar -54,3 -44,4  -105,2 -91,7 

 Årets försäljning 0,0 0,0  18,3 0,0 

 Utgående avskrivningar -789,8 -735,5  -1 423,8 -1 336,9 

       

 Nedskrivningar/uppskrivningar      

 Ingående nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0  -3,5 -3,5 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  -41 -36,9 

 Årets uppskrivningar 0,0 0,0  15,5 35,5 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  -29,0 -4,9 

       

 Summa bokfört värde vid årets slut 1 480,7 1 352,7  2 782,9 2 700,8 

       

 Specifikation:      

 Markreserv 31,0 23,9    

 Verksamhetsfastigheter 894,0 876,9    

 Fastigheter för affärsverksamhet 247,2 209,4    

 Gata, vägar och park 307,6 241,6    

 Övriga fastigheter 0,9 0,9    

 Summa utgående bokfört värde 1 480,7 1 352,7    

       

11 Maskiner och inventarier      

 Anskaffningsvärden      

 Ingående anskaffningsvärde 222,7 208,3  268,8 250,1 

 Årets investeringar 3,8 14,4  6,9 18,7 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0  -1,6 0,0 

 Utgående anskaffningsvärde: 226,5 222,7  274,1 268,8 

       

 Avskrivningar      

 Ingående avskrivningar -181,0 -174,0  -214,9 -205,3 

 Årets avskrivningar -7,6 -7,0  -8,9 -9,6 

 Utgående avskrivningar -188,6 -181,0  -223,8 -214,9 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

       

 Nedskrivningar      

 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Årets nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Summa utgående bokfört värde 37,8 41,6  50,3 53,8 

       

 Avskrivning inom not 10 och 11 sker i kommunen 
med följande tider (år): 

     

 Mark Ingen 
avskrivning 

    

 Markanläggningar 20-50     

 Byggnader 20-80     

 Gata 20-100     

 Vatten/avlopp 50     

 Maskiner och inventarier 5-10     

       

 Genomsnittlig avskrivningstid i år: 24,6 24,2    

       

 Kommunen använder komponentavskrivning för att få en mer rättvisande bild över livslängden och den årliga kostnaden baserat 
på gjorda investeringar. Komponenter tillämpas på nya investeringar samt större befintliga byggnader och anläggningar. Individuell 
fördelning på komponenter har gjorts enligt framtagen fördelningsnyckel inom fastighet, gata, vatten/avlopp (VA) samt maskiner 
och inventarier.  
Se även i stycket om redovisningsprinciper. 
I bolagen sker avskrivning av byggnader och övriga anläggningar i intervallet 20-100 år. Komponentavskrivning tillämpas. 

       

12 Finansiella anläggningstillgångar      

 VänerEnergi AB 8,0 8,0  0,0 0,0 

 Mariehus Fastigheter AB 3,0 3,0  0,0 0,0 

 Andelar Kommuninvest 12,4 12,4  12,4 12,4 

 Andelar övrigt 9,1 9,1  32,4 37,2 

 Förlagslån Kommuninvest 4,7 4,7  4,7 4,7 

 Summa 37,2 37,2  49,5 54,3 

       

 Kommunen har tidigare betalat in särskild medlemsinsats i Kommuninvest AB. Detta för att uppnå högsta nivån baserat på 
invånarantalet för insatsskyldigheten i medlemskapet. 

       

13 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Medfinansiering för utbyggnad av E20. 76,5 76,5  76,5 76,5 

 Avgår tidigare upplöst belopp -21,7 -16,6  -21,7 -16,6 

 Avgår årets upplösta belopp -5,1 -5,1  -5,1 -5,1 

    Summa 49,7 54,8  49,7 54,8 

       

 Beslut har tagits i kommunfullmäktige i september 2014. Beloppet periodiseras på 15 år, 2014-2029. 

       

14 Exploatering och förråd      

 Förråd, lager 1,1 1,3  6,0 5,7 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

 Exploateringsmark 75,6 100,6  75,6 100,6 

 Summa 76,7 101,9  81,6 106,3 

       

 Kommunen utvecklar nya bostads- och industriområden genom exploatering av nya markområden. Större aktuella områden är 
Sjölyckan, Hindsberg och Västeräng. Detta genererar kostnader inom exploateringsmark. Områdena etappindelas och årligen sker 
genomgång över värdet och behov av omfördelning till anläggningstillgångar. 

       

15 Fordringar      

 Kundfordringar 38,7 37,7  116,0 108,3 

 Skattefordringar 24,5 43,1  29,1 46,4 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78,6 42,8  83,1 48,1 

 Avräkning teknisk verksamhet Töreboda och 
Gullspång 

1,1 0,2  1,1 0,2 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,0 1,4  12,8 15,7 

 Koncerninterna fordringar 11,8 0,0  53,0 16,9 

 Summa 154,7 125,2  295,1 235,6 

       

16 Kassa och bank      

 Kassa 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Bank 2,9 -24,6  8,0 -18,3 

 Nyttjad kredit koncernnivå 0,0 0,0  0,0 0,0 

       

 Koncernkonto bank:      

 Tillgodohavande Mariehus fastigheter AB 59,4 22,5  59,4 22,5 

 Utnyttjad kredit VänerEnergi AB -11,5 2,8  -11,5 2,8 

 Summa 50,9 0,8  56,0 7,1 

       

 Total koncernkredit är 150 mkr. Vid bokslutstillfället var inte checkkrediten utnyttjad. Under året har checkkrediten nyttjats. Att 
använda checkkrediten är en förskjutning av behov av nya medel för en god likviditet. 

           

 17 Eget kapital      

 Årets resultat 18,2 26,1  27,4 17,6 

 Resultatutjämningsreserv 24,4 24,4  24,4 24,4 

 Övrigt eget kapital 506,3 480,2  799,0 759,5 

 Summa 548,9 530,7  840,8 801,5 

       

 Ingen reservering eller utnyttjad del av resultatutjämningsreserven under 2019 

       

18 Avsättningar till pensioner      

 Specifikationer:      

 Särskild avtalspension/ålderspension 2,2 2,8  2,2 3,5 

 Förmånsbestämd/kompletterande pension 0,1 0,1  0,1 0,1 

 Ålderspension 9,9 10,0  20,2 19,0 

 Pension till efterlevande 0,4 0,7  0,4 0,7 

 Löneskatt 2,8 3,1  2,8 3,2 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

 Nya förpliktelser under året 0,6 0,7  0,6 0,7 

 Summa avsatt till pensioner 15,9 17,5  26,2 27,3 

       

 Avsatt till pensioner      

 Ingående avsättning 17,6 16,8    

 Nya förpliktelser under året -1,7 0,8    

 Varav:      

 Nyintjänad pension 1,4 0,5    

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,4    

 Pension till efterlevande 0,0 0,3    

 Årets utbetalningar -0,9 -1,4    

 Övrig post -2,2 -0,3    

 Förändring löneskatt -0,4 1,3    

 Summa avsatt till pensioner 15,9 17,5    

       

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper. I avsättningar ingår pension för tidigare kommunalråd 
motsvarande kostnad efter 65 år. Nya förpliktelser under året avser nuvarande förtroendevalda enligt gällande pensionsavtal för 
förtroendevalda. 

       

 Antal visstidsförordnanden      

 Politiker 19 16  19 16 

 Tjänstemän 0 0  0 0 

       

19 Övriga avsättningar      

 Bidrag till statlig infrastruktur      

 Redovisad avsättning vid årets början 76,5 76,5  76,5 76,5 

 Tidigare gjord indexuppräkning 6,9 2,5  6,9 2,5 

 Indexuppräkning 2018 0,0 4,4  0,0 4,4 

 Indexuppräkning 2019 4,0 0,0  4,0 0,0 

 Summa statlig infrastruktur 87,4 83,4  87,4 83,4 

       

 Beslut i kommunfullmäktige i september 2014 avseende utbyggnad av E20. Planerad utbetalningstid är 2020-2023.  
Avsättningen är i prisnivå för juni 2013 och indexuppräkning sker med Trafikverkets investeringsindex för väg. Under 2019 är 
indexuppräkningen 5,3 procent, totalt från 2013 14,3 procent. 

       

 Avsättning för återställande av deponi      

 Redovisad avsättning vid årets början 2,0 2,0  2,0 2,0 

 Förändring avsättning under året 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Summa deponi 2,0 2,0  2,0 2,0 

       

 En beräknad kostnad för återställning av deponi i samband med bokslutet är 25 mkr. Avsättning deponi 2,0 mkr och avfallsfond 
Bångahagen 4,3 mkr täcker del av kostnaden. Ny beräkning sker årligen. En osäkerhet föreligger då dispens från Länsstyrelsen som 
för närvarande är till och med 2024 från Länsstyrelsen kan påverka tidsaspekten. 

       

 Övrig avsättning      

 Uppskjuten skatt kopplat till bokförings- och 
skattemässiga värden 

0,0 0,0  68,5 70,5 

 Summa övriga avsättningar 89,4 85,4  157,9 155,9 
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 Not  (mkr) Kommunen 2019 
Kommunen 

2018 
 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2018 

       

20 Långfristiga skulder      

 Ingående balans 721,8 645,7  1 768,6 1 583,1 

 Återläggning kortfristig del 22,8 20,8  25,7 23,7 

 Nya lån 140,0 100,0  140,0 212,3 

 Amortering -22,2 -21,9  25,0 -24,8 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  -79,6 0,0 

 Avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -27,4 -25,7 

 Upptagna lån 837,9 721,8  1 852,3 1 768,6 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Långfristig del av avtal 0,0 0,1  0,0 0,1 

 Summa 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

       

 Kreditgivare upptagna lån      

 Kommuninvest 862,4 744,7  1 729,6 1 641,9 

 avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -25,0 -23,3 

 Nordea 0,0 0,0  84,1 86,5 

 avgår kortfristig del 0,0 0,0  -2,4 -2,4 

 Pantbrev Handelsbanken 0,0 0,0  66,0 66,0 

 Summa långfristig del upptagna lån 837,9 721,9  1 852,3 1 768,7 

       

 Låneskuldens struktur inklusive kortfristig del, 
kapitalbindning 

     

 Förfallodag inom ett år 242,7 195,9  460,1 395,4 

 Förfallodag mellan ett och tre år 451,3 453,4  1 002,0 1 004,2 

 Förfallodag över tre år 168,4 95,3  417,6 394,7 

  862,4 744,6  1 879,7 1 794,3 

       

 Enligt RKR R8 ska redovisning av derivat och säkringsredovisning göras.  
Säkringsredovisning av finansiella instrument (ränteswappar) har gjorts. Syftet med säkringen är att undvika snabba förändringar av 
ränteläget och att inte få stora svängningar i finansiella kostnader. Till detta finns kommunens finanspolicy som visar att 
kreditförfallet ska vara jämt fördelat i tidsintervallet 0-10 år och att räntebindningstiden för varje enskilt lån inte bör överstiga 10 år.  
Kommunen har sedan tidigare tecknat 8 ränteswappar hos SEB till ett värde av 325 mkr. Under föregående år 2018 har en ny 
ränteswapp startats hos Nordea på 75 mkr. Totalt nominellt värde vid årsskiftet är 380 mkr. Swapparna har olika löptider i 
intervallet 3-7 år med en snittränta på 2,06 procent.  
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,84 år och den genomsnittliga räntebindningen inklusive ränteswappar är 2,33 år. Inga 
lån överstiger 10 år. Marknadsvärdet på swapparna per 2019-12-31 var minus 25,5 mkr. Det motsvarar det undervärde swapparna 
har vid eventuell inlösen och är skillnaden i värde på aktuell ränta och swapparnas ränta. Swapparna har ränta mellan 1,05 procent 
och 2,72 procent. Under 2019 har den finansiella kostnaden för kommunens lån totalt varit 9,3 mkr varav kostnaden för upptagna 
lån med rörlig ränta var 1,5 mkr och kostnaden för swappar 7,8 mkr.  
Vid en förändring av räntekostnader med + 1 procent ökar räntekostnaderna med 3,0 mkr per år utifrån aktuell låneskuld. 

       

21 Kortfristiga skulder      

 Leverantörsskulder 92,2 89,7  126,1 127,1 

 Personalens skatter och avgifter 145,3 146,9  149,4 153,5 

 Moms och punktskatter 26,0 12,1  51,6 36,4 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40,1 47,5  48,5 62,3 

 Kortfristiga skulder till kunder inom VA och 
sophämtning 

4,6 4,8  4,6 4,8 

 Skuld koncernbolag inom koncernkonto bank 59,8 26,1  70,1 26,1 
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2018 

 Övriga kortfristiga skulder 27,6 31,6  37,7 49,2 

 Summa 395,5 358,7  488,0 459,4 

       

22 Pensionsförpliktelser      

 Ingående ansvarsförbindelse 474,1 489,6  474,1 489,6 

 Aktualisering 0,0 -0,5  0,0 -0,5 

 Ränteuppräkning 3,3 5,0  3,3 5,0 

 Basbeloppsuppräkning 11,6 8,0  11,6 8,0 

 Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0  0,0 0,0 

 Övrig post 0,8 0,3  0,8 0,3 

 Årets utbetalningar -29,1 -28,3  -29,1 -28,3 

 Summa pensionsförpliktelse 460,6 474,1  460,6 474,1 

 Löneskatt 111,8 115,0  111,8 115,0 

 Summa utgående ansvarsförbindelse 572,4 589,1  572,4 589,1 

       

 Beräkningsgrund för pensioner framgår under redovisningsprinciper.  
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att skulden visas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Värdet på ansvarsförbindelsen är något som i framtiden kommer att belasta 
kommunens driftredovisning och likviditet. 
Inga återlån finns för pensionsförpliktelserna.  
Under 2010 minskades förpliktelsen genom försäkring motsvarande 7 månader för årgång 1946. Den totala förpliktelsen har 
minskat med 15 mkr genom detta. Under 2016 har 2,9 mkr använts från överskottsfonden för försäkringslösningar. I övrigt har 
inga inbetalningar gjorts tidigare år eller åren därefter. 

       

 Aktualiseringsgrad: 98,0 % 98,0 %    

 Överskottsmedel i försäkringen hos KPA 2,1 2,5    

       

23 Borgensåtaganden      

 Koncerninterna:      

 Mariehus Fastigheter AB 656,9 497,3    

 VänerEnergi AB 238,6 238,6    

 Övrigt:      

 Mariestads äldreboende 39,6 41,2    

 HSB 0,5 0,7    

 Föreningar 12,6 14,1    

 Förlustansvar för egna hem och småhus 0,1 0,1    

 Summa 948,3 792,0    

       

 Ett borgensåtagande innebär en risk för att borgensmannen måste infria sitt åtagande. Riskens omfattning beror på typ av borgen 
och för vilka kommunen tecknat borgen för.  
Av borgen avser 94,4 procent åtaganden till bolag inom koncernen, resterande 5,6 procent är till föreningar utanför koncernen. 
Borgen för pensionsåtaganden finns för Mariehus Fastigheter AB och VänerEnergi AB. Mariehus Fastigheter AB har tagit ut 
pantbrev med ett aktuellt värde på 66 mkr. Det innebär att en säkerhet för motsvarande belopp ställts utanför kommunal borgen. 

Mariestads kommun har i augusti 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Mariestads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 878 482 294 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
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Koncernen 
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1 883 125 637 kronor.  
Under året har kommunfullmäktige beslutat om borgen till VänerEnergi AB på 10,0 mkr och Mariehus Fastigheter AB har under 
året löst lån på 80 mkr. Mariehus Fastigheter AB har också under året förändrat låneinstitut som inneburit ny borgen på 160 mkr.  
Inga infriade borgensåtaganden under året. 

       

24 Hyres- och leasingavtal      

  Innan ett år * Ett - tre år 
** 

Över tre 
år *** 

  

 Maskiner/fordon 5,6 10,7 2,2   

 Fastigheter 64,1 144,0 378,2   

 Summa 69,7 154,7 380,4   

       

 Sammanställning av avtal. För maskiner och fordon sträcker sig avtalen längre än 36 månader. För byggnader enligt kontraktstid.  
Avtal tecknade tom 2019-12-31 
* Förfallotidpunkt inom ett år   ** Förfallotidpunkt mellan ett och tre år   *** Förfallotidpunkt över tre år  

För flera större objekt inom kommunens verksamheter finns tecknade avtal med externa aktörer som sträcker sig längre än 10 år. 

       

25 Justering för av- och nedskrivning      

 Avskrivning 61,8 57,7  130,9 107,7 

 Nedskrivning 0,0 4,9  25,5 40,3 

 Summa 61,8 62,6  156,4 148,0 

       

26 Justering för ej likviditetspåverkande poster      

 Övriga ej likviditetspåverkande poster 6,0 -16,0  11,2 -6,0 

 Omföring från investering till driftredovisning, 
exploateringsintäkt 

-26,2 0,0  -26,2 0,0 

 Nettoförändring E20 bidrag till statlig infrastruktur 5,1 5,1  5,1 5,1 

 Förändring skuld likvida medel koncernkredit bank -22,7 31,5  -22,7 31,5 

 Indexuppräkning E20 bidrag till statlig infrastruktur 4,1 4,4  4,1 4,4 

 Summa -33,7 25,0  -28,5 35,0 

       

27 Förändring av långfristiga skulder      

 Återläggning kortfristig del 22,8 20,8  25,7 23,7 

 Nya lån 140,0 100,0  140,0 212,3 

 Amortering -22,2 -21,9  -25,0 -26,4 

 Lösen av gamla lån 0,0 0,0  -29,9 0,0 

 Avgår kortfristig del -24,5 -22,8  -27,4 -25,7 

 Utnyttjad checkkredit 0,0 -26,9  0,0 -26,9 

 Pensionsavtal -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 

 Övrigt 0,0 0,0  9,6 -6,9 

 Summa 116,0 49,1  92,9 150,0 
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4.7 Affärsverksamhet 

Resultaträkningar affärsverksamhet - internredovisning (mkr)   

       

Hyresfastigheter 2019 2018  VA-verksamhet 2019 2018 

       

Intäkter 1,1 0,5  Intäkter 89,5 71,1 

Kostnader -1,2 -0,7  Kostnader -77,5 -59,2 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -8,4 -7,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,1 -0,3  Verksamhetens 
nettokostnad 

3,5 4,3 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -4,2 -3,6 

Årets resultat -0,1 -0,3  Årets resultat -0,7 0,7 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 51,6 15,1 

         

       

Salutorg 2019 2018  Hamn- och 
småbåtsverksamhet 

2019 2018 

       

Intäkter 0,1 0,1  Intäkter 3,4 3,4 

Kostnader -0,1 -0,1  Kostnader -3,4 -3,0 

Avskrivningar 0,0 0,0  Avskrivningar -0,8 -1,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

0,0 0,0  Verksamhetens 
nettokostnad 

-0,8 -0,5 

Ränteintäkter 0,0 0,0  Ränteintäkter 0,0 0,0 

Räntekostnader 0,0 0,0  Räntekostnader -0,2 -0,2 

Årets resultat 0,0 0,0  Årets resultat -1,0 -0,7 

       

Nettoinvestering 0,0 0,0  Nettoinvestering 2,7 3,7 
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4.8 VA-avdelningen  

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster skall verksamheten för VA-anläggningar bokföras så att resultat- och balansräkning redovisas särskilt. 
Genom tilläggsupplysningar skall det också framgå hur gemensamma kostnader har fördelats. Redovisningen ska, när den är fastställd efter 
respektive år, finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Periodens resultat/förändring av eget kapital, - 0,7 mkr, visas i balansräkningen. 

 VA-avdelningens resultaträkning, (mkr) Not VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

    

Verksamhetens intäkter  89,4 71,1 

varav  - externa 28 46,3 43,9 

           - interna 29 43,1 27,2 

Verksamhetens kostnader  -77,7 -59,8 

varav  - externa 30 -36,5 -33,6 

           - interna 31 -41,2 -26,2 

Avskrivningar 32 -8,4 -7,7 

    

Verksamhetens nettokostnader  3,3 3,6 

    

Finansiella intäkter 33 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 34 -3,3 -3,6 

    

Periodens resultat  0,0 0,0 
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 Balansräkning, (mkr) Not VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  242,8 212,8 

Maskiner och inventarier  0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 35 242,8 212,8 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 36 0,0 0,0 

Fordringar 37 4,4 4,2 

Kassa och bank 38 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar  4,4 4,2 

    

Summa tillgångar  247,3 217,0 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  1,0 0,3 

Periodens förändring  -0,7 0,7 

Resultatregleringsfonder  0,0 0,0 

Summa eget kapital 39 0,3 1,0 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 40 0,0 0,0 

    

Skulder    

Långfristiga skulder 41 235,3 206,4 

Kortfristiga skulder 42 11,7 9,6 

Summa skulder  247,0 216,0 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  247,3 217,0 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

28 Verksamhetens externa intäkter   

 VA-avgifter 43,9 41,7 

 Tipp-/slamavgifter 1,1 0,8 

 Övrigt 1,3 1,4 

 Summa 46,3 43,9 

    

29 Verksamhetens interna intäkter   

 Interna ersättningar inom tekniska nämnden 2,3 3,5 

 Anslutningsavgifter 0,0 0,0 

 Entreprenad inom tekniska nämnden 10,2 13,8 

 Intäkt arbetsorder 30,6 9,9 

 Summa 43,1 27,2 

    

30 Verksamhetens externa kostnader   

 Personalkostnad 10,0 12,1 

 Sociala avgifter enl. lag och avtal 4,0 4,6 

 Material och köp av tjänst 11,0 4,9 

 Inventarier och förbrukningsmaterial 3,8 4,5 

 Bränsle, energi och vatten 3,2 2,7 

 Rep. o underhåll av maskiner/inventarier 1,1 0,8 

 Diverse främmande tjänster 2,0 1,5 

 Övriga kostnader 2,1 1,7 

 Reglering mot resultatregleringsfond -0,7 0,7 

 Summa 36,5 33,6 

    

31 Verksamhetens interna kostnader   

 Entreprenad inom tekniska nämnden 31,5 13,7 

 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 0,7 1,1 

 Hyra arbetsmaskiner, fordonskostnader 0,1 3,9 

 Köpta tjänster inom kommunen 4,4 4,7 

 Övriga kostnader 4,4 2,7 

 Summa 41,2 26,2 

    

32 Avskrivningar   

 Fastigheter och anläggningar 8,4 7,7 

 Summa 8,4 7,7 

    

33 Finansiella intäkter   

 Ränta på behållning genom överuttag av avgifter 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

34 Finansiella kostnader   

 Ränta på långfristiga lån till kommunen 3,3 3,6 

 Summa 3,3 3,6 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

    

35 Anläggningstillgångar   

 VA-anläggningar   

 Ingående bokfört värde 212,8 199,9 

 Årets inköp 38,5 20,6 

 Årets avyttringar 0,0 0,0 

 Årets avskrivningar -8,4 -7,7 

 Summa utgående bokfört värde 242,8 212,8 

    

 Tekniska anläggningar, maskiner och inventarier   

 Tekniska anläggningar 242,8 212,8 

 Mark 0,0 0,0 

 Maskiner och inventarier 0,0 0,0 

 Summa 242,8 212,8 

    

36 Förråd m.m.   

 VA-avdelningen 0,0 0,0 

 Summa 0,0 0,0 

    

37 Fordringar   

 Kundfordringar 3,7 3,5 

 Övriga kortfristiga fordringar 0,7 0,7 

 Summa 4,4 4,2 

    

38 Kassa och bank 0,0 0,0 

 Avdelningen nyttjar kommunens kassa och bank och har därmed ej  något saldo under 2019. 

    

39 Allmänt eget kapital   

 Ingående balans eget kapital 1,0 0,3 

 Periodens förändring -0,7 0,7 

 Summa eget kapital 0,3 1,0 

    

40 Avsättningar 0,0 0,0 

 Avsättningar och betalningar för pensioner görs centralt inom kommunen. Verksamheten belastas med lagstadgade 
arbetsgivaravgifter inklusive försäkring och pensioner. 

    

41 Långfristiga skulder   

 Ingående balans 206,4 193,1 

 Återläggning kortfristig del 6,2 6,7 

 Nya lån 38,5 20,5 

 Amortering -8,4 -7,7 

 Avgår kortfristig del -7,4 -6,2 

 Summa 235,3 206,4 
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Not  (mkr) VA-avdelningen 2019 VA-avdelningen 2018 

42 Kortfristiga skulder   

 Kortfristig del av långfristig skuld 7,4 6,2 

 Leverantörsskulder 2,5 1,7 

 Moms och särskilda punktskatter 0,6 0,4 

 Upplupna semesterlöner 1,2 1,3 

 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 

 Summa 11,7 9,6 

  

  

  

VA-avdelningens kassaflödesanalys, (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

      

Den löpande verksamheten      

Verksamhetens intäkter 89,4 71,1 71,1 54,4 47,5 

Verksamhetens kostnader -77,7 -59,8 -60,5 -44,1 -37,6 

Verksamhetens nettokostnader 11,7 11,3 10,6 10,2 9,9 

      

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -3,3 -3,6 -3,6 -3,5 -3,7 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,4 7,7 7,0 6,7 6,2 

      

Investeringsverksamheten      

Investering materiella tillgångar -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 

Avyttrande materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttrande av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38,5 -20,6 -29,2 -38,0 -33,0 

      

Finansieringsverksamheten      

Långfristig upplåning 38,5 20,6 29,2 38,0 33,0 

Amortering -8,4 -7,7 -7,0 -6,7 -6,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30,1 12,9 22,2 31,3 26,8 

      

Förändring likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VA-avdelningens investerings-
redovisning 2019 (mkr) 

Inkomster Utgifter Netto-
investering 

Budget netto Budget-
avvikelse 

Av Kf beslutad 
årsbudget 

Tekniska nämnden       

VA-avdelningen 0,9 52,5 51,6 69,5 17,9 30,1 

       

Totalt 0,9 52,5 51,6 69,5 17,9 30,1 

       

Större projekt under året (utfall kostnader netto mkr):      

Exploatering Sjölyckan etapp 5 12,5      

Överföringsledning Sjötorp-Askevik 12,0      

VA-plan 2016-2026, nya 
verksamhetsområden 

7,9      

VA-sanering, Dalvägen 6,9      

  

  

   

Fördelningsnycklar för VA-avdelningens gemensamma verksamhetskostnader 2019 

Kostnad Nyckel 

  

Kommunstyrelsen Ingen 

Teknisk nämnd Procentfördelning inom tekniska förvaltningen 

Ekonomi centralt Procentfördelning på faktisk kostnad för ekonomisystem och lönekostnad. 

Personal centralt Ingen 

Telefoni Per abonnemang 

Kommunhälsa Faktisk kostnad 

Facklig tid Faktisk kostnad 

Försäkringspremier Faktisk kostnad 

Porto Faktisk kostnad 

Datakostnad Faktisk kostnad för de externa kostnaderna 

Lokalkostnader Faktisk kostnad, per m2 

Avskrivningar Faktisk kostnad enligt avskrivningstid 

Ränta Faktisk kostnad med den av Sveriges kommuner och regioners rekommenderade 
internränta per 31 december året före aktuellt år 

  



Mariestads kommun, Årsredovisning 2019 82(89) 

5 Driftredovisning 
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten. 

 

Kommunens driftredovisning 2019, 
(mkr) 

Nettokostnader Budget totalt 
netto 

Budgetavvikelse Av fullmäktige 
beslutad 

årsbudget 

Utfall 2018 

Kommunstyrelsen -94,0 -103,2 9,3 -139,6 -123,5 

Tekniska nämnden (skattefinansierad 
+ taxefinansierad verksamhet) 

-168,9 -169,1 0,2 -164,9 -160,5 

Utbildningsnämnden -508,0 -495,1 -12,8 -483,2 -480,1 

Socialnämnden -551,5 -538,8 -12,7 -538,4 -525,0 

Miljö- och byggnadsnämnden -5,9 -6,4 0,5 -6,3 -6,3 

Räddningstjänsten -26,5 -26,3 -0,2 -26,3 -25,3 

Revisionen -0,9 -1,0 0,0 -1,0 -0,8 

Överförmyndarnämnd -1,7 -1,5 -0,2 -1,5 -1,8 

      

Delsumma: -1 357,3 -1 341,4 -15,8 -1 361,3 -1 295,5 

      

Finansverksamhet -16,9 -32,8 15,9 -12,9 0,0 

      

Verksamheternas nettokostnad -1 374,1 -1 374,2 0,1 -1 374,2 -1 317,3 

      

Skatteintäkter 1 096,7 1 095,8 0,9 1 095,8 1 058,1 

Generella statsbidrag och utjämning 296,7 294,3 2,4 294,3 287,0 

Finansiella intäkter 12,8 12,0 0,8 12,0 12,3 

Finansiella kostnader -13,8 -14,0 0,2 -14,0 -14,0 

Delsumma: 1 392,4 1 388,1 4,3 1 388,1 1 343,4 

      

Summa Resultat 18,2 13,9 4,3 13,9 26,1 

      

Nämndsförändringar av budget jämfört med Kf årsbudget härleds till pott för löneökningar som under året fördelats till nämnderna från 
central pott samt kapitalkostnader och vissa hyreskostnader som flyttats mellan nämnder. 
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6 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

 

Kommunens investeringsredovisning 2019, 
(mkr) 

Nettoinvestering Budget netto Budgetavvikelse Av fullmäktige 
beslutad årsbudget 

Kommunstyrelsen 1,2 4,2 3,0 6,0 

Exploateringsverksamhet 46,7 4,6 -42,1 26,5 

Tekniska nämnden 111,0 181,9 70,8 132,4 

Därav (exklusive exploatering):     

Fastighetsavdelningen 46,4 102,0 55,6 74,1 

Gatuavdelningen 21,5 27,7 6,2 24,1 

Utbildningsnämnden 2,0 2,0 0,0 2,0 

Socialnämnden 0,5 2,5 2,0 1,5 

Totalt 161,4 195,2 33,8 168,4 

 
Under året har redovisning eller budget förekommit på totalt 107 investeringsprojekt, vilket är 27 färre än 
föregående år men ändå på en hög nivå antalsmässigt. 
Ombudgetering från 2018 eller tilläggsbudgetering under året har gjorts med ett nettobelopp på 26,8 mkr 
för totalt 107 projekt där Kronpark ny förskola, överföringsledning Sjötorp-Askevik och Badhuset 
ombyggnad är de största. 

Stora investeringar sker under ett antal år. Budgeterad investeringsbudget under budget och planperioden 
2020-2022 är totalt 485 mkr. Till det kommer tidigare gjorda stora investeringar under de senaste åren. 
De stora investeringarna påverkar kommunens likviditet genom att en stor del av projekten får 
lånefinansieras. Under 2019 uppgick nyupplåningen till 140 mkr och fullmäktige har beslutat om möjlighet 
till 150 mkr i nya lån för samma period. Till detta avgår löpande amortering. 

Investeringarnas omfattning och inriktning påverkar lånefinansieringen över lång tid och låneskulden har 
ökat stort de senaste åren och en fortsatt ökning kommer att ske även under 2020. 

Räntenivåerna är fortsatt historiskt sett låga men räntenivån har i slutet på 2019 börjat stiga. Beloppen 
motsvarande de investeringar som görs nu är något som ska amorteras under lång tid och budget och 
redovisning respektive år får anpassas till en högre kostnadsnivå. 

 

Investeringar per nämnd    

Kommunstyrelsen    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Lokal Vätgasproduktion 0,8 1,6 0,8 

KS investeringspott 0,4 1,6 1,2 

KS investeringspott/övrigt 0,0 1,0 1,0 

    

Kommunstyrelsen har ansvar för centrala medel som kan användas under året. De har endast använts till en mindre del. 

    

Totalt Kommunstyrelsen 1,2 4,2 3,0 
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Investeringar per nämnd    

Exploateringsverksamhet    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Exploatering Sjölyckan etapp 2-5 37,3 -3,0 -40,3 

Exploateringsprojekt (ram) 6,5 6,0 -0,5 

Murklan 5 & 6 1,3 -2,4 -3,7 

Exploatering Gamla staden 4:2 (väster om Humlet 0,6 0,2 -0,4 

Övrigt inom exploateringsprojekt 1,0 3,8 2,8 

    

Flera exploateringsprojekt är stora och pågår över flera år. Intäkter budgeteras varje år men beroende på tid i projekten kan avvikelse mot 
budget ske enstaka år. Detta kan göra av avvikelse mot budgeten blir stor. Indelning av områden sker i etapper.  
Sjölyckan etapp 2-5 redovisas mot exploateringsprojekt och i samband med avslut av etapperna kommer kostnader att resultatföras och 
aktiveras i balansräkningen.  
Intäkter till exploateringsredovisning inom Sjölyckan har förts om till driftredovisningen under året. 

    

Total exploateringsverksamhet 46,7 4,6 -42,1 

    

Tekniska nämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Renovering Ishallen samt gestaltning Vänershofsområdet 2018 15,2 24,3 9,1 

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad undervisningsbassäng 14,0 14,5 0,6 

Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inklusive. Moviken) 12,0 13,1 1,1 

VA-plan 2016-2026, nya verksamhetsområden 7,9 9,2 1,3 

VA-sanering Dalvägen 6,9 7,6 0,7 

Byte av huvudvattenledning från Lindholmens vattenverk, 
etapp 1 

6,8 5,9 -1,0 

Beläggningsprogrammet, funktionsavtal 6,8 6,0 -0,8 

Renovering av skolkök 2019-2021 4,6 4,0 -0,6 

Upprustning av gator 3,1 4,3 1,2 

Ombyggnation centralköket 2019 2,8 1,0 -1,8 

Ombyggnad Björkgårdens kök 2019 2,8 2,9 0,1 

Fasadrenovering Mariestads teater 2,7 1,7 -1,0 

Gestaltning av parkområdet på Karlsholme 2,2 3,6 1,5 

Utveckling av hamnområdet 2019 2,1 3,0 0,9 

Cykelnätsplan 2,0 3,5 1,5 

Ombyggnation Förrådsgatan  2019, kontor Gata/VA 1,6 0,8 -0,8 

Upprustning av lekparker 1,3 1,5 0,2 

Nytt värmesystem Lindholmens vattenverk 1,1 1,0 -0,1 

Införande av fastighetssystem i MTG 1,1 1,1 0,0 

Energiinnovativa åtgärder, Kronopark och Sjölyckans förskolor 1,0 -0,2 -1,3 

Övriga investeringsprojekt inom tekniska nämnden, utfall < 
1,0 mkr 

13,0 73,1 60,1 

    

Totalt tekniska nämnden 111,0 181,9 70,8 
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Investeringar per nämnd    

Utbildningsnämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Utbildningsnämnden centrala medel 1,8 2,0 0,2 

Kostavdelningen 0,2 0,0 -0,2 

    

Investeringsmedlen har använts till inventarier för att förbättra lärandemiljöerna. 

    

Totalt utbildningsnämnden 2,0 2,0 0,0 

    

Socialnämnden    

Projekt/beskrivning (mkr) Kostnader Årsbudget inklusive 
ombudget 

Avvikelse 

Lås och läsbara skåp 0,3 0,0 -0,3 

Inventarier nytt äldreboende 0,2 1,0 0,8 

Socialnämnden centrala medel 0,0 1,5 1,5 

    

Under året har investeringar gjorts i inventarier till det nybyggda särskilda boendet Alen samt lås och läsbara skåp inom hemtjänsten. 

    

Totalt socialnämnden 0,5 2,5 2,0 
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7 Revisionsberättelse 
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Bilagor finns tillgängliga på kommunens administrativa enhet. 
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8 Femårsöversikt utvalda nyckeltal 
 Nyckeltal kommunen 2019 2018 2017 2016 2015 

      

Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 374 1 317 -1 294 -1 260 -1 206 

Skatteintäkter och statsbidrag, mkr 1 393 1 345 1 313 1 269 1 201 

Årets redovisade resultat, mkr 18,2 26,1 17,1 10,6 6,8 

      

Finansiella kostnader, mkr 13,8 14,0 10,7 8,2 9 

Finansiella intäkter, mkr 12,8 12,3 9,2 9,3 9,3 

Finansnetto, mkr -1,0 -1,7 -1,5 1,1 0,3 

      

Bruttoinvesteringar, mkr 151,4 179,6 291,2 310,1 110,8 

Investeringsintäkter/bidrag, mkr 2,5 15,3 38,5 22 6,4 

Nettoinvesteringar, mkr 148,8 164,3 252,7 288,1 104,4 

      

Rörelsekapital, mkr 54,4 -130,8 -142,7 -134,4 -93,1 

Likvida medel, mkr 50,9 0,8 0,1 0,1 153,1 

Kassalikviditet 52 % 35 % 44 % 48 % 67 % 

      

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 71 % 64 % 63 % 66 % 78 % 

Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

-98,6 % -97,9 % 98,6 % 99,3 % 100,4 % 

Verksamhetens nettokostnader samt finansnetto, andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 

-98,5 % -97,8 % 98,7 % 99,2 % 100,4 % 

      

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

29 % 31 % 30 % 33 % 35 % 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser under rubriken 
ansvarsförbindelser 

-1 % -3 % -6 % -9 % -13 % 

Skuldsättningsgrad exklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

71 % 69 % 70 % 67 % 65 % 

Skuldsättningsgrad inklusive pensionsförpliktelser under 
rubriken ansvarsförbindelser 

101 % 103 % 106 % 109 % 113 % 

      

Långfristiga skulder i procent av anläggningstillgångar 52 % 49 % 47 % 41 % 35 % 

Amortering/lösen långfristiga lån, mkr 0 0 187 126 189 

Nyupplåning långfristiga lån, mkr 140 100 390 256 226 

Långfristiga lån totalt, mkr 862 744 667 481 364 

Långfristiga lån, kr per invånare 30 346 30 551 27 439 19 860 15 137 

Genomsnittlig skuldränta långfristiga lån 1,17 % 1,21 % 1,29 % 2,04 % 2,11 % 

      

Totala tillgångar, kr per invånare 76 933 70 335 68 279 61 408 56 216 

Eget kapital, mkr 549 531 505 488 477 

Eget kapital, kr per invånare 22 370 21 775 20 778 20 132 19 837 

      

Borgensåtagande totalt, mkr 948 792 666 638 629 

varav borgensåtagande internt inom koncernen, mkr 896 736 620 596 585 

Borgen, kr per invånare 38 636 32 496 27 398 26 343 26 161 

Antal invånare 31 december respektive år 24 537 24 372 24 290 24 215 24 043 

Befolkningsförändring per år 0,7 % 0,3 %  0,3 % 0,7 % 0,5 % 
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Finansuppföljning i samband med årsbokslut 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner finansuppföljningen i samband med årsbokslut 
2019.  

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 
Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 
leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en uppföljning 
i samband med årsbokslutet 2019 för Mariestads kommun. Ekonomichef Christina 
Olsson informerar om finansuppföljningen på sammanträdet.  
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Finansuppföljning vid årsbokslut 2019 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna finansuppföljningen i samband med 

årsbokslut 2019 till kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Kommunens Finanspolicy ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. 

Kommunens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, 

leasing, placering och borgen. Ekonomiavdelningen har sammanställt en 

uppföljning i samband med årsbokslutet 2019 för Mariestads kommun. 

Ekonomichef Christina Olsson informerar om finansuppföljningen på 

sammanträdet. 
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Inledning 

Enligt beslutad finanspolicy (Kf 2015-01-26) har kommunstyrelsen ansvaret för den 

finansiella verksamhetens interna kontroll. Enligt finanspolicyn ska rapportering ske av 

fattade beslut i samband med delår- och årsbokslut. Rapporten ska också omfatta låne- och 

placeringsportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituation. Årligen, i samband 

med redovisningen av årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som vidtagits inom 

ramen för finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 

Syftet med finansuppföljningen är att följa upp beslutad finanspolicy för att se att den 

efterlevs. 

Finansuppföljningen baseras på uppgifter per 2019-12-31. 

Sammanfattning 
 
Finanspolicyn säger att kreditförfallen bör spridas jämt över tid med maximalt 40 procents 
kreditförfall per år. 
Finansuppföljningen visar att finanspolicyn efterlevs avseende kapitalbindningen med en jämn 
fördelning över tidsperioden 0-4 år.  
För räntebindningen ligger nivån vid bokslutstillfället högt i intervallet 0-1 år men sedan jämt 
fördelat upp till 7 år. Detta då nya lån tagits med rörlig ränta och att derivat (ränteswappar) finns 
med längre löptider. 
 
Kommunens skuldportfölj 
 

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Mariestads kommun. 

Belopp tkr 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 

Total låneskuld 862,455,000 818,080,000 823,955,000 

Utestående räntesäkringar (derivat) 380,000,000 380,000,000 380,000,000 

Nom derivat /skuld 44.06 % 46.4 5% 46.12 % 

Snittränta senaste 12 mån 1.15 % 1.17 % 1.20 % 

Snittränta exkl. derivat senaste 12 
mån. 

0.21 % 0.13 % 0.06 % 



 
 

Räntekostnad senaste 12 mån 9,292,039 9,039,732 8,808,604 

Räntekostnad exkl. derivat senaste 
12 mån. 

1,658,551 1,030,941 451,228 

Räntebindning (i år) 2.33 2.57 2.66 

Räntebindning (i %) andel < 1 år 55.94 % 53.55 % 53.88 % 

Räntebindning (i år) exkl. derivat. 0.18 0.18 0.18 

Räntebindning (i %) andel < 1 år, exkl. 
derivat. 

100.00 % 100.00 % 100.00 % 

Kapitalbindning 1.84 1.74 1.98 

Kapitalbindning andel < 1 år i % 28.14 % 29.82 % 29.88 % 

 

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 1,15 procent på den utestående skulden 862,4 

mkr (miljoner kronor). 

Under året har kommunen tagit nya lån på 140,0 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om 

möjlighet till lån på 150,0 mkr. Under föregående år togs nya lån på totalt 100,0 mkr. 

Kommunen har samtliga lån i Kommuninvest. Räntesäkringar i derivat har skett i SEB med 

80 procent och Nordea 20 procent av totalen. 

Räntekostnaden på lånen för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 9,3 mkr. Detta 

är en ökning jämfört med uppföljningen vid tertial 2/delårsrapporten då kostnaden bedömdes 

till 9,0 mkr. Anledningen är en ökad marknadsränta. På kort sikt påverkas inte det ökade 

lånebeloppet av förändringen av ränta mer än marginellt. Över tid är det något som det måste 

tas hänsyn till. 

Kommunens egna likvida medel uppgår vid årsbokslutet till 2,9 mkr. Det är i stort på samma 

nivå som vid både tertial 2 och föregående års bokslut. Kommunen använder checkkrediten 

på bank och kommunen är ansvarig för kontot. Vid bokslutet 31/12 fanns 50,9 mkr på 

koncernkontot vilket är 50,1 mkr mer än vid motsvarande tid föregående år. Anledningen är 

att Mariehus fastigheter AB har ett större positivt saldo som kan användas koncernmässigt. 

Checkkrediten har nyttjats till stora delar under de senaste åren då negativ marknadsränta 

förekommit. Nu har marknadsräntan stigit till att bli positiv men i detta finns därmed ett 

uppdämt behov av upplåning alternativt stärkt likviditet genom andra åtgärder för att inte 

använda checkkrediten mer än som en buffert. 

Fördelningen av lån vid årsskiftet mellan skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet 

bedöms vara 73 procent respektive 27 procent. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Finansiella risker 
 

Tabellen nedan visar att skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 1,84 år och den 

genomsnittliga räntebindningen är 2,33 år. Det är en minskning i tid både för kapitalet och för 

räntan. Av portföljen har 28,1 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 55,9 

procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan räntesäkringar i derivat hade 100,0 % 

av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare. 

 Räntebindning (år) Räntebindning (kr) Kapitalbindning (år) Kapitalbindning (kr) 
0-1 År 0.17 482,455,000 0.41 242,700,000 
1-2 År 0.00 0 1.65 223,330,000 
2-3 År 2.24 45,000,000 2.31 227,975,000 
3-4 År 3.31 67,500,000 3.53 168,450,000 
4-5 År 4.40 47,500,000 0.00 0 
5-6 År 5.51 70,000,000 0.00 0 
6-7 År 6.70 150,000,000 0.00 0 
7-8 År 0.00 0 0.00 0 
8-9 År 0.00 0 0.00 0 
9-10 År 0.00 0 0.00 0 
Över 10 År 0.00 0 0.00 0 
Total 2.33 862,455,000 1.84 862,455,000 

 
Räntebindningen (år) visar vad genomsnittstiden för räntan är under varje årsintervall. Totalt för 
hela skulden är snittet 2,33 år. Exempel: Av de 45.000.000 som har en räntebindning i intervallet 
2-3 år är snittet 2,24 år. 
Kapitalbindningen (år) visar vad genomsnittstiden för kapitalet är under varje årsintervall. Totalt 
för hela skulden är snittet 1,84 år. Exempel: Av de 227.975.000 som har en kapitalbindning i 
intervallet 2-3 år är snittet 2,31 år. 
Räntenivån på bundet kapital i derivat (ränteswappar) ligger i intervallet 1,05 procent till 2,72 
procent med förfallotidpunkter mellan 2022 till 2026. Den räntebindningen ingår i tabellen ovan. 
Snitträntan på derivaten är 2,06 procent. 
  

Räntekänslighet 
 

Tabellen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden 
vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 baspunkter (1 procent). 
 

Period Räntekostnad Räntekostnad +1 % Förändring/Ränterisk 1 % 

2019 9,294,966 9,294,966 0 

2020 10,070,955 14,056,891 3,985,936 

2021 10,522,742 15,054,330 4,531,588 

2022 10,155,500 14,921,334 4,765,834 

2023 9,821,928 15,166,287 5,344,359 

2024 9,832,954 15,707,900 5,874,946 

2025 9,761,773 16,177,887 6,416,114 

2026 9,933,639 17,174,852 7,241,213 

2027 10,507,613 18,826,164 8,318,552 

2028 11,276,750 19,641,827 8,365,078 
 

Denna förändring med 100 baspunkter (1 procent) skulle potentiellt leda till 4,0 mkr-högre 
räntekostnad under nästkommande år och upptill totalt-54,8 mkr-över de kommande 10 åren.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 

del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-

ning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-

sed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushåll-

ning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att flertalet verk-

samhetsmål saknar målvärden för 2019 och ett antal mål inte går att mäta fullt ut.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovis-

ningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsre-

dovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedöm-

ningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsbe-

rättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsre-

dovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-

ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkesrevi-

sorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-16 och full-

mäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-27. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksam-

het.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt 

sjukfrånvaron.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av bety-

delse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar och resultatet med justering för förändring av resultatutjämningsreserven. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet för-

håller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredo-

visningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Kommunfullmäktige har i Drift- och investeringsbudget 2019 och flerårsplan 2020-2021 

fastställt två finansiella mål och 29 nämndmål utifrån fokusområden från kommunen vision 

för att uppnå en god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en uppföljning av de 

fastställda målen. Redovisningen visar att ett av de finansiella målen uppfylls, vilket fram-

går av tabellen nedan.  

Tabell 1: Finansiella mål 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Kommunen ska ha ett resultat 
som motsvarar en procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Årets resultat uppgår till 18,2 mnkr vil-
ket motsvarar 1,3 procent av årets 
skatteintäkter och statsbidrag 

Uppfylls 

Soliditeten ska öka varje en-
skilt år. 

Soliditet exklusive pensionsåtaganden 
är 29 procent (jmf. 31 procent år 2018) 

Uppfylls inte 
Soliditet inklusive pensionsåtaganden 
är -1 procent (jmf. -3 procent år 2018) 

I årsredovisningen görs även en avstämning mot kommunens 29 verksamhetsmål. 

Måluppföljningen baseras på respektive nämnds bedömning av status i samband med 

årets slut. Redovisningen visar att 19 av 29 mål är uppnådda (jmf. 10 vid delårsbokslutet), 

att sju mål är delvis uppnådda (jmf. Sex vid delårsbokslutet) och att tre mål ej är uppnådda 

(jmf. åtta vid delårsbokslutet). Vid årets slut var således 66 procent av målen helt upp-

fyllda, 24 procent delvis uppfyllda och 10 procent ej uppfyllda. 

Vidare framgår att flertalet verksamhetsmål saknar målvärden och inte kan mätas fullt ut. 

Som exempel framkommer att tre av tekniska nämndens fem verksamhetsmål inte går att 

mäta fullt ut.  

I årsredovisningen görs den samlade bedömningen att god ekonomisk hushållning för 

året inte anses uppnås. Detta eftersom ett av två finansiella mål uppnås och 66 procent 

av verksamhetsmålen uppnås. I redovisningen framgår att krävs att soliditeten ökar och 

att resultatnivån finansierar en större del av investeringarna för att kommunen ska kunna 

nå en god ekonomisk hushållning på längre sikt. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushåll-

ning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Vi noterar att flertalet verk-

samhetsmål saknar målvärden för 2019 och ett antal mål inte går att mäta fullt ut.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser no-

terats. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Kommunen gör bedömningen att några justeringar av ingående balanser till följd av över-

gången till Lag om kommunal bokföring och redovisning inte är nödvändiga.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erfor-

derliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovis-

ningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-

fattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår. 

Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Samman-

ställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper beskrivs i eget avsnitt i årsredovisningen. 

Avvikelser från de grundläggande principerna sker inte. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk hus-
hållning? 
 
Finansiella mål 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

Delvis uppfyllt 

 

 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt rättvi-
sande? 
 
 

Uppfyllt 
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2020-04-17 
 
 
 
 
 

  

Lars Dahlin  Daniel Brandt 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Mari-
estads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte 
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 















 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 36                                                   Dnr 2019/00284  

Medborgarförslag - Kommunal syn- och hörselinstruktör 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit från Synskadades riksförbund samt andra 
funktionshinderföreningar om att Mariestads kommun ska återinrätta 
funktionen Syn- och hörselinstruktör. 

En syn-och hörselinstruktör ger dem med syn- och hörselnedsättning råd och 
träning i att hantera vardagssituationer genom att: 

– Arbeta med förebyggande insatser för ökad trygghet, säkerhet och minskad 
olycksrisk i hemmet. Det kan vara att kartlägga faror, se över ljudmiljö och 
belysning, öka kontraster mellan färger för att kunna urskilja föremål med mera. 

– Öva dagliga sysslor i och kring hemmet. 

– Träna användande och skötsel av syn-och hörselhjälpmedel. Med fungerande 
hjälpmedel minskar riskerna för social isolering, depression, demens och annan 
ohälsa. 

– Förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral. 

– Uppmuntra och motivera till aktivt deltagande i samhällslivet. 

För den medborgaren som har denna typ av bekymmer är detta självklart en bra 
service för kommunen att ge. 

Mariestads kommun har tidigare haft denna service men då den inte är en 
lagstadgad verksamhet så har den tagits bort som en konsekvens av de rådande 
ekonomiska förutsättningarna som varit vid handen under tidigare år. 

Den ekonomi som i dag gäller inom Sektor stöd och omsorg är det inte möjligt 
att återuppta denna service inom ramen för tilldelade medel.  

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar bifall på medborgarförslaget. Marianne Johansson 
(S), Ola Bertilsson (S) och Gun-Britt Alenljung (S) tillstyrker Claussons (S) 
förslag. 

Urban Claesson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag att avslå 
medborgarförslaget.. 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-01-30 

Medborgarförslag från Synskadades Riksförbund SRF-MTG, inkommen   
2019-11-06       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
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Dnr: 201-15181-2020

o
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Ny ersittare ftir ledamot i kommunfullmiiktige

Ldnsstyrelsen utser ny erslttare ftir ledamot i kommunfullmdktige frin och med den
30 mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti : Vd.nsterpartiet
Ny ersiittare: Staffan Haugland
Avgingen ersittare: Anna Hjalmarsson

Detta beslut har godkants digitalt och saknar darfur namnunderskrift.

Fcir information om hur Lenssryrelsen i Vdstra Gotaland behandlar personuppgifter, se

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-

webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter. html

Den som bertirs av beslutet har markerats med en asterisk (.) i ftiljande sammansriillning.

Mariestad

Ledamot Ersdttare

Per Rosengren 1. Chris Nygren
Marie Engstrom Rosengren 2. Sraffan Haugland *

Britta 'W'dnstrcim

Bevis utflrdas ft;r de som bercirs av beslutet.

Den som vill overklaga detta beslut ska gcira det skriftligen hos Valprcivningsndmnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Ldnssryrelsen, 403 40 GOTEBORG
inom tio dagar efter dagen lor detta beslut.

Marina Fagermoen

Kopia till
Mariestads kommun
Ny ersd.ttare

Vdnsterpartiet

David Forsberg
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Dnr: 201-15182-2020

Ny ledamoUersiittare ftir ledamot i kommunfullmiiktige

Ldnsstyrelsen utser ny ledamot/ersittare for ledamot i kommunfullm*tige frin och med den

30 mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti : Kristdemokraterna
Ny ledamot: Sven-Inge Eriksson
Ny ersittare: Goran Sagen

Avgingen ledamot: Emma Sjogren

Dema beslut har godkents digitalt och saknar darfur namnunderskrift.

Fcir information om hur Ldnsstyrelsen i Vdstra Gotaland behandlar personuppgifter, se

https://www.lanssryrelsen.se/vastra-gotaland/om-lanssryrelsen-i-vastra-gotaland/om-

webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter. html

De som bercirs av beslutet har markerats med en asterisk (.) i f<iljande sammanstdllning.

Mariestad

Ledamot

Morgan Forsberg

Sven-lnge Eriksson *

Bevis utferdas fcir de som bercirs av beslutet.

Den som vill overklaga detta beslut ska gora det skriftligen hos Valprovningsniimnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Llnssryrelsen, 403 40 GOTEBORG
inom tio dagar efter dagen for detta beslut.

Marina Fagermoen

Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Ny ersdttare

Kristdemokraterna

Ersiittare

1. Lars Alfredsson

2. Goran Sagen *

David Forsberg





MARITSTAD

IMARIESTADS KOM'\IUN
Kom nr u n ledn i rr gskontoret

2020 -03- I J
Medborgarf<irslag

SIDA 1AV 1

Datum

Forslaget (Presentera har kort ditt medborgarfdrslag)

Jagforeslirattkommunenutlyser''MarieSted-dage@
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 72                                                   Dnr 2019/00021  

Utökning av investeringsbudgeten 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2020 med 25 
miljoner kronor för exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för pågående 
investeringar. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen till 
förfogande utökas med 20 miljoner kronor för exploateringsinvesteringar och för 
tekniska nämnden med 5 miljoner kronor för färdigställande av ishallen. 
 

3. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med ytterligare 25 miljoner 
kronor. Därmed uppgår den totala låneramen till 175 miljoner kronor.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §§ 4-5, om mål och budget 2020-
2022. Budgeten omfattar en total investeringsram för åren 2020-2022, 485,7 miljoner 
kronor. För året 2020 uppgår investeringsramen till 190,2 miljoner kronor varav 66,2 
miljoner kronor är taxefinansierade investeringar. Investeringsramen finansieras med 
egna medel och nyupplåning. I samband med budgetbeslutet beslutades om en 
låneram om 150 miljoner kronor.  

För året 2020 har lånen utökats hittills med 80 miljoner kronor, i och med en utökad 
investeringsbudget från 190,2 miljoner kronor till 215,2 miljoner kronor finns det en 
stor risk för att låneramen om 150 miljoner kronor inte kommer att hålla. Därför 
utökas låneramen med 25 miljoner kronor. 

Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv tillväxtfas vilket har 
medfört en ökad befolkningstillväxt under 2019, för att fortsätta utvecklingen och 
satsningen kommer det att krävas ytterligare exploatering. Dessa nya 25 miljoner 
kronor kommer att användas till exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för 
pågående investeringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 141/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-07 
Dnr: KS 2019/00021   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Utökning av investeringsbudgeten 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2020 med 
25 miljoner kronor för exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för 
pågående investeringar.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 

kommunstyrelsen till förfogande utökas med 25 miljoner kronor. 
 

3. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med ytterligare 25 
miljoner kronor. Därmed uppgår den totala låneramen till 175 miljoner 
kronor.            

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §§ 4-5, om mål och budget 
2020-2022. Budgeten omfattar en total investeringsram för åren 2020-2022, 
485,7 miljoner kronor. För året 2020 uppgår investeringsramen till 190,2 
miljoner kronor varav 66,2 miljoner kronor är taxefinansierade investeringar. 
Investeringsramen finansieras med egna medel och nyupplåning. I samband 
med budgetbeslutet beslutades om en låneram om 150 miljoner kronor.  
 
För året 2020 har lånen utökats hittills med 80 miljoner kronor, i och med en 
utökad investeringsbudget från 190,2 miljoner kronor till 215,2 miljoner kronor 
finns det en stor risk för att låneramen om 150 miljoner kronor inte kommer att 
hålla. Därför utökas låneramen med 25 miljoner kronor.  
 
Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv tillväxtfas vilket har 
medfört en ökad befolkningstillväxt under 2019, för att fortsätta utvecklingen 
och satsningen kommer det att krävas ytterligare exploatering. Dessa nya 25 
miljoner kronor kommer att användas till exploateringsinvesteringar samt ökade 
kostnader för pågående investeringar.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
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Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 

Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  

 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-07 
Dnr: KS 2019/00021   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Sektor ledning 
Christina Olsson 

Kommunstyrelsen 

 

Utökning av investeringsbudgeten 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2020 med 
25 miljoner kronor för exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för 
pågående investeringar.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 

kommunstyrelsen till förfogande utökas med 25 miljoner kronor. 
 

3. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna med ytterligare 25 
miljoner kronor. Därmed uppgår den totala låneramen till 175 miljoner 
kronor.  

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §§ 4-5, om mål och budget 
2020-2022. Budgeten omfattar en total investeringsram för åren 2020-2022, 
485,7 miljoner kronor. För året 2020 uppgår investeringsramen till 190,2 
miljoner kronor varav 66,2 miljoner kronor är taxefinansierade investeringar. 
Investeringsramen finansieras med egna medel och nyupplåning. I samband 
med budgetbeslutet beslutades om en låneram om 150 miljoner kronor.  
 
För året 2020 har lånen utökats hittills med 80 miljoner kronor, i och med en 
utökad investeringsbudget från 190,2 miljoner kronor till 215,2 miljoner kronor 
finns det en stor risk för att låneramen om 150 miljoner kronor inte kommer att 
hålla. Därför utökas låneramen med 25 miljoner kronor.  
 
Mariestad kommun har under några år varit i en expansiv fas avseende 
bostadsbyggande för att fortsätta utvecklingen kommer det att krävas ytterligare 
exploatering. Dessa nya 25 miljoner kronor kommer att användas till 
exploateringsinvesteringar samt ökade kostnader för pågående investeringar.  
 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
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Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 73                                                   Dnr 2019/00271  

Införandet av koncernbank 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Då frågan är av principiell karaktär ska kommunens bolag yttra sig innan fullmäktige 
beslutar om frågan. 

Ekonomichefen får i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta beredning ta fram 
förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans controller 
Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens 
ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  

Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket är 
följande: 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är vissa 
fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering av 
finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på ett ställe. 

4. Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp spetskompetens 
inom finansieringsfrågor samt minskar behov av externa konsultinsatser 

 

Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och ta 
fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 142/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunens bolag) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-08 
Dnr: KS 2019/00271   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Införande av koncernbank 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa en 
koncernbank med ikraftträdande den 1 januari 2021 
 
Då frågan är av principiell karaktär ska kommunens bolag yttra sig 
innan fullmäktige beslutar om frågan. 

 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 

beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy 
utifrån koncernperspektivet.      

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med köpt stöd av Skövde kommuns finans 
controller Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  
 
Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 
 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4.  Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsultinsatser 

 



 

  Sida 
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Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi och 
ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Kommunens bolag 
Ekonomichef Christina Olsson 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-08 
Dnr: KS 2019/00271   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Sektor ledning 
Christina Olsson 

Kommunstyrelsen 

 

Införande av koncernbank 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att ge ekonomichefen i uppdrag 
om att införa koncernbank, samt att återkomma till kommunstyrelsen att 
beskriva infasningsstrategin för att införa koncernbank. 

Bakgrund 

En förstudie har genomförts med stöd av Skövde kommuns finans controller 
Bas Thijssen. Förstudien har presenterats till kommunstyrelsen och 
kommunchefens ledningsgrupp samt VD och ekonomichefer från bolagen.  
 
Förstudien visar på främsta fyra anledningar till att införa koncernbank, vilket 
är följande: 
 

1. Likviditetshantering, vilket medför att samla all likviditet i ett 
koncernkonto. 

2. Riskhantering, utifrån att se på finansieringsrisken i omvärlden. I den 
hanteringen omfattas ränterisken, marginalrisken samt operationella 
risker.  

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer utifrån att det är 
vissa fördelar med större volymer, rätt tid för transaktioner, optimering 
av finansiell struktur i koncernen samt ackumulering av kompetens på 
ett ställe. 

4.  Ackumulerad kompetens, vilket innebär att det finns skalfördelar av att 
hantera finansfrågorna inom en koncernbank och bygga upp 
spetskompetens inom finansieringsfrågor samt minskar behov av 
externa konsult insatser 

 
 
Ett sista steg för att införa koncernbank är att besluta om infasningsstrategi 
och ta fram en ny finanspolicy utifrån koncernperspektivet. 
 

 
 
 
 
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

 
Syftet med en koncernbank är att samorganisera kommunkoncernens finanser i 
en koncernbank och då ges möjligheten att reducera totala finansierings-
kostnader för hela koncernen.  
 
Mariestads kommun och dess bolag har gjort stora investeringar de senaste åren 

men kommer att även i framtiden att investera för att bemöta tillväxten. Detta 

gör frågan hur alla investeringar ska finansieras i framtiden mer aktuell än 

någonsin. Kommunstyrelsen har därför formulerat ett uppdrag för att utreda om 

införandet av en koncernbank kan ha fördelar och nackdelar för kommunen och 

kommunkoncernen. 

 

Uppdraget för att genomföra förstudien har givets till Skövde kommuns finans 

controller, Bas Tthijssen. Bas redovisar nuläge och syftet med uppdraget. 

 

 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
 
   

Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
 



Koncernbank Mariestad

Utredning kring möjligheter för  

finansiell samordning inom

Mariestads kommunkoncern

Bas Thijssen, Finanscontroller Skövde kommun



Uppdraget

• Undersöka möjligheter för att uppnå ökat koncernnyttan genom 

införandet av en koncernbank

• Belysa för- och nackdelar av en koncernbank utifrån:

– Nuvarande bolagsorganisation

– Ekonomiska effekter

• Ge förslag för vidare hantering av uppdraget



Agenda

• Varför finansiell samordning?

• Nuläge finansieringsstruktur Mariestads kommunkoncern

• Fördelar med finansiell samordning:

– Likviditetshantering

– Riskhantering

– Operativa fördelar

• Olika nivåer av finansiell samordning, exempel från andra kommuner

• Slutsatser och möjliga nästa steg



Några begreppsförklaringar

Internbank eller Koncernbank?

Två ord som innebär samma sak

En central organiserad treasury funktion

• Central hantering av upplåning/utlåning

• Central riskhantering

• Central administration

• Central rapportering



Vad är koncernen?

Olika begrepp som används vid olika tillfällen

SCB/Kolada  Kommunkoncernen = Sammanställt redovisning

Aktiebolagslagen  Koncern = ett moderbolag som äger vissa dotterbolag

Kommun

Moderbolag Kommunalförbund

Bolag A Bolag B

Bolag DBolag C



Moderbolag 

Fördelar med ett moderbolag:

• Tydligt plattform för ägarstyrning

• Kortare beslutsvägar inom bolagsstyrningen

• Möjligheten till resultatutjämning mellan bolag i bolagskoncernen

Sidoeffekter som kan uppfattas negativ:

• Längre avstånd mellan bolagen och KS/KF

• Kan upplevas som ytterligare en beslutsnivå

• Försvarat gränssnitt mellan KS uppsiktsplikt och moderbolagets 

ansvar som ägare.

• Kostnader för att administrera moderbolaget



Fokus på koncernnytta

Ökat fokus på koncernperspektivet

• Tydlig trend i kommun Sverige

• Större fokus i lagstiftning på koncernperspektiv

Vad är viktigast? Bolagens och kommunens enskilda resultat och 

finansiellställning eller kommunkoncernens?



Varför finansiell samordning

Fyra anledningar:

1. Likviditetshantering

2. Riskhantering

3. Finansiella vinster med hantering av större volymer

– Vissa fördel med större volymer

– Timing av transaktioner

– Optimering av finansiell struktur i koncernen

4. Ackumulering av kompetens på ett ställe



1: Likviditetshantering

Likviditetshantering:

Uppnås primärt genom att samla likviditet i ett koncernkonto 

Framför allt för bolagen skulle en koncernbank ha ytterligare fördelar 

avseende likviditetshantering

• Eliminerar deras överskottslikviditet

• Bra metod att hantera tillfälliga överskott



2: Riskhantering

• Finansieringsrisk – Får vi tag i pengar när vi behöver

• Ränterisk – Hur utvecklas marknadsräntan

• Marginalrisk – Vad tar banken betalt för lånet

• Operationella risker – Finns kunskap och kapacitet att 

förvalta riskerna

(Viktigaste anledningar för Skövde att införa en koncernbank)



3: Finansiella vinster

Hantering av större volymer:

• Ger billigare lånemarginal hos banker

• Ibland också hos Kommuninvest

• Ger något bättre ränta vid Swap transaktioner

• Minskning i nedlagt arbetstid



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Strategisk likviditetsfinansiering Projekt finansiering

Finansiering sker utifrån aggregerade 

likviditetsprognoser

Finansiering sker i anslutning till 

projektet

Finansiering sker när villkoren 

bedöms rätt

Finansiering sker när kostnader ska 

betalas

Ränte-/ kapitalbindning utifrån 

koncernens risk toleranser

Ränte-/ kapitalbindning utifrån 

projektets förutsättningar



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Låna när det är billigt, inte när 

exakt dagen pengarna behövs.

Kan ge 10-20 punkter lägre ränta.

Kräver koncernövergripande 

likviditetsprognoser samt en 

finansieringsplan



3: Finansiella vinster

Timing av transaktioner

Binda ränta när det är billigt,

inte när pengarna lånas upp.

Timing och marknadsbevakning

kan på sikt ger en signifikant

lägre ränta

Kräver löpande bevakning av 

räntemarknaden och avstämning 

skuldportföljen med finans policy.



3: Finansiella vinster

Optimering av skuld inom koncernen

Räntekostnader och borgensavgifter är avdragsgill inom bolagen. 

Inom kommunen finns det ingen avdragsrätt.

Optimering av finansieringsstruktur kan ske genom att se till att skulder uppstår 

där räntekostnader är avdragsgill

Exempel:

• Flytta kapital genom utdelning

• Genomför vissa investeringar inom bolagen

Kräver konstruktiv dialog med bolagen och fokus på koncernperspektiv



4: Ackumulering av kompetens

Skalfördelar av att hantera finansfrågorna inom en koncernbank

• Bygga upp spetskompetens inom finansieringsfrågor

• Minskar behov av externa konsult insatser



Nuläge finansieringsstruktur



Varför jobba med räntederivat?

Olika risker hanteras med räntebindning och kapitalbindning

Räntebindning: Risken att framgent ha högre marknadsräntor

Kapitalbildning: Risken det blir dyrare (för Kommuninvest) att låna pengar

Att hantera både riskerna på samma sätt kan vara onödigt dyrt

Derivat hantering kräver dock mer insyn och marknadsbevakning



Skuldportföljens struktur

 -
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Skuldfördelningen



Motpartsfördelningen skulder



Varför jobba med räntederivat?

9 årig fasträntelån:  0,99%

3 årig rörligräntelån: 0,18% marginal påslag

9 årig räntederivat: 0,53%
0,71%



Riskhantering 

Kärnan av skuldportfölj förvaltning är riskhantering

 Uppnå den lägsta ränta inom en viss risktolerans område

Enligt Mariestads kommuns finanspolicy är risktolerans följande:

• Kreditförfall per år får inte överstiga 40% av skuldportföljen

 De flesta finanspolicyn ger mer styrning avseende risker



Fastränta kontra rörligränta

Att vara finansierat med rörlig ränta har historisk alltid varit billigast.

Dock kan signifikanta räntekostnadschocker uppstår 

För att dämpa risken för räntekostnadschocker är det vanligt att jobba 

med en viss räntebindning och kapitalbindning

Men det kostar. Det är ett utbyte av risk där motparten vill bli 

kompenserat för risken den tar på sig



Räntekurvans lutning



Ränte- och kapitalbindning

Mariestads kommun

Mariehus Fastigheter AB

AB Stadenshus i Mariestad
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Kapitalbindning - Finanspolicy 

Koncernen Mariestads 

kommun

Vänerenergi Mariehus

0-1 år 20,2% 15,7% 27,7% 20,9%

1-2 år 35,1% 37,8% 54,8% 17,3%

2-3 år 25,8% 28,2% 17,5% 15,2%

3-4 år 12,8% 18,3% 29,1%

4-5 år 6,1% 17,5%

5-6 år

Får enligt policy inte 

överstiga 40% per år

Situation per 2020-02-20



Räntebindning - Finanspolicy 

Koncernen Mariestads 

kommun

Vänerenergi Mariehus

0-1 år 51,3% 59,5% 54,5% 20,1%

1-2 år 2% 0,0% 0,0% 23,0%

2-3 år 13% 6,9% 0,0% 26,3%

3-4 år 6,6% 5,1% 0,0% 12,2%

4-5 år 9,5% 7,2% 0,0% 17,5%

5-6 år 2,5% 5,3% 0,0%

6-7 år 10,5% 16% 17,4%

7-8 år 2,3% 13,1%

8-9 år 2,5% 14,5%



Riskhantering från bolagens eller 

från koncernens perspektiv?

4 5 6 7 8



Kapitalbindning kommunen
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Kapitalbindning Vänerenergi
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Kapitalbindning Mariehus
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Kapitalbindning Koncernen
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Räntebindning Mariehus
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Räntebindning koncernen
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Olika nivåer av 

finansiellsamordning



Olika nivåer i finansiellsamordning



Trend mot finansiellsamordning



Kommuner med bra fungerande 

internbanker/koncernbanker



Hur fungerar en koncernbank i 

praktiken?

• KF fastställer årligen en upplåningsram för kommunen och en 

utlåningsram till bolagen

• Kommunen sköter upplåningen och riskhantering

• Bolaget kan avropa på utlåningsramen. Finansiering sker 

företrädesvis genom checkräkningskredit, alternativ genom låneavi.

• Räntan debiteras från kommun till bolagen

• Tillsammans med bolagen skapas en likviditets- och upplåningsplan 

för koncernen



Hur fungerar en koncernbank i 

praktiken?

Toppkonto 40 000 000  (extra kredit på 150 miljoner)

– Inlåningskonto 1 900 000 000

– Mariestads kommun - 870 000 000

– Mariehus - 750 000 000

– Vänerenergi - 240 000 000

Finansieringsbehov hos bolagen/kommun dämpar varandra

Endast när det på topkonto uppstår ett finansieringsbehov sker 

upplåning/amortering



Olika infasnings modeller

A. Clean cut:

Avslut av samtliga låneprodukter i bolagen

Nya lån i koncernbanken

B. Utfasning:

Befintliga lån ligger tills förfall

Nya lån/derivat tas upp i koncernbanken

C. Motpartsbyte med avräkning av en ”ryggsäck av gamla skulder”

Samtliga låneprodukter byter ägaren till kommunen

Bolagen betalar av sina tidigare dyrare lån/derivat med ett påslag



Slutsatsen av utredningen

Mariestads kommunkoncern anses kunna uppnå fördelar med en koncernbank

Fördelarna koncentrerar sig till följande områden: 

• Lägre räntekostnader genom att finansiera samtliga lån genom kommunen

(Idag finns vissa lån utan kommunalborgen)

• Bättre hanteringen av koncernens finansiella risker när dessa hanteras i en 

skuldportfölj

• Central hantering av finansieringsfrågor möjliggör en annan hantering och en 

annan samling av kompetens vilket skapar förutsättningar för bättra finansiella 

affärer



Nästa steg

Om Mariestads kommun önskar en koncernbank skulle nästa steg 

kunna vara:

Ta fram förslag till att införa en koncernbank

– Beslut om infasningsstrategi

– Förslag till en reviderad finanspolicy

– Beslut om en eventuell administrativ avgift koncernbank



Vikten av förankringsprocessen

Finansieringen är oftast en central fråga för bolagens VD-ar och 

deras styrelser

Det kan finnas motstånd mot att centralisera hanteringen av 

finansfrågor

Att skapa delaktighet och öppenhet i den framtida 

finanshanteringen är en nyckel till framgång
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Kommunstyrelsen 

Ks § 74                                                   Dnr 2020/00142  

Underhållsplan och investeringsplan med tillhörande 
finansiering för Mariehus AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner Mariehus ABs femåriga underhållsplan och 
investeringsplan. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om finansiering för Mariehus AB och om  
begäran om utökad borgen om 240 miljoner kronor i samband med införande av 
koncernbank.       

Bakgrund 

En förstudie av införande av koncernbank har genomförts och den har presenterats 
till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp samt VD och 
ekonomichefer från bolagen.  

När kommunfullmäktige har beslutat om koncernbank kommer inte borgensram till 
bolag att tillämpas utan kommunfullmäktige fastställer då årligen en upplåningsram 
för kommunen och en utlåningsram till bolagen. Detta medför att det är kommunen 
som sköter upplåningen och riskhanteringen för bolagen och bolagen kan avropa på 
utlåningsramen. Finansiering sker företrädesvis genom checkräkningskredit, 
alternativ genom låneavi.  

Mariehus AB redovisar underhållsplan och investeringsplan för åren 2020-2024 om 
275 miljoner för Mariehus nuvarande fastighetsbestånd. Bolaget begär en utökad 
borgensram om 240 miljoner kronor för denna period. Bolaget har i nuläget en 
kommunal borgen om 760 miljoner kronor och begär om en utökning till 1 000 
miljoner kronor. Behovet av nyupplåning är inte i närtid utan kan invänta beslut om 
koncernbank.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 143/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 

Begäran från Mariehus om utökad borgen 
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Underhållsplan och investeringsplan med 
tillhörande finansiering för Mariehus AB 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Mariehus ABs femåriga underhållsplan och 
investeringsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om finansiering för Mariehus AB och om  
begäran om utökad borgen om 240 miljoner kronor i samband med införande 
av koncernbank.           

Bakgrund 

En förstudie av införande av koncernbank har genomförts och den har 
presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp samt VD 
och ekonomichefer från bolagen.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat om koncernbank kommer inte 
borgensram till bolag att tillämpas utan kommunfullmäktige fastställer då 
årligen en upplåningsram för kommunen och en utlåningsram till bolagen. 
Detta medför att det är kommunen som sköter upplåningen och 
riskhanteringen för bolagen och bolagen kan avropa på utlåningsramen. 
Finansiering sker företrädesvis genom checkräkningskredit, alternativ genom 
låneavi.  
 
Mariehus AB redovisar underhållsplan och investeringsplan för åren 2020-2024 
om 275 miljoner för Mariehus nuvarande fastighetsbestånd. Bolaget begär en 
utökad borgensram om 240 miljoner kronor för denna period. Bolaget har i 
nuläget en kommunal borgen om 760 miljoner kronor och begär om en 
utökning till 1 000 miljoner kronor. Behovet av nyupplåning är inte i närtid utan 
kan invänta beslut om koncernbank.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-08 
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Investeringsplan 2020-2024 

ÅR 2020 2021 2022 2023 2024

Investeringar 55 000    55 000    55 000    55 000    55 000    

Eget kapital 110 498    121 498    134 498    149 998    167 998    

Balansomslutning 897 265    947 265    999 265    1 052 765    1 071 765    

Soliditet 12,3% 12,8% 13,5% 14,2% 15,7%











Underhåll Restvärde Investering Underhåll

Invest

ering Underhåll

Invester

ing Underhåll

Investe

ring Underhåll

Investerin

g

Objekt

Byggnad 

utvändigt Konto 

4310

Fasader 700 000 kr 213 250 kr 2 500 000 kr 600 000 kr 0 kr 4 150 000 kr     -  kr  7 900 000 kr 0 kr 2 800 000 kr 0 kr

Fönster 1 175 000 kr 6 390 kr 500 000 kr 1 500 000 kr 0 kr 8 270 000 kr     -  kr  8 400 000 kr 0 kr 10 500 000 kr 0 kr

Balkonger

200 000 kr 0 kr 0 kr 7 200 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 6 200 000 kr 0 kr

Entréer, portar mm

110 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Tak 1 570 000 kr 0 kr 0 kr 1 400 000 kr 0 kr 2 800 000 kr     -  kr  1 800 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Garageportar 0 kr 0 kr 500 000 kr 780 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Byggnad 

invändigt Konto 

4310

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Gemensamma 

utrymmen

0 kr 0 kr 3 000 000 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  130 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Tvättstugor 100 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 200 000 kr        -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

UH-plan 2020 UH-plan 2021 UH-plan 2022 UH-plan 2023 UH-plan 2024



Underhåll Restvärde Investering Underhåll

Invest

ering Underhåll

Invester

ing Underhåll

Investe

ring Underhåll

Investerin

g

Objekt

UH-plan 2020 UH-plan 2021 UH-plan 2022 UH-plan 2023 UH-plan 2024

Trapphus 300 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  225 000 kr 0 kr 625 000 kr 0 kr
Källare 0 kr 0 kr 0 kr 500 000 kr 0 kr 500 000 kr        -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Skyddsrum 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Avfallsrum/miljöru

m 100 000 kr 0 kr 550 000 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Hissar 0 kr 62 752 kr 2 100 000 kr 2 100 000 kr 0 kr 2 500 000 kr     -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Vindar 0 kr 0 kr 0 kr 850 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Helrenovering lgh 0 kr 0 kr 9 000 000 kr 9 000 000 kr 0 kr 9 000 000 kr     -  kr  9 000 000 kr 0 kr 9 000 000 kr 0 kr

VA, VVS, Kyl 

Konto 4330

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

VA, fjärrvärme, 

m.m. i mark

0 kr 0 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr

VV, KV, VVC, 

Avlopp i byggnad 150 000 kr 45 937 kr 30 650 000 kr 33 000 000 kr 0 kr 32 400 000 kr  -  kr  30 000 000 kr 0 kr 28 000 000 kr 0 kr

Kylsystem i 

byggnad

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
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UH-plan 2020 UH-plan 2021 UH-plan 2022 UH-plan 2023 UH-plan 2024

Värmesystem i 

byggnad

240 000 kr 0 kr 2 500 000 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  2 900 000 kr 0 kr 2 700 000 kr 0 kr

Ventilation

397 000 kr 24 958 kr 750 000 kr 1 000 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Styr och regler

80 000 kr 0 kr 750 000 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

El Konto 4350

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Armaturer

0 kr 0 kr 0 kr 250 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Elsystem

410 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 150 000 kr        -  kr  150 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Skalskydd

50 000 kr 0 kr 0 kr 300 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Utemiljö/Mark 

Konto 4320

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Lekplatsutrustning

0 kr 0 kr 0 kr 500 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 500 000 kr 0 kr

Dränering

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Asfaltering 270 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Utemiljö 440 000 kr 0 kr 400 000 kr 100 000 kr 0 kr -  kr                -  kr  0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
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Inköp material 

4210

0 kr -  kr                0 kr

Byggnad 800 000 kr 0 kr 0 kr 800 000 kr 0 kr 800 000 kr        -  kr  800 000 kr 0 kr 800 000 kr 0 kr

VS 350 000 kr 0 kr 0 kr 350 000 kr 0 kr 350 000 kr        -  kr  350 000 kr 0 kr 350 000 kr 0 kr

Ventilation 300 000 kr 0 kr 0 kr 300 000 kr 0 kr 300 000 kr        -  kr  300 000 kr 0 kr 300 000 kr 0 kr

Vitvaror 1 500 000 kr 0 kr 0 kr 1 500 000 kr 0 kr 1 500 000 kr     -  kr  1 500 000 kr 0 kr 1 500 000 kr 0 kr

Köp tjänst 4410

0 kr -  kr                0 kr

Byggnad inkl måleri 1 800 000 kr 0 kr 0 kr 1 800 000 kr 0 kr 1 800 000 kr     -  kr  1 800 000 kr 0 kr 1 800 000 kr 0 kr

Vattenskador 1 000 000 kr 0 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr     -  kr  1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr

LGH uh ej planerat 1 000 000 kr 0 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr     -  kr  1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr 0 kr

Yttremiljö 800 000 kr 0 kr 0 kr 800 000 kr 0 kr 800 000 kr        -  kr  800 000 kr 0 kr 800 000 kr 0 kr

Radonmätning 225 000 kr 0 kr 0 kr 225 000,00 kr

Energideklaration 350 000 kr 0 kr 0 kr

Åtgärder i samband med OVK300 000 kr 0 kr 0 kr

Summa 14 717 000 kr 353 287 kr 53 200 000 kr 67 855 000 kr 67 520 000 kr  69 055 000 kr 68 875 000 kr
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 Sektor ledning 
Christina Olsson 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om utökad borgen till Mariehus 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att ansökan om borgen till 
Mariehus fastigheter AB behandlas i samband med införande av koncernbank. 
 

Bakgrund 

En förstudie av införande av koncernbank har genomförts och den har 
presenterats till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp samt VD 
och ekonomichefer från bolagen. Nästa steg i beslutsprocessen är att 
ekonomichefen erhåller ett uppdrag att införa koncernbank.  
 
När kommunfullmäktige har beslutat om koncernbank kommer inte 
borgensram till bolag att tillämpas utan kommunfullmäktige fastställer då 
årligen en upplåningsram för kommunen och en utlåningsram till bolagen. 
Detta medför att det är kommunen som sköter upplåningen och 
riskhanteringen för bolagen och bolagen kan avropa på utlåningsramen. 
Finansiering sker företrädesvis genom checkräkningskredit, alternativ genom 
låneavi.  
 
Mariehus fastigheter begär en utökad borgensram om 240 miljoner kronor för 
perioden 2020-2024. Bolaget har i nuläget en kommunal borgen om 760 
miljoner kronor och begär om en utökning till 1 000 miljoner kronor. Behovet 
av nyupplåning är inte i närtid utan kan invänta beslut om koncernbank. 
 
 

Underlag för beslut 

 
 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
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Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 76                                                   Dnr 2020/00175  

Ägarinstruktion inför bolagsstämma i VänerEnergi AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunens ombud ges följande ägarinstruktion inför bolagsstämma i 

Vänerenergi AB: 

Ägarutdelningen i Vänerenergi AB ska för budgetåret 2019 öka med 6 miljoner 
kronor till totalt 12 miljoner kronor. Utökningen ska fördelas utifrån ägarandel 
mellan ägarna Mariestads kommun (88 procent) och Töreboda kommun (12 
procent).  

För Mariestads del ska den utökade utdelningen delas lika mellan socialnämnden och 
utbildningsnämnden.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2020, § 137, att öka 

ägarutdelningen från Vänerenergi AB för år 2019 med 6 miljoner kronor.  

Kommunchefen fick i uppdrag att skriva fram skriva fram ett beslutsunderlag.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 157/20   

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsudrag ksau § 137/20    

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Töreboda kommun 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Ägarinstruktion inför bolagsstämma i Vänerenergi 

AB 

Förslag till beslut 

Kommunens ombud ges följande ägarinstruktion inför bolagsstämma i 

Vänerenergi AB: 

Ägarutdelningen i Vänerenergi AB ska för budgetåret 2019 öka med 6 mkr till 

totalt 12 mkr. Utökningen ska fördelas utifrån ägarandel mellan ägarna Mariestads 

kommun (88 %) och Töreboda kommun (12 %). 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 april 2020 (§ 137) att öka 

ägarutdelningen från Vänerenergi AB för år 2019 med 6 mkr.  

Kommunchefen i uppdrag att skriva fram skriva fram ett beslutsunderlag. 

Underlag för beslutet 

Ksau § 137/20 

 

Enligt uppdrag 

 

Kristofer Svensson 

Kommunchef 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 137                                                     

Uppdrag till kommunchefen 

  

Särskild budgetpost Metsä Tissue m.m. 

Ekonomichefen ska tillse att ett beslutsunderlag skyndsamt tas fram till arbetsutskottets sammanträde 
den 15 april, för beslut den 16 april i kommunstyrelsen. Ärendet avser särskild budgetpost för att 
möjliggöra hantering av exploatering som rör kommunens ishall, rondell och expanderingen på Metsä 
Tissue.      

 

 

Översyn av utbildningsnämndens skolorganisation och struktur.  

Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att tillse att en översyn genomförs av 
utbildningsnämndens skolorganisation och struktur. 

 

Uppdraget ska utgå från kommunfullmäktiges mål och budget för att erhålla en långsiktig 
ekonomi i balans. 

Uppdraget ska omfatta följande: 

 Förslag på åtgärder som krävs för att erhålla en budget i balans över tid. 

 Förslag till förändringar i skolorganisationen utifrån två olika scenarion. 

 Uppdraget ska genomföras i dialog med uppdragsgivaren. 

  

Uppdraget finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 

Uppdraget kan också beskrivas tydligare i samråd med konsult för att mer precisera uppdragets 
olika delar och tillvägagångsätt. Det innebär att det då blir möjligt att även kontrollera uppdragets 
resultat och effekt. 

 

 

Kommunens bolag - Utökad utdelning till ägarna 

Inför årsmöte i de kommunala bolagen ska underlag tas fram som möjliggör utökad utdelning till 
ägarna. Ärendet ska skrivas fram skyndsamt och uppdras till ekonomichefen att så göra. 
Ägarutdelningen ska öka med ytterligare 6 miljoner till totalt 12 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 79                                                   Dnr 2020/00129  

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband Östra 
Skaraborg AB till 20 procent av aktierna, genom en riktad nyemission. 
Köpeskillingen uppgår till 2 865 000 kronor.       

Bakgrund 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i Bredband 
Östra Skaraborg, (BÖS AB). Sedan år 2016 finns ett avtalat samarbete beträffande 
gemensam beredskap och från 2018 finns det en avsiktsförklaring och en 
handlingsplan för det fortsatta samarbetet.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda och Mariestads tillstyrker 
delägarskap i Bredbrand Östra Skaraborg är avsikten att VänerEnergi AB blir ny 
delägare under 2020 genom en riktad nyemission i BÖS AB. VänerEnergi AB ska 
förvärva 1 500 stycken nyemitterade aktier varefter det totala antalet aktier i BÖS AB 
kommer att uppgå till 7 500 stycken.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en 
avkastningsvärdering av BÖS AB samt vad bolaget har för justerat eget kapital i sin 
balansräkning. Värderingsmetoderna ger väldigt lika resultat. 

BÖS AB:s styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 nyemitterade aktier 
till priset 1 910 kronor per aktie, det vill säga till en total köpeskilling om 2 865 000 
kronor. Bredband Östra Skaraborg AB kommer vid årets bolagstämma att ändra 
firmanamn till Bosnet AB. 

Syfte med delägarskap 

 Syftet med VänerEnergi AB:s delägarskap i Bredband Östra Skaraborg är 
bland annat följande:  

 Samtliga parter ska ha en ekonomisk vinning av att samarbeta jämfört med 
att agera på egen hand.  

 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för personella 
förändringar och störningar av olika slag. 

 Kunderna ska kunna ges en bättre service, support och ett större utbud av 
tjänster jämfört med att agera på egen hand. 

 Kunderna ska erhålla bättre kvalitet och driftsäkerhet jämfört med att agera 
på egen hand. 

Ytterligare tillkommande anledningar till delägarskap är kundfokus och teknikval där 
VänerEnergi och övriga delägare i Bredband Östra Skaraborg delar samma syn på 
god service, support och felavhjälpning samt drift- och leveranssäkerhet som viktiga 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

parametrar. VänerEnergi och nuvarande delägare i BÖS AB använder sig redan av 
samma teknik i näten, så kallad GPON som är en passivteknik som är mera 
leveranssäker och billigare att supporta. Ett tekniksamarbete mellan VänerEnergi AB 
och BÖS AB finns redan idag, till exempel med en gemensam beredskap. Det är 
därför naturligt att inom ramen för ett delägarskap kunna bygga upp en gemensam 
driftorganisation. 

Konsekvenser 

I och med delägarskap i BÖS AB är avsikten att VänerEnergi ska byta 
kommunikations-operatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är 
kommunikationsoperatör hos övriga delägare. Det innebär att VänerEnergi vid en 
övergång till BÖS AB som kommunikatörsoperatör kommer att avyttra all den aktiva 
utrustning man idag har till BÖS AB.  I dagsläget äger VänerEnergi den aktiva 
utrustningen i sina nät trots att det är Fastbit som är kommunikationsoperatör. 
Fastbit agerar alltså i dagsläget inte som en fullskalig kommunikationsoperatör, då 
man inte sköter den tekniska driften utan bara marknadsföring och kundbearbetning. 

Detta innebär att VänerEnergi AB kommer att lämna samarbetet med 
Fastbit/Openbit-plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i Fastbit har ett 
års uppsägningstid varför en lämplig tidpunkt för byte av kommunikationsoperatör 
skulle vara 1 april 2021.  

VänerEnergi har under många år haft flera frågeställningar angående Fastbits 
verksamhet och utveckling där delägarna inte har samsyn. Från VänerEnergis sida 
menar man att man inte nått fram med sina önskemål om driftsamarbete, kundfokus 
och utveckling av tjänster.  

VänerEnergi AB har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom Fastbits 
driftorganisation Göliska IT inte tillåts agera utanför ägarkommunerna Lidköping, 
Skara, Götene. Vidare har VänerEnergi inte fått gehör för att använda en annan 
extern driftoperatör till Fastbit då övriga delägare ansett att Göliska IT ska ha 
uppdraget. Lidköpings kommun har därtill visat tveksamhet till att driva Fastbit 
vidare i nuvarande form.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 128/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 

Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 
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Underlag för beslut i styrelsen för VänerEnergi AB, ” VänerEnergi AB blir ny 
delägare i Bredband Östra Skaraborg AB” 

Skrivelse upprättad av VD Rolf Åkesson 2020-03-12, Delägarskap i Bredband Östra 
Skaraborg AB  

Protokollsutdrag från styrelsens för VänerEnergi AB § 23/20   

VDN:s var på fråga från ksau angående Fastbit    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(Töreboda kommun) 

 



Datum: 2020-03-13 
Dnr:  

Sida: 1 (3) 
 
 
 
 

Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband Östra 

Skaraborg AB till 20 % av aktierna, genom en riktad nyemission. Köpeskillingen 

uppgår till 2 865 000 kr.  

Bakgrund 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i Bredband 

Östra Skaraborg, (BÖS AB). Sedan år 2016 finns ett avtalat samarbete beträffande 

gemensam beredskap och från 2018 finns det en avsiktsförklaring och en handlingsplan 

för det fortsatta samarbetet.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda och Mariestads tillstyrker 

delägarskap i Bredbrand Östra Skaraborg är avsikten att VänerEnergi AB blir ny 

delägare under 2020 genom en riktad nyemission i BÖS AB. VänerEnergi AB ska 

förvärva 1 500 stycken nyemitterade aktier varefter det totala antalet aktier i BÖS AB 

kommer att uppgå till 7 500 stycken.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en 

avkastningsvärdering av BÖS AB samt vad bolaget har för justerat eget kapital i sin 

balansräkning. Värderingsmetoderna ger väldigt lika resultat. 

BÖS AB:s styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 nyemitterade aktier till 

priset 1 910 kr/aktie, det vill säga till en total köpeskilling om 2 865 000 kr. Bredband 

Östra Skaraborg AB kommer vid årets bolagstämma att ändra firmanamn till Bosnet 

AB. 

Syfte med delägarskap 

Syftet med VänerEnergi AB:s delägarskap i Bredband Östra Skaraborg är bland annat 

följande:  

 Samtliga parter ska ha en ekonomisk vinning av att samarbeta jämfört med att 

agera på egen hand.  
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 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för personella 

förändringar och störningar av olika slag. 

 Kunderna ska kunna ges en bättre service, support och ett större utbud av 

tjänster jämfört med att agera på egen hand. 

 Kunderna ska erhålla bättre kvalitet och driftsäkerhet jämfört med att agera på 

egen hand. 

Ytterligare tillkommande anledningar till delägarskap är kundfokus och teknikval där 

VänerEnergi och övriga delägare i Bredband Östra Skaraborg delar samma syn på god 

service, support och felavhjälpning samt drift- och leveranssäkerhet som viktiga 

parametrar. VänerEnergi och nuvarande delägare i BÖS AB använder sig redan av 

samma teknik i näten, så kallad GPON som är en passivteknik som är mera 

leveranssäker och billigare att supporta. Ett tekniksamarbete mellan VänerEnergi AB 

och BÖS AB finns redan idag, till exempel med en gemensam beredskap. Det är därför 

naturligt att inom ramen för ett delägarskap kunna bygga upp en gemensam 

driftorganisation. 

Konsekvenser 

I och med delägarskap i BÖS AB är avsikten att VänerEnergi ska byta kommunikations-

operatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är kommunikationsoperatör hos 

övriga delägare. Det innebär att VänerEnergi vid en övergång till BÖS AB som 

kommunikatörsoperatör kommer att avyttra all den aktiva utrustning man idag har till 

BÖS AB.  I dagsläget äger VänerEnergi den aktiva utrustningen i sina nät trots att det är 

Fastbit som är kommunikationsoperatör. Fastbit agerar alltså i dagsläget inte som en 

fullskalig kommunikationsoperatör, då man inte sköter den tekniska driften utan bara 

marknadsföring och kundbearbetning. 

Detta innebär att VänerEnergi AB kommer att lämna samarbetet med Fastbit /Openbit-

plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i Fastbit har ett års uppsägningstid 

varför en lämplig tidpunkt för byte av kommunikationsoperatör skulle vara 1 april 2021.  

VänerEnergi har under många år haft flera frågeställningar angående Fastbits 

verksamhet och utveckling där delägarna inte har samsyn. Från VänerEnergis sida 

menar man att man inte nått fram med sina önskemål om driftsamarbete, kundfokus 

och utveckling av tjänster.  

VänerEnergi AB har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom Fastbits 

driftorganisation Göliska IT inte tillåts agera utanför ägarkommunerna Lidköping, 

Skara, Götene. Vidare har VänerEnergi inte fått gehör för att använda en annan extern 

driftoperatör till Fastbit då övriga delägare ansett att Göliska IT ska ha uppdraget. 

Lidköpings kommun har därtill visat tveksamhet till att driva Fastbit vidare i nuvarande 

form. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2020-03-13, 

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) 

 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 
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Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 

Underlag för beslut i styrelsen för VänerEnergi AB, ” VänerEnergi AB blir ny delägare i 

Bredband Östra Skaraborg AB” 

 

Skrivelse upprättad av VD Rolf Åkesson 2020-03-12, Delägarskap i Bredband Östra 

Skaraborg AB 

Protokollsutdrag från styrelsen i VänerEnergi 2020-02-21, §  

 

 

Beslutet ska skickas till:  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-03-20 
Dnr: KS 2020/00129   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Delägarskap i Bredband Östra Skaraborg AB 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband 
Östra Skaraborg AB till 20 procent av aktierna, genom en riktad nyemission. 
Köpeskillingen uppgår till 2 865 000 kronor.           

Bakgrund 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i 

Bredband Östra Skaraborg, (BÖS AB). Sedan år 2016 finns ett avtalat 

samarbete beträffande gemensam beredskap och från 2018 finns det en 

avsiktsförklaring och en handlingsplan för det fortsatta samarbetet.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda och Mariestads 

tillstyrker delägarskap i Bredbrand Östra Skaraborg är avsikten att 

VänerEnergi AB blir ny delägare under 2020 genom en riktad nyemission i 

BÖS AB. VänerEnergi AB ska förvärva 1 500 stycken nyemitterade aktier 

varefter det totala antalet aktier i BÖS AB kommer att uppgå till 7 500 

stycken.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en 

avkastningsvärdering av BÖS AB samt vad bolaget har för justerat eget 

kapital i sin balansräkning. Värderingsmetoderna ger väldigt lika resultat. 

BÖS AB:s styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 

nyemitterade aktier till priset 1 910 kronor per aktie, det vill säga till en total 

köpeskilling om 2 865 000 kronor. Bredband Östra Skaraborg AB kommer 

vid årets bolagstämma att ändra firmanamn till Bosnet AB. 

Syfte med delägarskap 

Syftet med VänerEnergi AB:s delägarskap i Bredband Östra Skaraborg är 

bland annat följande:  

 Samtliga parter ska ha en ekonomisk vinning av att samarbeta 

jämfört med att agera på egen hand.  
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 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för 

personella förändringar och störningar av olika slag. 

 Kunderna ska kunna ges en bättre service, support och ett större 

utbud av tjänster jämfört med att agera på egen hand. 

 Kunderna ska erhålla bättre kvalitet och driftsäkerhet jämfört med 

att agera på egen hand. 

Ytterligare tillkommande anledningar till delägarskap är kundfokus och 

teknikval där VänerEnergi och övriga delägare i Bredband Östra Skaraborg 

delar samma syn på god service, support och felavhjälpning samt drift- och 

leveranssäkerhet som viktiga parametrar. VänerEnergi och nuvarande 

delägare i BÖS AB använder sig redan av samma teknik i näten, så kallad 

GPON som är en passivteknik som är mera leveranssäker och billigare att 

supporta. Ett tekniksamarbete mellan VänerEnergi AB och BÖS AB finns 

redan idag, till exempel med en gemensam beredskap. Det är därför 

naturligt att inom ramen för ett delägarskap kunna bygga upp en gemensam 

driftorganisation. 

Konsekvenser 

I och med delägarskap i BÖS AB är avsikten att VänerEnergi ska byta 

kommunikations-operatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är 

kommunikationsoperatör hos övriga delägare. Det innebär att VänerEnergi 

vid en övergång till BÖS AB som kommunikatörsoperatör kommer att 

avyttra all den aktiva utrustning man idag har till BÖS AB.  I dagsläget äger 

VänerEnergi den aktiva utrustningen i sina nät trots att det är Fastbit som är 

kommunikationsoperatör. Fastbit agerar alltså i dagsläget inte som en 

fullskalig kommunikationsoperatör, då man inte sköter den tekniska driften 

utan bara marknadsföring och kundbearbetning. 

Detta innebär att VänerEnergi AB kommer att lämna samarbetet med 

Fastbit /Openbit-plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i 

Fastbit har ett års uppsägningstid varför en lämplig tidpunkt för byte av 

kommunikationsoperatör skulle vara 1 april 2021.  

VänerEnergi har under många år haft flera frågeställningar angående 

Fastbits verksamhet och utveckling där delägarna inte har samsyn. Från 

VänerEnergis sida menar man att man inte nått fram med sina önskemål 

om driftsamarbete, kundfokus och utveckling av tjänster.  

VänerEnergi AB har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom 

Fastbits driftorganisation Göliska IT inte tillåts agera utanför 

ägarkommunerna Lidköping, Skara, Götene. Vidare har VänerEnergi inte 

fått gehör för att använda en annan extern driftoperatör till Fastbit då övriga 

delägare ansett att Göliska IT ska ha uppdraget. Lidköpings kommun har 

därtill visat tveksamhet till att driva Fastbit vidare i nuvarande form.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 
 

Avsiktsförklaring om driftsamarbete i stadsnäten 

 

Konsortialavtal mellan aktieägarna i BÖS AB 

Underlag för beslut i styrelsen för VänerEnergi AB, ” VänerEnergi AB blir 

ny delägare i Bredband Östra Skaraborg AB” 

 

Skrivelse upprättad av VD Rolf Åkesson 2020-03-12, Delägarskap i 

Bredband Östra Skaraborg AB  

Protokollsutdrag från styrelsens för VänerEnergi AB § 23/20        

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB)  
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 Sammanträdesdag 
 2020-03-09 

 
Art: Styrelsesammanträde 

 
Tid och plats: Kl 16.30 – 19.00, Strandvägen 22. 
 
Omfattning: §§ 21 - 25 
Ledamöter:  
 Yvonne Gogolin Ordf 
 Magnus Landgren Ledamot 
 Lennart Bäckman ” 
 Katarina Brydzinski ” 
 Mathias Törnblom ” 
 Rune Skogsberg ” 
 Thomas Kling ” 
 Lars Adolfsson ” 
 Gun-Britt Alenljung Tjänstg suppleant 
 Göran Hellström ” 

 
Suppleanter: Rolf Rutgersson  
 Karin Arvidsson 
 Olov Bergström 

 
Arbetstagarrepresentanter: Jan Henriksson SEKO 
 Björn Eriksson Vision  
 Mika Karlsson Vision 
 
Övriga deltagare: Rolf Åkesson VD 
 Marie-Louise Hellström Ekonomichef 
 Ulf Gustafsson Nätchef 
 Bonni Pontén Telekomchef 
Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordföranden. Mötet inleds med en presentation av ElectriVillage av Mariestads 
kommun. 
 
Justering  
Som protokolljusterare tillsammans med ordföranden väljs Lars Adolfsson. 
 
Föregående mötesprotokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde måndagen den 6 april kl 17.00.  
 
 
 
.................................................... .............................................. 
Rolf Åkesson Yvonne Gogolin 
Sekreterare Ordförande 
 
 
................................................... 
Lars Adolfsson 
Justerande 
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§ 21 
Årsredovisning 2019 

Marie-Louise Hellström redovisar bolagets årsredovisning för 2019.  
Styrelsen föreslår årsstämman att 6 miljoner kr utdelas till aktieägarna, och att utdel-
ningen skuldförs dagen efter årsstämmans beslut. 
 
Årsredovisningen för VänerEnergi och koncernen bifogas protokollet, 
BILAGA Bs § 21/2020. 
 
 
Styrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande årsredovisning för 2019 samt att underteckna den-

samma.  
________________________ 
 
 
§ 22 
Hälsobokslut 2019 

Rolf Åkesson redogör för hälsobokslutet 2019. 
 
Hälsobokslutet bifogas protokollet, 
BILAGA BS § 22/2020. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föreliggande Hälsobokslut. 
_______________________ 
 
 
§ 23 
VänerEnergi ny delägare i BÖS 

Rolf Åkesson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlaget bifogas protokollet, 
BILAGA BS § 23/2020. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna att VänerEnergi AB ska bli ny delägare, med 20% av aktieinnehavet, i 

Bredband Östra Skaraborg genom en riktad nyemission. 
Köpeskillingen är 2 865 000 kr för.  
Beslutet om delägarskap översändes till KF i Mariestads och Töreboda kommun 
för möjlighet att ta ställning i frågan i överensstämmelse med gällande bolags-
ordning. 

 
Styrelsen ger vidare VD mandat att besluta om ett byte av Kommunikationsope-
ratör, från Fastbit till BÖS, när tidpunkten anses lämplig.  

_______________________ 
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§ 24 
Underlag för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Rolf Åkesson meddelar att Mariestads och Töreboda kommun årligen ska bedöma hur 
den uppsiktsplikt som finns angiven i Kommunallagen har hanterats. För detta behövs 
en skrivelse från bolaget som styrelsen skall godkänna. 
 
Skrivelsen bifogas protokollet, 
BILAGA BS § 24/2020. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna föreliggande skrivelse som underlag för Kommunstyrelsens uppsikts-

plikt. 
_______________________ 
 
 
 
§ 25 
Rapporter 

Fjärrvärme 

Rapport enligt skriftlig bilaga BS § 25:1/2020. 
 

Elnät/Stadsnät 

Inga rapporter föreligger. 
 

Telekom 

Inga rapporter föreligger. 
 

Ekonomi 

Inga ytterligare rapporter föreligger. 
 

VD-rapporter 

RolfÅ meddelar att planeringen för en förväntad Corona-epidemi har påbörjats. Kommu-
nens ledningsgrupp har bjudit in bolagen till sina möten.  
 
RolfÅ rapporterar vidare om årets Bomässa där bolaget hade många besökare i sin mon-
ter. 
_______________________ 
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1 PARTER 

Detta konsortialavtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats mellan: 

(1) Hjo Energi Aktiebolag, org. nr 556031-7777, Box 66, 544 21 Hjo;  

(2) Karlsborgs Energi Aktiebolag, org. nr 556495-1415, Västra vägen 41,  

546 31 Karlsborg; 

(3)  Tibro Energi AB, org. nr 556529-9921, Fabriksgatan 10, 543 50 Tibro; 

(4) Tidaholms Energi AB, org. nr 556063-9683, Box 63, 522 22 Tidaholm; och  

(5) VänerEnergi AB, org. nr 556354-1860, Box 102, 542 21 Mariestad 

 

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). 

2 BAKGRUND 

 Bredband Östra Skaraborg Aktiebolag, org. nr 556673-3175, (”Bolaget”), har inför 

ingåendet av Avtalet ett aktiekapital om 6 000 000 kronor, fördelat på 6 000 aktier med 

lika rätt, var och en med ett kvotvärde om 1 000 kronor. 

 Parterna är överens om att VänerEnergi AB ska bli delägare i Bolaget på samma villkor 

och till samma andel som övriga delägare i Bolaget, vilket sker genom utgivande av 1 500 

nya aktier i Bolaget vilka tecknas av VänerEnergi AB. 

 Efter genomförd nyemission enligt punkt 2.2 kommer Bolaget att ha ett aktiekapital om 

7 500 000 kronor, fördelat på 7 500 aktier med lika rätt, var och en med ett kvotvärde 

om 1 000 kronor. Aktierna i Bolaget kommer att ägas enligt följande fördelning: 

Aktieägare   Antal aktier/röster  Andel av aktier/röster   

Hjo Energi Aktiebolag          1 500 aktier   20 % 

Karlsborgs Energi Aktiebolag         1 500 aktier   20 % 

Tibro Energi AB          1 500 aktier   20 % 

Tidaholms Energi AB          1 500 aktier   20 % 

VänerEnergi AB          1 500 aktier   20 % 

Totalt:                        7 500 aktier   100 %  

 

 Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier, teckningsoptioner, 

konvertibler, fondaktierätter och teckningsrätter i Bolaget, liksom samtliga andra 

instrument och värdepapper utgivna av Bolaget som Parterna innehar eller kan komma 

att inneha (”Aktier”). 

 Avtalets bestämmelser ska tillämpas analogt på eventuella framtida dotterbolag till 

Bolaget. 
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 Parterna har en gemensam grundidé om att utveckla och anlägga en väl fungerande 

kommunikation för bredband, TV och telefoni huvudsakligen inom Skaraborg och i 

synnerhet i Parternas respektive ägarkommuner. Parterna bedriver nätverksamhet (äger 

stadsnät) i sina respektive ägarkommuner och tillhandahåller därigenom tjänster för 

data- och telekommunikation. Genom att samarbeta och sammanbinda stadsnäten kan 

Parterna öka kostnadseffektiviteten i näten till gagn för både kommuninvånare och det 

lokala näringslivet. 

 Parterna äger den passiva utrustningen, såsom egna stadsnät/fibernät för IT-

kommunikation, ortssammanbindande nät och accessnät i sina respektive 

ägarkommuner. Bolaget äger den aktiva utrustningen i Parternas nät.  

 Parterna bedriver sedan hösten 2016 en gemensam funktion för driftövervakning med 

beredskap utanför kontorstid för stadsnäten enligt ett separat upprättat avtal. 

Diskussioner har förts mellan Parterna om att utöka detta samarbete till att omfatta 

ytterligare funktioner som är nödvändiga för driften av stadsnät. Parterna arbetar i 

samma system för driftsättning, övervakning och ärendehantering och är 

sammankopplade genom sina fibernät. 

 Det pågår en omfattande utbyggnad av stadsnäten vilket i framtiden kommer att öka 

behovet av resurser. Samtliga Parter upplever idag att verksamheten till följd av knappa 

resurser är sårbar och personberoende samtidigt som kundernas krav på tillgänglighet 

ökar.  

3 GENERELLA ÅTAGANDEN 

 Parterna åtar sig: 

(a) att själva eller genom ombud delta i och rösta vid bolagsstämma i Bolaget i 

enlighet med Avtalets bestämmelser och i övrigt i enlighet med de 

överenskommelser Parterna träffar; 

 

(b) att, i förekommande fall, som styrelseledamöter eller suppleanter själva delta i 

och rösta vid styrelsesammanträden i Bolaget i enlighet med Avtalets 

bestämmelser, respektive tillse att styrelseledamot respektive suppleant som Part 

har nominerat och fått utsedd deltar i och röstar vid styrelsesammanträden i 

enlighet med Avtalets bestämmelser; och 

 

(c) att i övrigt lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig att samarbeta som 

aktieägare i Bolaget i syfte att gemensamt främja och utveckla Bolaget, värna om 

dess fortsatta bestånd och lönsamhet, samt tillvarata Parternas ekonomiska 

intressen och Avtalets efterlevnad.  
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4 BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET 

 Bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av bilaga 4.1 eller sådan annan 

lydelse som från tid till annan beslutas med iakttagande av aktiebolagslagens 

bestämmelser (”Bolagsordningen”). 

 Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i Bolagsordningen och 

bestämmelserna i detta Avtal ska, Parterna emellan, Avtalets bestämmelser äga 

företräde.  

 Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med tillämplig lag, inom ramen för vad som 

anges i Bolagsordningen och i enlighet med affärsmässiga principer och harmoniseras 

med de principer som gäller i Parternas stadsnätsverksamhet. Kunderna ska 

tillhandahållas tjänster till konkurrenskraftigt pris i ett öppet nät för alla operatörer. 

Anläggningarnas standard ska vara av hög kvalitet och uppfylla de krav som kunder och 

leverantörer rimligen kan förutsätta. 

 Bolagets huvudsakliga arbetsområden består i: 

(a) att Bolaget, på uppdrag av Parterna, ska sköta den aktiva driften av Parternas 

stadsnät, vilket innefattar att Bolaget äger och ansvarar för den aktiva 

utrustningen samt bemannar sin organisation på härför lämpligt sätt;  

(b) att Bolaget ska ha rollen som kommunikationsoperatör (”KO”) i Parternas 

stadsnät. VänerEnergi AB åtar sig att ansluta till Bolaget som sin KO så snart 

VänerEnergi AB avslutat samarbetet med sin nuvarande KO, vilket planerats till 

utgången av 2020 enligt tidigare avsiktsförklaring mellan Parterna (daterad 

2018-04-06); samt 

(c) att Bolaget ska upprätthålla och driva en öppen plattform till vilken 

tjänsteleverantörer kan ansluta och erbjuda sina tjänster till slutkund. 

5 FINANSIERING AV BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET M.M. 

 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess egna kapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel eller genom upplåning eller genom emission av Aktier. 

 Ingen av Parterna har någon skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt 

bidra till Bolagets finansiering. 

6 PRINCIPER FÖR VINSTDISPOSITION 

 Parterna är överens om att Parterna i första hand ska söka komma överens vid beslut om 

vinstutdelning.  
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 Om enighet i beslut om vinstutdelning inte kan uppnås mellan Parterna äger Part rätt att 

påkalla vinstutdelning, i den mån aktiebolagslagen så tillåter och Bolagets revisor 

tillstyrker sådant förslag om vinstutdelning, enligt följande. Utdelning till aktieägare ska 

ej ske så länge Bolagets soliditet understiger 50 procent. Överstiger Bolagets soliditet 50 

procent äger Part påkalla att utdelning till Bolagets ägare sker med högst så stort belopp 

att Bolagets soliditet efter lämnad utdelning inte understiger 50 procent. Bolagets 

soliditet ska fastställas av Bolagets revisor.  

7 BOLAGSSTÄMMA 

 Bolagsstämma ska hållas när så erfordras enligt tillämplig lag, Bolagsordningen eller 

annars på begäran av Part.  

 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid bolagsstämma. 

8 STYRELSE, VD OCH FIRMATECKNING 

 Styrelsen i Bolaget ska ansvara för Bolagets ledning, affärsverksamhet samt övrig 

verksamhet. Styrelsen ska i sitt uppdrag följa svensk lagstiftning, detta Avtal, 

Bolagsordningen, samt av Parterna vid var tid framtagna ägardirektiv.  

 Styrelsen ska bestå av 6-12 ledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämma och 

mandatperioden avser en tidsperiod om fyra år från den årsstämma som följer närmast 

efter att val till kommunfullmäktiga förrättats för tiden intill slutet av den årsstämma 

som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 Part har rätt att nominera och få utsedda två ledamöter vardera. 

 Styrelsens ordförande och vice ordförande, som väljs på årsstämma enligt samma 

mandatperiod som anges i punkt 8.2, utses respektive entledigas av styrelsen. Rätten att 

nominera och få utsedd styrelsens ordförande ska, om Parterna inte kommer överens om 

annat, växla mellan Parterna i fyraårsintervaller med perioder som följer 

mandatperioden så som den anges i punkt 8.2. Tidaholms Energi AB ska har rätt att 

nominera och få utsedd styrelsens ordförande den första perioden, vilken löper från den 

dag denna punkt 8.4 börjar till gälla t.o.m dagen för utgången av innevarande 

mandatperiod, varefter följande turordning ska gälla: VänerEnergi AB, Karlsborgs 

Energi Aktiebolag, Tibro Energi AB och därefter Hjo Energi Aktiebolag.  

 Styrelsen är endast beslutsför om minst en ledamot utsedd av respektive Part är 

närvarande.  

 Styrelseledamot ska inte vara berättigad till styrelsearvode. 

 Bolaget får ha en verkställande direktör som utses och entledigas av styrelsen.  
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 Bolagets firma ska tecknas av styrelsen, samt enligt föreskrift i Bolagsordningen. 

Verkställande direktör ska, i förekommande fall och i enlighet med aktiebolagslagen, ha 

rätt att teckna Bolagets firma såvitt avser löpande förvaltningsåtgärder. 

 

 

9 REVISOR OCH LEKMANNAREVISOR 

 För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och, i 

förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 

revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av 

ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 För samma mandatperiod som gäller för Bolagets styrelse ska Bolaget utse en 

lekmannarevisor med en suppleant. Rätten att nominera och få utsedd en 

lekmannarevisor med en suppleant ska, om Parterna inte kommer överens om annat, 

växla mellan Parterna i fyraårsintervaller med perioder som följer mandatperioden så 

som den anges i punkt 8.2. Hjo Energi Aktiebolag ska har rätt att nominera och få utsedd 

en lekmannarevisor med en suppleant den första perioden, vilken löper från den dag 

denna punkt 8.4 börjar till gälla t.o.m dagen för utgången av innevarande mandatperiod, 

varefter följande turordning ska gälla: Tidaholms Energi AB, VänerEnergi AB, 

Karlsborgs Energi Aktiebolag och därefter Tibro Energi AB. 

10 KVALIFICERAD MAJORITET VID VISSA BESLUT  

 För giltiga beslut i följande frågor – oavsett om beslutet fattas av bolagsstämma, styrelse 

eller eljest – krävs, utöver vad som följer av tillämplig lag, att beslutet biträds av minst 

2/3 av Parterna (vid beslut på stämma) respektive närvarande ledamöter (vid beslut av 

styrelsen): 

(a) ändring av Bolagsordningen;  

(b) ändring av Bolagets säte, lokalisering eller verksamhet (inkl. väsentlig ändring av 

omfattningen av Bolagets verksamhet); 

(c) ändring av Bolagets aktiekapital eller Bolagets emission eller utgivning av Aktier i 

Bolaget eller ändring av villkor för sådana Aktier; 

(d) upptagande av lån eller annan kredit av väsentlig betydelse för Bolagets 

verksamhet eller ställande av säkerhet för sådant lån eller sådan kredit; 

(e) förvärv eller överlåtelse av fastighet eller tomträtt; 
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(f) förvärv eller överlåtelse av andra tillgångar eller rättigheter som är av väsentlig 

betydelse för Bolagets verksamhet eller investering i tillgångar där 

investeringsbeloppet är väsentligt; 

(g) bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterbolag samt förvärv eller 

avyttring av aktier eller andelar i andra bolag; 

(h) ingående av aktieägaravtal, kommanditbolags- eller handelsbolagsavtal, 

samarbetsavtal och liknande avtal; 

(i) nedläggning av Bolagets rörelse eller väsentlig omstrukturering av denna eller 

överlåtelse eller nedläggning av väsentlig rörelsegren; 

(j) antagande av fusions- eller fissionsplan; 

(k) inställelse av betalningar, träffande av ackordsuppgörelse med borgenär, 

inledande av företagsrekonstruktion eller ansökan om försättande i konkurs 

förutom när så krävs enligt tvingande lag; 

(l) likvidation av Bolaget (inkl. förslag avseende likvidator), förutom när så krävs 

enligt tvingande lag; 

(m) tillsättande och entledigande av verkställande direktör; och 

(n) ingående av avtal mellan Bolaget och Part eller Part närstående fysisk eller 

juridisk person av väsentlig betydelse för Bolaget, samt ändring eller uppsägning 

av sådant avtal (varvid ”närstående” ska ha motsvarande innebörd som enligt 21 

kap. 1 § aktiebolagslagen). 

11 ÖVERLÅTELSE OCH INLÖSEN AV AKTIER M.M. 

 Generellt överlåtelseförbud m.m. 

11.1.1 Utöver vad som följer av bestämmelserna nedan i detta Avtal äger Part inte rätt att 

överlåta, pantsätta eller på annat sätt belasta sina Aktier i Bolaget, inte heller utfärda 

option avseende överlåtelse av sina Aktier i Bolaget, utan övriga Parters föregående 

skriftliga samtycke.   

 Förköp 

11.2.1 Part har rätt att när som helst överlåta alla (men inte endast vissa av) sina Aktier till 

tredje man, förutsatt att sådan Part (”Erbjudande Part”) dessförinnan erbjuder 

Aktierna (”Erbjudna Aktier”) till övriga Parter (”Mottagande Parter”). Sådant 

erbjudande (”Erbjudandet”) ska ange till vilken tredje man Erbjudande Part avser att 

överlåta Erbjudna Aktier samt till vilken köpeskilling och på vilka villkor i övrigt 

överlåtelsen ska ske. 
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11.2.2 Mottagande Parter ska inom 30 dagar efter mottagandet av Erbjudandet 

(”Erbjudandefristen”) meddela Erbjudande Part om Erbjudandet accepteras eller 

förkastas. Accept av Erbjudandet ska för att vara giltigt omfatta samtliga Erbjudna 

Aktier. Lämnas inte sådant meddelande eller lämnas det för sent eller är det annars inte 

giltigt, ska Mottagande Part anses ha förkastat Erbjudandet. 

11.2.3 Om endast en Mottagande Part accepterar Erbjudandet inom Erbjudandefristen, ska 

denne förvärva alla Erbjudna Aktier. Om fler än en Mottagande Part accepterat 

Erbjudandet inom Erbjudandefristen ska de Mottagande Parter som har accepterat 

Erbjudandet förvärva alla Erbjudna Aktier i proportion till deras respektive innehav av 

aktier utgivna av Bolaget vid utgången av Erbjudandefristen. 

11.2.4 Om Erbjudande Part och Mottagande Part(er) som inom Erbjudandefristen har 

accepterat Erbjudandet och har rätt att förvärva Erbjudna Aktier inte inom 30 dagar från 

Erbjudandefristens utgång enats om Köpeskillingen för Erbjudna Aktier, ska 

Köpeskillingen för Erbjudna Aktier uppgå till det lägsta av (i) det belopp som anges som 

köpeskilling i Erbjudandet, eller, om nämnda köpeskilling inte är angiven i kontanter, 

däremot svarande värde och (ii) det värde som fastställts för Aktierna genom värdering i 

enlighet med bestämmelserna i punkt 11.8. 

11.2.5 Köpeskillingen för Erbjudna Aktier ska av aktuella Mottagande Part(er) erläggas kontant 

till Erbjudande Part inom 30 dagar efter Erbjudandefristens utgång eller, om 

köpeskillingen då inte har fastställts, inom 30 dagar från det att den fastställts, mot 

erhållande av aktiebreven (förutsatt att sådana har utfärdats), jämte eventuellt därtill 

hörande utdelningskuponger och, i förekommande fall, andra skuldebrev, certifikat eller 

handlingar som svarar mot Erbjudna Aktier, vederbörligen överlåtna in blanco eller till 

aktuell(a) Mottagande Part(er), varvid äganderätten till Erbjudna Aktier övergår till 

aktuell(a) Mottagande Part(er). 

11.2.6 Om Erbjudandet förkastas, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta alla (men inte endast 

vissa av) Erbjudna Aktier till i Erbjudandet angiven tredje man, för den köpeskilling och 

på de villkor i övrigt som anges i Erbjudandet (men inte till någon annan tredje man eller 

för någon annan köpeskilling eller på några andra villkor i övrigt), förutsatt att en dylik 

överlåtelse kommer till stånd senast 60 dagar efter Erbjudandefristens utgång och 

förutsatt att aktuell tredje man i samband med överlåtelsen/förvärvet av Aktierna 

skriftligen tillträder detta Avtal som Part.  

 Inlösen på grund av kontraktsbrott 

11.3.1 Om Part bryter mot bestämmelse i detta Avtal (”Felande Part”), kontraktsbrottet är av 

väsentlig betydelse för övriga Parter (”Förfördelade Parter”) och Felande Part inte 

vidtar rättelse inom 30 dagar från anmodan från Förfördelade Parter, äger 

Förfördelad(e) Part(er) rätt att utesluta Felande Part ur Avtalet och inlösa (dvs. förvärva) 

Felande Parts Aktier.  
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11.3.2 Förfördelad Part som önskar utesluta Felande Part ur Avtalet samt inlösa Felande Parts 

Aktier, ska inom 30 dagar från utgången av i punkt 11.3.1 nämnda 30-dagars frist 

(”Inlösenfristen”) begära uteslutning av Felande Part och inlösen av Felande Parts 

Aktier. Begäran ska för att vara giltigt omfatta samtliga Felande Parts Aktier.  

11.3.3 Om endast en Förfördelad Part begär uteslutning och inlösen inom Inlösenfristen, ska 

denne förvärva alla Felande Parts Aktier. Om fler än en Förfördelad Part begär 

uteslutning och inlösen inom Inlösenfristen ska de Förfördelade Parter som begärt 

uteslutning och inlösen förvärva alla Felande Parts Aktier i proportion till deras 

respektive innehav av aktier utgivna av Bolaget vid utgången av Inlösenfristen. 

11.3.4 Om Felande Part och Förfördelad(e) Part(er) som inom Inlösensfristen begärt 

uteslutning och inlösen inte inom 30 dagar från Inlösensfristens utgång enats om 

lösenpriset (dvs. köpeskillingen) för Aktierna i fråga, ska lösenpriset fastställas genom 

värdering i enlighet med bestämmelserna i punkt 11.8, vilket pris emellertid ska 

reduceras med 50 procent på grund av kontraktsbrottet. 

11.3.5 Lösenpriset för Felande Parts Aktier ska av aktuell(a) Förfördelad(e) Part(er) erläggas 

kontant till Felande Part inom 30 dagar från Inlösensfristens utgång, eller, om 

lösenpriset då inte har överenskommits, inom 30 dagar från det att lösenpriset fastställts 

genom värdering enligt punkt 11.8, mot erhållande av aktiebreven (förutsatt att sådana 

har utfärdats), jämte eventuellt därtill hörande utdelningskuponger, och, i 

förekommande fall, andra skuldebrev, certifikat eller handlingar som svarar mot aktuella 

Aktier, vederbörligen transporterade in blanco eller till aktuell(a) Förfördelad(e) 

Part(er), varvid äganderätten till aktuella Aktier övergår till aktuell(a) Förfördelad(e) 

Part(er). När äganderätten till alla Felande Parts Aktier sålunda övergått till 

Förfördelad(e) Part(er), ska Felande Part anses ha uteslutits ur detta Avtal. 

 Inlösen på grund av obestånd 

11.4.1 Om Part försätts i konkurs eller annars måste anses ha kommit på obestånd (”Part På 

Obestånd”), äger övriga Parter (”Övriga Parter”) rätt att utesluta Part På Obestånd ur 

Avtalet och inlösa (dvs. förvärva) Part På Obestånds Aktier i enlighet med 

inlösensreglerna i punkt 11.3 (vilka därvid ska äga analog tillämpning), dock att det pris 

som fastställs genom värdering i enlighet med bestämmelserna i punkt 11.8 inte ska bli 

föremål för någon reducering samt att i punkt 11.3.2 angiven Inlösensfrist ska börja löpa 

den dag Övriga Parter underrättas om att Part På Obestånd försatts i konkurs eller 

annars måste anses ha kommit på obestånd. 

  Överlåtelse till närstående bolag 

11.5.1 Part (”Överlåtande Part”) äger rätt att överlåta alla (men inte endast vissa av) sina 

aktier i Bolaget till ett av Överlåtande Part direkt eller indirekt helägt bolag 

(”Närstående Bolag”), förutsatt att det Närstående Bolaget i samband med 

överlåtelsen/förvärvet av Aktier i Bolaget skriftligen tillträder detta Avtal som part. 
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Överlåtande Part och dennes Närstående Bolag ansvarar solidariskt för det Närstående 

Bolagets rätta fullgörande av samtliga sina förpliktelser enligt detta Avtal. 

 Inlösen på grund av ägarförändring 

11.6.1 Om det sker en ägarförändring i Part, med undantag för ägarförändring i enlighet med 

punkt 11.5, äger övriga Parter rätt att utesluta sådan Part ur Avtalet och inlösa (dvs. 

förvärva) sådan Parts Aktier i enlighet med inlösensreglerna i punkt 11.3 (som därvid ska 

äga analog tillämpning), dock att det pris som fastställs genom värdering i enlighet med 

bestämmelserna i punkt 11.8 inte ska bli föremål för någon reducering samt att i punkt 

11.3.2 angiven Inlösenfrist ska börja löpa den dag övriga Parter få kännedom om att 

ägarförändring skett. 

 Inlösen på grund av uppsägning av Avtalet 

11.7.1 Om Part säger upp Avtalet till upphörande med iakttagande av bestämmelserna i punkt 

14, äger övriga Parter rätt att utesluta sådan Part ur Avtalet och inlösa (dvs. förvärva) 

sådan Parts Aktier i enlighet med inlösensreglerna i punkt 11.3 (som därvid ska äga 

analog tillämpning), dock att det pris som ska fastställas genom värdering i enlighet med 

bestämmelserna i punkt 11.8 inte ska bli föremål för någon reducering samt att i punkt 

11.3.2 angiven Inlösenfrist ska börja löpa den dag som infaller sex månader före 

avtalstidens utgång. Om övriga Parter utesluter den uppsägande Parten ur Avtalet och 

löser in dennes Aktier, ska uppsägningen sakna verkan och Avtalet fortsätta att gälla 

mellan kvarvarande Parter som om uppsägning inte skett.  
 

 Värdering 

11.8.1 Ska värdering av Aktier ske enligt denna punkt 11.8 ska Parterna i första hand söka 

komma överens om värdet av Aktierna i Bolaget. Om Parterna inte kan komma överens 

om värdet på Aktierna, ska värdet av aktuella Aktier skyndsamt fastställas av en av 

berörda Parter gemensamt utsedd värderingsman eller, om berörda Parter inte inom 14 

dagar kan enas om sådan värderingsman, av två värderingsmän (av vilka berörda Parter 

utsett varsin) varvid värdet på Aktierna ska utgöra ett medelvärde av dessa båda 

värderingar. Värderingsman ska vara en person som är väl förtrogen med principerna för 

värdering av Aktier.  

11.8.2 Vid värdering av aktier i Bolaget ska värderingsmannen fastställa Bolagets 

marknadsvärde vid tidpunkten för Erbjudandefristens/Inlösensfristens utgång enligt vid 

tidpunkten gällande praxis för företagsvärdering. Det erhållna värdet ska därefter 

fördelas på samtliga aktier i Bolaget, varvid varje aktie i Bolaget ska anses ha den andel i 

värdet som svarar mot aktiens andel i Bolagets kapital.   

11.8.3 Kostnaderna för värderingen enligt denna punkt ska fördelas enligt huvudtalet mellan 

berörda Parter. Om samtliga aktieägare i Bolaget är överens om det och det inte strider 
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mot aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, ska kostnaderna för värderingen istället 

bäras av Bolaget. 
 

 Minskning av aktiekapitalet med inlösen av aktier i Bolaget 

11.9.1 Om (i) förköp eller inlösen av aktier i Bolaget ska ske enligt punkt 11 i detta Avtal, (ii) 

förvärv/inlösen ska ske av samtliga övriga Parter i proportion till deras tidigare innehav 

av aktier i Bolaget, (iii) dessa (utöver den Part vars aktier ska förvärvas/lösas in) utgör 

samtliga aktieägare i Bolaget och (iv) det inte strider mot borgenärsskyddsreglerna i 

aktiebolagslagen, äger övriga Parter påkalla att den Parts aktier som ska förvärvas/lösas 

in istället ska lösas in av Bolaget genom minskning av aktiekapitalet med indragning av 

aktier för återbetalning till Parten ifråga. Om sådant påkallande sker ska samtliga Parter 

rösta för ett sådant beslut på bolagsstämma i Bolaget och i samband därmed, såvitt 

möjligt, även besluta om en fondemission med ett belopp som motsvarar 

minskningsbeloppet.  
 
 

 Övrigt 

11.10.1 Part förbinder sig att inte påkalla eller utöva sin förköps- eller lösenrätt enligt 

Bolagsordningens bestämmelser om förköp eller hembud i samband med överlåtelse 

eller övergång av Aktier i enlighet med bestämmelserna i punkt 11. Part förbinder sig att 

om annan Part så begär, skriftligen bekräfta sådant avstående i skriftlig handling, vilken 

får inges till Bolaget. 

12 SEKRETESS 

 Part åtar sig att under avtalstiden och därefter hålla Avtalets innehåll konfidentiellt och 

att inte avslöja det för tredje man utan övriga Parters föregående skriftliga samtycke. 

 Part åtar sig att under avtalstiden och därefter inte utan övriga Parters föregående 

skriftliga samtycke för tredje man avslöja någon information (av teknisk, kommersiell 

eller av annat slag) av konfidentiell natur hänförlig till Bolaget.  

 Sekretessåtagandena i punkterna 12.1 och 12.2 ska inte gälla om och i den utsträckning 

Part är skyldig att lämna information enligt lag, annan författning eller till följd av beslut 

av domstol eller myndighet. Inte heller om Part behöver avslöja informationen i syfte att 

genomdriva rättighet åtagande eller skyldighet som framgår av Avtalet. 

 Om en Part blir ensam innehavare av alla Aktier i Bolaget ska sekretessåtagandet i punkt 

12.2 upphöra att gälla för denne. 

 

 

 



 

13/15 

 
 

13 KONKURRENS- OCH VÄRVNINGSFÖRBUD  

 Part förbinder sig under avtalstiden och för en tid om  12 månader efter det att detta 

Avtal upphört att gälla för Parten ifråga, att inte utan övriga Parters föregående skriftliga 

samtycke: 

 

(a) direkt eller indirekt bedriva eller eljest främja eller stödja med Bolaget     

konkurrerande verksamhet, eller vara delaktig i eller annars engagerad i någon 

sådan verksamhet; 

 

(b) i konkurrens med Bolaget bearbeta eller värva person, firma eller företag som har   

varit regelbunden kund till Bolaget; 

 

(c) förmå eller försöka förmå någon person som har varit anställd i Bolaget att bli  

anställd av eller konsult för aktuell Part, dennes arbetsgivare eller någon till 

Parten närstående fysisk eller juridisk person. 

14 AVTALSTID M.M. 

 Detta Avtal gäller från dagen för dess undertecknande och för en första period om tio år. 

Om Avtalet inte skriftligen sägs upp till upphörande av någon av Parterna minst sex 

månader före nämnda avtalstids utgång, förlängs Avtalet automatiskt att därefter gälla i 

perioder om två år åt gången med samma (dvs. sex månaders) uppsägningstid. 

 Oavsett bestämmelsen i punkt 14.1, ska detta Avtal automatiskt upphöra att gälla för 

Part, när denne, i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, helt upphör att äga Aktier i 

Bolaget. 

 Trots att Avtalet upphör att gälla – antingen helt och hållet eller endast vis-á-vis viss Part 

– ska bestämmelserna i punkterna 12 och 13 om sekretess respektive konkurrensförbud 

och punkt 15.6 om tillämplig lag och tvistlösning fortsätta att vara bindande. Avtalets 

upphörande ska inte heller innebära att Part befrias från påföljd pga. kontraktsbrott som 

denne begått innan eller i samband med Avtalets upphörande. Rätten till påföljder pga. 

överträdelse av nyss nämnda bestämmelser respektive pga. annat kontraktsbrott, ska – 

oaktat Avtalets upphörande – avgöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i detta 

Avtal.  

15 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 Överlåtelse 

Förutom när så uttryckligen anges på annan plats i detta Avtal, får Part inte helt eller 

delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan övriga Parters 

föregående skriftliga samtycke. 
 

 Fullständig reglering 
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Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och 

ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som 

föregått Avtalet. 
 

 Påföljder 

Påföljderna enligt detta Avtal kompletterar, och ersätter eller utesluter således inte, 

påföljder enligt tillämplig lag. 
 

 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade 

och undertecknade av samtliga Parter. 
 

 Meddelanden 

Alla krav och andra meddelanden som ska eller får lämnas enligt detta Avtal ska lämnas 

med bud, skickas som rekommenderat brev med betalt porto eller skickas per e-post till 

mottagande Parter för på dem i ingressen angivna eller senare ändrade/meddelade 

adresser. 

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

(a) om lämnat med bud: vid överlämnandet;  

(b) om skickat som rekommenderat brev: tre vardagar efter avlämnande för 

postbefordran; och 

(c) om avsänt per e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 
 

 Tillämplig lag och tvistlösning 

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand hänskjutas till medling enligt 

Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av 

Parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. 

Om någon Part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning 

av detta Avtal slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (”SCC”). SCCs Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte 

SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 

omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också 

bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets 

säte ska vara Skövde. 
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Detta Avtal har upprättats i fem (5) exemplar, varav Parterna tagit var sitt. Parterna blir 

bundna av villkoren i Avtalet först sedan Avtalet godkänts av respektive Parts 

kommunfullmäktige i ett lagakraftvunnet beslut, enligt bilaga A-E, samt undertecknats 

av Parterna. 

 

 ___________________________ ___________________________ 

  Ort och datum    Ort och datum 

 Hjo Energi Aktiebolag   Karlsborgs Energi Aktiebolag 

 

 ___________________________ ___________________________ 

 [Behörig firmatecknare]   [Behörig firmatecknare]  

 ___________________________ ___________________________ 

 [Behörig firmatecknare]   [Behörig firmatecknare]  

 

 ___________________________ ___________________________ 

  Ort och datum    Ort och datum 

 Tibro Energi AB    Tidaholms Energi AB 

 

 ___________________________ ___________________________ 

 [Behörig firmatecknare]   [Behörig firmatecknare]  

 ___________________________ ___________________________ 

 [Behörig firmatecknare]   [Behörig firmatecknare]  

 

 ___________________________  

  Ort och datum     

 VänerEnergi AB     

 

 ___________________________  

 [Behörig firmatecknare]    

 ___________________________  

 [Behörig firmatecknare]  



VänerEnergi AB blir ny delägare i Bredband Östra Skaraborg AB 

 

Sedan flera år har VänerEnergi AB fört diskussioner om att bli delägare i Bredband Östra Skaraborg, 

BÖS. Sedan 2016 finns ett avtalat samarbete beträffande gemensam beredskap och från 2018 finns 

en avsiktsförklaring och en handlingsplan för det fortsatta samarbetet (bilaga 1).  

Avsikten är att VänerEnergi AB skall bli ny delägare under 2020 genom en riktad nyemission i BÖSAB. 

VänerEnergi AB ska förvärva 1 500 st nyemitterade aktier varefter det totala antalet aktier i BÖSAB 

kommer att vara 7 500 st.  

Emissionspriset för dessa aktier har bestämts via en kombination av en avkastningsvärdering av 

BÖSAB samt vad bolaget har för justerat eget kapital i sin balansräkning. Värderingsmetoderna ger 

väldigt lika resultat.  

 

BÖS styrelse har beslutat att erbjuda VänerEnergi AB 1 500 nyemitterade aktier till priset 1 910 

kr/aktie, total köpeskilling 2 865 000 kr. Bredband Östra Skaraborg AB kommer vid årets 

bolagstämma att ändra firmanamn till Bosnet AB. 

 

Syftet 

Utgångspunkterna för vårt delägarskap är desamma som presenterades när avsiktsförklaringen 

skrevs: 

 Samtliga parter skall ha en ekonomisk vinning av att samarbeta jämfört med att agera på 

egen hand.  

 Samtliga parter får bättre resurser och en minskad sårbarhet för personella förändringar och 

störningar av olika slag. 

 Kunderna skall kunna ges en bättre service, support och ett större utbud av tjänster jämfört 

med att agera på egen hand. 

 Kunderna skall erhålla bättre kvalité och driftsäkerhet jämfört med att agera på egen hand. 

 

 

Anledningar till att vi blir delägare 

 

Kundfokus 

VänerEnergi AB har alltid satt kundfokus främst i sitt synsätt. Många fiberkunder har anslutits de 

senaste åren vilket kräver att vi tar ansvar för dessa. Kunderna förväntar sig en god service, support 

och felavhjälpning. Drift och leveranssäkerhet är otroligt viktiga parametrar. Övriga delägare i BÖS 

delar denna syn. 

 



Teknikval 

VänerEnergi och nuvarande delägare i BÖS använder sig redan av samma teknik i våra nät, sk GPON 

en passivteknik som är mera leveranssäker och billigare att supporta. Ett tekniksamarbete finns 

redan idag, t ex med en gemensam beredskap. Att nu kunna bygga upp en gemensam 

driftorganisation är därför naturligt. 

 

Ny Kommunikationsoperatör, KO 

En avsikt har varit att VänerEnergi efter att ha blivit delägare i BÖS också ska byta 

kommunikationsoperatör från Fastbit/Openbit till BÖS/Bosnet som är KO hos övriga delägare.  

I normalfallet äger en KO all sk aktiv utrustning i näten, som t ex noder och switchar. Vid en övergång 

till BÖS som KO kommer VänerEnergi att avyttra all den aktiva utrustning man idag har till BÖS.  

I dagsläget äger VänerEnergi den aktiva utrustningen i sina nät trots att det är Fastbit som är KO. 

Fastbit agerar idag alltså inte som en fullskalig KO i vårt nät, dvs man sköter inte den tekniska driften 

men däremot marknadsföring och kundbearbetning. 

 

Fastbit 

En konsekvens av en övergång till BÖS/Bosnet som KO innebär att vi kommer att lämna samarbetet 

med Fastbit /Openbit-plattformen. Konsortialavtalet med övriga delägare i Fastbit har ett års 

uppsägningstid varför en lämplig tidpunkt för byte av KO skulle vara 1 april 2021.  

Vi har under många år nu haft flera frågeställningar angående Fastbits verksamhet och utveckling där 

delägarna inte har samsyn. Från VänerEnergis sida har vi inte nått fram med våra önskemål om 

driftsamarbete, kundfokus och utveckling av tjänster.  

Vi har inte kunnat inleda något tekniksamarbete eftersom Fastbits driftorganisation Göliska IT inte 

tillåts agera utanför ägarkommunerna Lidköping, Skara, Götene. Vidare har vi inte fått gehör för att 

använda en annan extern driftoperatör till Fastbit då övriga delägare ansett att Göliska IT skall ha 

uppdraget. Lidköpings kommun har därtill visat tveksamhet till att driva Fastbit vidare i nuvarande 

form. 

 

 

Förslag till beslut: 

Styrelsen föreslås godkänna att VänerEnergi AB ska bli ny delägare, med 20% av aktieinnehavet, i 

Bredband Östra Skaraborg genom en riktad nyemission. Köpeskillingen är 2 865 000 kr för.  

Beslutet om delägarskap översändes till KF i Mariestads och Töreboda kommun för möjlighet att ta 

ställning i frågan i överensstämmelse med gällande bolagsordning. 

 

Styrelsen ger vidare VD mandat att besluta om ett byte av Kommunikationsoperatör, från Fastbit 

till BÖS, när tidpunkten anses lämplig.  



 

VänerEnergi AB  
Box 102, 542 21  Mariestad 
Besöksadress: Strandvägen 22 
Telefon: 0501-637 00 
E-post: info@vanerenergi.se 

 

 

    Kommunfullmäktige 

    Mariestads kommun 

 

 

DELÄGARSKAP I BREDBAND ÖSTRA SKARABORG AB 

 

 

 

Förslag till beslut 

VänerEnergi föreslår att Kommunfullmäktige tillstyrker att VänerEnergi AB blir delägare i Bredband 

Östra Skaraborg AB, till 20 % av aktierna, genom en riktad nyemission. Köpeskillingen är 2 865 000 kr. 

Bakgrund, syfte och Konsortialavtal bifogas till denna skrivelse.  

 

 

Mariestad 2020-03-12 

VänerEnergi  AB 

 

Rolf Åkesson , VD 

 



Från: Rolf Åkesson <Rolf.akesson@vanerenergi.se> 
Skickat: den 15 april 2020 08:51 
Till: Eleonor Hultmark 
Ämne: SV: Fråga från ksau - angående BÖS ärendet 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej Eleonor, 
Jag vet inte om det räcker med att svara dig i ett mail så här men hör av dig annars. 
 
Konsortialavtalet mellan Fastbits delägare har en uppsägningstid på ett år. Uppsägningen ska vara 
skriftlig.  
Övriga delägare ska då lösa ut vårt aktieinnehav. Alltså säger i vi upp oss nu så kan vi byta 
kommunikationsoperatör om ett år.  
Vi har hittills avvaktat uppsägningen pga att Lidköping nu funderar på sin framtid. Om Lidköping skulle 
bestämma sig för att lämna Fastbit blir det troligt att Fastbit istället likvideras. 
Då kan det gå snabbare än ett år.  
VänerEnergi bedömer att ett år är den tidsrymd som behövs för att tekniskt och administrativt ställa om 
från Fastbit till BÖS som kommunikationsoperatör.  
VänerEnergi avser att skriftligt säga upp sig under april månad.  
 
Mvh 
Rolf Åkesson 
 
 
 

Från: Eleonor Hultmark <eleonor.hultmark@mariestad.se>  
Skickat: den 14 april 2020 15:29 
Till: Rolf Åkesson <Rolf.akesson@vanerenergi.se> 
Ämne: Fråga från ksau - angående BÖS ärendet 
 
Hej Rolf! 
Ärendet om delägarskap har nu passerat arbetsutskottet för vidare hantering i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
Arbetsutskottet ställde en fråga som jag vill förmedla till dig, se nedan i den sista delen av beslutet. 
 

mailto:eleonor.hultmark@mariestad.se
mailto:Rolf.akesson@vanerenergi.se


 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning Eleonor 
 
_________________________________ 
Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare 
 
Mariestads kommun 
Sektor ledning 
542 86 Mariestad 
Tel: 0501-75 50 58 
eleonor.hultmark@mariestad.se 

 
 
 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

mailto:eleonor.hultmark@mariestad.se
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1lbGVvbm9yLmh1bHRtYXJrQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNTg2OTMzNDMyO3V1aWQ9NUU5NkFFQjc1NjE0NDZCNTREQkFENUEyNkE4MUNCMTQ7dG9rZW49MDQ5ZWRjOWYwZTZhM2I5MDdhZjZjNDdmYTA4YzNiODkyM2RjNGMwMjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1lbGVvbm9yLmh1bHRtYXJrQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNTg2OTMzNDMyO3V1aWQ9NUU5NkFFQjc1NjE0NDZCNTREQkFENUEyNkE4MUNCMTQ7dG9rZW49MDQ5ZWRjOWYwZTZhM2I5MDdhZjZjNDdmYTA4YzNiODkyM2RjNGMwMjs%3D


 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 81                                                   Dnr 2016/00105  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 
m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestads kommun.           

Bakgrund 

Beslut om att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område fattades av 
kommunstyrelsen den 16 maj 2016, och planenheten fick i uppdrag att göra detta. 

Gamla staden 3:1 ägs av Trafikverket och används idag mycket sparsamt. Marken har 
tidigare använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket som äger marken 
har inte längre behov av detta område och är därför villiga att sälja området till 
Mariestads kommun och intilliggande industri, MannTek. Mariestads kommun 
planerar att bygga en parkeringsplats på området närmast Mariestads stationsområde 
och MannTek planerar att bygga ut pågående industriverksamhet på fastigheten 
Sutaren 4. Parkeringsplatsen avses fungera såväl som en centralt belägen 
parkeringsplats för allmänheten som för arbets- och studiependling med buss och 
tåg. Med en pendelparkering ges boende längre ifrån resecentrum möjlighet att ta 
bilen till resecentrum för vidare färd med kollektiva transportmedel. Vidare föreslås 
en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning.  

Byggnadshöjden för föreslagen industrimark avgränsas till 10 meter för att 
harmonisera med intilliggande byggnad samtidigt som det lever upp till 
verksamhetens behov. En framtida utbyggnad av industriverksamheten avses bli i 
form av en demohall och förväntas inte ge upphov till olägenheter för omgivningen.  

I samband med Trafikverkets projekt med byggnation av en tillgänglighetsanpassad 
perrong på Kinnekullebanan i anslutning till Mariestads resecentrum framkom behov 
av flytt av spår som påverkar fastigheterna Gamla staden 6:1 (Mariestads kommun) 
och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda marken är planlagd för industriändamål och 
behöver - för att ansökt lantmäteriförrättning ska gå igenom - planläggas för 
järnvägsändamål. Som underlag för ansökt fastighetsreglering finns ett avtal tecknat 
mellan Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 125/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 

Plankarta, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Behovsbedömning MKB 

Kontroll av schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018)  

Översiktlig undersökning Mariestad bangård (AECOM, 2017) 

Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)   

Dagvattenutredning (Sweco, 2019) 

Samrådsredogörelse 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mitta AB, 2020) 

Granskningsutlåtande    

Miljöteknisk markundersökning    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
(Planchef Adam Johansson)  

 

 



 

Detaljplan för 

Gamla staden 3:1 mfl 
Mariestads kommun, Västra Götalands län 

Behovsbedömning för MKB 
 
 
 



 

Inledning 

Planen i korthet 



Bedömningsunderlag 

Alltid betydande miljöpåverkan 

Berörs? 

Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Berörs? 

Ja Nej 

 



Förordnanden och skyddsvärden 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

Effekter på miljön 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

2.  
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga 
områden, naturresurser 



3.  Kulturmiljö 

 

4.  Landskapsbild och stadsbild 

5.  Transport och kommunikation 

6.  Rekreation och rörligt friluftsliv 

7.  Mark 

7.1 
Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de 

geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? 
  x 

7.2 
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk formation? 
  x 

7.3 
Finns risk att projektet innebär förändrade 

sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö? 
  x 

8.  Luft och klimat 



9.  Vatten 

10 Växter och svampar 

11. Areella näringar 

12.  Djurliv 

Effekter på hälsa och säkerhet 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 



14.  
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och 
skarpt sken, lukt 

15.  Miljöpåverkan från omgivningen 

16.  Trafiksäkerhet 

17.  Omkringliggande projekt 



Miljökvalitetsnormer 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk att MKN 
överskrids? 

 

Luft 

Fisk- och musselvatten 

Vatten 

Buller 

Sammanvägd bedömning 

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP Risk för BMP: 



Förslag till motiverat ställningstagande 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-03-20 
Dnr: KS 2016/00105   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av 

Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads 

centralort, Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun.               

Bakgrund 

Beslut om att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område fattades av 

kommunstyrelsen den 16 maj 2016, och planenheten fick i uppdrag 

att göra detta. 

Gamla staden 3:1 ägs av Trafikverket och används idag mycket sparsamt. 
Marken har tidigare använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket 
som äger marken har inte längre behov av detta område och är därför villiga att 
sälja området till Mariestads kommun och intilliggande industri, MannTek. 
Mariestads kommun planerar att bygga en parkeringsplats på området närmast 
Mariestads stationsområde och MannTek planerar att bygga ut pågående 
industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Parkeringsplatsen avses fungera 
såväl som en centralt belägen parkeringsplats för allmänheten som för arbets- 
och studiependling med buss och tåg. Med en pendelparkering ges boende 
längre ifrån resecentrum möjlighet att ta bilen till resecentrum för vidare färd 
med kollektiva transportmedel. Vidare föreslås en gång- och cykelväg i 
nordsydlig riktning.  

Byggnadshöjden för föreslagen industrimark avgränsas till 10 meter för att 
harmonisera med intilliggande byggnad samtidigt som det lever upp till 
verksamhetens behov. En framtida utbyggnad av industriverksamheten avses 
bli i form av en demohall och förväntas inte ge upphov till olägenheter för 
omgivningen.  
 

I samband med Trafikverkets projekt med byggnation av en 

tillgänglighetsanpassad perrong på Kinnekullebanan i anslutning till Mariestads 

resecentrum framkom behov av flytt av spår som påverkar fastigheterna Gamla 

staden 6:1 (Mariestads kommun) och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda 

marken är planlagd för industriändamål och behöver - för att ansökt 

lantmäteriförrättning ska gå igenom - planläggas för järnvägsändamål. Som 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

underlag för ansökt fastighetsreglering finns ett avtal tecknat mellan 

Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 
 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 
 
Plankarta, antagandehandling 
 
Planbeskrivning, antagandehandling 
 
Behovsbedömning MKB 
 
Kontroll av schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018)  
 
Översiktlig undersökning Mariestad bangård (AECOM, 2017) 
 
Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)   
 
Dagvattenutredning (Sweco, 2019) 
 
Samrådsredogörelse 
 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mitta AB, 2020) 
 
Granskningsutlåtande         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Lisa Heller) 
(Planchef Adam Johansson)  
 



Datum: 2020-03-18 
Dnr: 2016/105 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor Samhällsbyggnad 

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Beslut om antagande: detaljplan för del av Gamla 

staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads 

kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., 
Mariestads centralort, Mariestads kommun.     

 

Bakgrund 

Beslut om att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område fattades av 

kommunstyrelsen den 16 maj 2016, och planenheten fick i uppdrag att göra detta. 

Gamla staden 3:1 ägs av Trafikverket och används idag mycket sparsamt. Marken har tidigare 
använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket som äger marken har inte längre 
behov av detta område och är därför villiga att sälja området till Mariestads kommun och 
intilliggande industri, MannTek. Mariestads kommun planerar att bygga en parkeringsplats på 
området närmast Mariestads stationsområde och MannTek planerar att bygga ut pågående 
industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Parkeringsplatsen avses fungera såväl som en 
centralt belägen parkeringsplats för allmänheten som för arbets- och studiependling med buss 
och tåg. Med en pendelparkering ges boende längre ifrån resecentrum möjlighet att ta bilen 
till resecentrum för vidare färd med kollektiva transportmedel. Vidare föreslås en gång- och 
cykelväg i nordsydlig riktning.  

Byggnadshöjden för föreslagen industrimark avgränsas till 10 meter för att harmonisera 
med intilliggande byggnad samtidigt som det lever upp till verksamhetens behov. En 
framtida utbyggnad av industriverksamheten avses bli i form av en demohall och förväntas 
inte ge upphov till olägenheter för omgivningen.  
 

I samband med Trafikverkets projekt med byggnation av en 

tillgänglighetsanpassad perrong på Kinnekullebanan i anslutning till Mariestads 

resecentrum framkom behov av flytt av spår som påverkar fastigheterna Gamla 

staden 6:1 (Mariestads kommun) och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda marken 

är planlagd för industriändamål och behöver - för att ansökt lantmäteriförrättning 

ska gå igenom - planläggas för järnvägsändamål. Som underlag för ansökt 

fastighetsreglering finns ett avtal tecknat mellan Trafikverket, Mariestads kommun 

och MannTek. 
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Underlag för beslut 
 
Plankarta, antagandehandling 
 
Planbeskrivning, antagandehandling 
 
Behovsbedömning MKB 
 
Kontroll av schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018)  
 
Översiktlig undersökning Mariestad bangård (AECOM, 2017) 
 
Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)   
 
Dagvattenutredning (Sweco, 2019) 
 
Samrådsredogörelse 
 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mitta AB, 2020) 
 
Granskningsutlåtande 
 

 

 

Lisa Heller 

Planarkitekt 

 

Expedieras till: 

Planarkitekt Lisa Heller 

Planchef Adam Johansson 

 
 



1(3)Detaljplan för Gamla staden 3:1 m.fl.

Planen har varit föremål för granskning under perioden 
23 januari till 7 februari 2020. Den har varit utskickad 
till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i 
stadshuset samt på kommunens hemsida. Nedan redovisas 
de yttranden som har kommit in under granskningstiden och 
kommenteras om det finns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 
och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig.

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft 
och vatten)

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (bul-
ler, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen

Av granskningshandlingarna framgår: ”En kompletterande 
översiktlig miljöteknisk undersökning, vars omfattning tydligare 
beskrivs i planbeskrivningen, har påbörjats. Denna har tyvärr 
inte kunnat slutföras till planens granskningsskede, men kommer 
att inarbetas i planhandlingarna när den är klar - innan planens 
antagande. Om föroreningar över nivå för mindre känslig markan-
vändning påträffas inom planområdet kommer en bestämmelse om 
att dessa skall avhjälpas till ovan nämnda nivå innan startbesked 
för byggnation kan ges att adderas till plankartan.”

Eftersom inga kompletteringar har gjorts kvarstår samma 
synpunkter som lämnades av Länsstyrelsen i samrådsskedet. 
Länsstyrelsen uppfattar dock att kommunens intentioner inför 
antagandet av planen är att tillmötesgå tidigare framförda 
synpunkterna. Av antagandehandlingarna ska det därför tydligt 
framgå kommunens hantering av eventuella föroreningar över 
nivå för mindre känslig markanvändning.

Kommentarer
Till antagandet har den miljötekniska undersökningen färdig-
ställts och resultatet har inarbetats i planhandlingarna. 

Utredningen påvisar att nivå för mindre känslig markanvänd-
ning delvis överskrids inom planområdet. 

Ett villkor för startbesked, som reglerar att avhjälpande av 
förekommande markföroreningar skall ske före startbesked för 
byggnation får ges, har adderats till plankartan, i den del av 
planområdet där föroreningar överskridande mindre känslig 
markanvändning har påträffats.

Detaljplan för

Gamla staden 3:1 m.fl.
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Upprättad av planenheten i mars 2020

GRANSKNINGSUTLÅTANDE



2(3)Detaljplan för Gamla staden 3:1 m.fl.

LANTMÄTERIET

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (date-
rade januari 2020) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

U-område

Eftersom u –markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar är en administraviv bestämmelse som avgränsas av 
administrativa gränser så behöver inte u redovisas på båda sidor 
om egenskapsgränsen.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

TRAFIKVERKET

Ärende

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för del av Gamla staden 3:1 i centrala Mariestad. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en centralt 
belägen parkeringsplats samt en utökning av befintlig industri-
verksamhet. En del av tidigare industrimark detaljplaneläggs 
också för järnvägsändamål.

Statlig infrastruktur

Kinnekullebanan gränsar till planområdet i söder, och Tra-
fikverket äger också stora delar av marken som planläggs 
(Mariestads bangård).

Tidigare samråd

Utöver den tidiga dialog som förekommit mellan Mariestads 
kommun och Trafikverket har Trafikverket även inkommit 
med yttrande över detaljplanen i samrådsskedet, dnr TRV 
2019/104579. Synpunkterna i det skedet gällde byggnaders 
avstånd till järnvägen, Trafikverkets behov av servitut samt hur 
genomförandet av planen påverkas av det faktum att området 
fortfarande är klassat som järnvägsanläggning.

Trafikverkets synpunkter

Trafikverket uppskattar de justeringar av planhandlingarna 
som kommunen gjort efter de framförda synpunkterna när det 
gäller prickmark i en zon 15 meter från järnvägen, belysning av 
dagvattenfrågan och skrivningar om servitut för Trafikverkets 
tillträde till språanläggningen.

Trafikverket har därmed inte några ytterligare synpunkter att 
framföra på detaljplanen.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

TEKNISKA NÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT 

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av gransknings-
handlingarna gällande detaljplan för för del av Gamla staden 
3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun och har 
inget att erinra.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har ingenting att erinra mot 
remitterat planförslag.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA  
SKARABORG

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

VÄSTTRAFIK

Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag 
till detaljplan som Mariestads kommun har upprättat för del av 
Gamla staden 3:1 m.fl. 

Mariestad kommuns diarienummer KS 2016/105.

Kommunen har kommenterat våra tidigare synpunkter och 
noterar våra synpunkter om detaljutformningen av GC-väg.

Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, men vill 
än en gång trycka på vikten av att tydligt avgränsa GC-vägen 
och bussplanen. Då det ständigt förekommer backande bussar 
på bussplanen, så måste effektiva fysiska hinder finnas för att 
hindra cyklister och gående att gena över bussplanen.
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Kommentarer
Kommunen har förståelse för Västtrafiks synpunkt och delar bil-
den av att en tydlig, fysisk avgränsning mellan GC-banan och 
bussplanen är av stor vikt. Att detta behov föreligger har förtyd-
ligats i planbeskrivningen inför antagandet.

VÄNERENERGI

Det finns fjärrvärmeledningar i området.

Möjlighet till nyanslutning.

Se bild nedan.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• En bestämmelse om att startbesked för byggnation 
inte får ges förrän förekommande markföroreningar 
har avhjälpts har adderats plankartan inom den del 
av planområdet där föroreningar över nivå för mindre 
känslig markanvändning har påträffats, det vill säga i 

den västra delen av planområdet. Resultatet från den 
miljötekniska markundersökningen har även inarbetats 
i planbeskrivningen. 

• Planområdet omfattas delvis av det utökade strandskyd-
det om 300 meter runt Vänern i Mariestads kommun, 
vilket har uppmärksammats i ett sent skede. Strand-
skyddet bedöms kunna upphävas med hänvisning till 
att området redan är ianspråktaget samt väl avskilt från 
sjön och en administrativ bestämmelse som upphäver 
strandskyddet har adderats till plankartan.  

Följande synpunkter har ej beaktats:

• -

PLANENHETEN

Lisa Heller    
Planarkitekt   
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Detaljplan för  

del av Gamla staden 3:1 m.fl.
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING
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Planförfattare: Amanda Persson, planarkitekt 
/ Lisa Heller, planarkitekt, Mariestads kommun



3PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun

4. Risker 20

Trafikstörningar och buller 20

Störande verksamheter 20

Klimatförändringar 20

Skred, erosion och underminering 21

Farligt gods 21

5. Miljökonsekvenser 24

Bedömning och ställningstagande 24

6. Genomförande 25

Organisatoriska frågor  25

Fastighetsrättsliga frågor 26

1.  Bakgrund 4

Planprocessen       4

Syfte och huvuddrag 4

Handlingar 5

Planförfarande 5

Läge och areal 5

Markägarförhållanden 5

Gällande planer 5

2. Planens utformning 7

Befintlig bebyggelse och användning 7

Föreslagen bebyggelse och användning 7

Kommunikationer 10

Teknisk försörjning 11

3. Planeringsförutsättningar 14

Nationella ställningstaganden 14

Regionala ställningstaganden 15

Kommunala ställningstaganden 16

Mark- och vattenförhållanden 17

Naturvärden 19

Kulturvärden 19

Miljöförhållanden 19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



4 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun

PLANPROCESSEN
Processen för framtagande av detaljplaner styrs av kapitel 5 i plan- och 
bygglagen (PBL). Om kommunen bedömer att det behövs, för att 
underlätta detaljplanearbetet, tas ett särskilt program fram. Samråd 
sker med myndigheter, allmänhet och andra berörda. När eventuellt 
planprogram har samråtts inleds upprättandet av detaljplanen i vilken 
områdets framtida markanvändning regleras. Detaljplanen genomgår 
flera steg där det är möjligt för myndigheter, allmänhet och andra 
berörda att lämna synpunkter.

Planprocessens delar illustreras i nedanstående figur. Just nu är det 
antagande. 

1.  Bakgrund

Planprocessen

IDÈ GRANSKNINGSAMRÅD ANTAGANDE GENOMFÖRANDE

PLANPROGRAM

PLANUPPDRAG

Ev. överklagande

Möjlighet att lämna 
synpunkter

Möjlighet att lämna 
synpunkter

PLANPROCESSEN 
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

LAGA KRAFT

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Förslag till detaljplan för Gamla staden 3:1 m.fl. syftar till att tillskapa en 
centralt belägen parkeringsplats samt möjliggöra utökning av befintlig 
industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Planförslaget innefattar även 
ändrad markanvändning till järnvägsändamål för att möjliggöra ansökt 
fastighetsreglering.

Mellan Strandvägen och Kinnekullebanan har marken tidigare använts 
som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket som äger marken har 
inte längre behov av detta område och är därför villiga att sälja området till 
Mariestads kommun och MannTek. Mariestads kommun planerar bygga 
en parkeringsplats på området närmst Mariestads stationsområde och 
företaget MannTek har för avsikt att bygga ut pågående industriverksamhet 
på fastigheten Sutaren 4.

I samband med Trafikverkets byggnation av en tillgänglighetsanpassad 
perrong på Kinnekullebanan i Mariestad framkom behov av flytt av spår 
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som påverkar fastigheterna Gamla staden 6:1 (Mariestads kommun) och 
Sutaren 4 (MannTek). Den berörda marken är planlagd för industriändamål 
och behöver, för att ansökt lantmäteriförrättning ska gå igenom planläggas 
för järnvägsändamål. Som underlag för ansökt fastighetsreglering finns 
avtal tecknat mellan Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.

HANDLINGAR
Planen omfattar denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
grundkarta och fastighetsförteckning samt behovsbedömning för 
miljökonsekvensbeskrivning. Till planhandlingarna hör även riskanalys för 
farligt gods (Norconsult, 2016), undersökning av mark och grundvatten 
(AECOM, 2017), rapport för saneringsarbete (Miljöanalys, 2018) samt 
dagvattenutredning (Sweco, 2019). Till antagandehandlingarna hör även 
samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (Mitta AB, 2020).

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-16 att en detaljplan 
för del av Gamla staden 3:1 m.fl. ska tas fram. Detaljplanen upprättas med 
standardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1:a 
januari 2015.

LÄGE OCH AREAL
Planområdet ligger i centrala Mariestad och är cirka 0,94 hektar stort. 
Väster om planområdet finns Mariestads resecentrum. I norr gränsar 
planområdet till kvarteret Abborren med flerbostadshus från 1960-talet 
(Brf  Karlsholme). I öster ligger kvarteret Sutaren med MannTek industri 
närmast. Söder om planområdet ligger järnvägen Kinnekullebanan.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar fastigheterna Gamla staden 3:1 (Trafikverket), 
Gamla staden 6:1 (Mariestads kommun) och Sutaren 4 (MannTek). 

GÄLLANDE PLANER
Följande planer ersätts inom de områden som omfattas av förslag till 
detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, 
Mariestads kommun.

• Förslag till ändring av stadsplanen för del av Mariestad. Katthavet och 
del av Madlyckan, från 1955 (Sp 92). Det berörda området anges i planen 
som järnvägsändamål. Detta ersätts med markanvändning för industri, 
parkering och gång- och cykel.

• Förslag till ändring av stadsplanen för område kring Västra delen av 
Strandvägen i Mariestad, från 1971 (Sp 194). Mark som i planen är planlagd 
för järnvägsändamål ersätts med industri, parkering och gång- och cykel 
samt mark som i planen är industri ersätts med järnvägsändamål. 
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vägen

Planområdets placering i centrala Mariestad

Fotografi från platsen med busstationen och domkyrkan i 
bakgrunden

Fotografi från platsen med kvarteret Abborren och  
befintlig industri längs med Strandvägen i bakgrunden
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BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH ANVÄNDNING 
Inom planområdet finns järnvägsspår i områdets västra del som inte längre 
används. Idag består platsen huvudsakligen en grusad yta som till viss del 
används till parkering, men i övrigt står tom. Inga byggnader finns inom 
planområdet. Inom planområdet finns det idag ett fåtal träd i norra delen, 
i övrigt förekommer ingen egentlig vegetation.

Trafikverket, som äger spårområdet, avser på sikt att ta bort de spår 
som inte längre nyttjas, men processen för att kunna nå dit är relativt 
långdragen.

FÖRESLAGEN BEBYGGELSE OCH ANVÄNDNING
Industri
Föreslagen bebyggelse innefattar utbyggnad av MannTek industri. Den 
planerade byggnationen är en tillbyggnad av befintlig verksamhet och 
avses användas för produktion och demonstration. 

Den tillkommande bebyggelsen planeras utformas i samma stil 
som nuvarande byggnad. Denna detaljplan anger att högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 10 meter. Regleringen motiveras med en önskan om 
att bibehålla den befintliga siluetten samtidigt som den anpassats efter 
industriverksamhetens behov.

Längs Strandvägen finns i planen en 10 meter bred zon med prickmark 
- det vill säga mark inom vilken byggnader inte får uppföras. Syftet med 
den bebyggelsefria zonen är dels att den ska utgöra en säkerhetszon mot 
Strandvägen, som är en sekundär transportled för farligt gods, dels innebär 
den att befintlig bebyggelselinje mot gatan kan bibehållas. Här kan däremot 
exempelvis personal- och besöksparkeringar med fördel anordnas.

Även mot Kinnekullebanan har en bebyggelsefri zon med en bredd på 
15 meter adderats - detta framförallt i syfte att säkerställa att access till 
järnvägen finns för räddningsfordon i samband med en eventuell olycka, 
men också för att på sikt inte omöjliggöra en eventuell utveckling av 
järnvägsverksamheten. 

2. Planens utformning

MannTek industri på Sutaren 4



8 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun

Byggnationen på industrimarken avses innehålla demohall och lager och 
förväntas inte skapa några olägenheter för omgivningen i form av buller 
eller miljöfarlig verksamhet.

Parkering
Inom planområdet planerar kommunen att anlägga en parkeringsplats. 
Ytan omfattar cirka 0,4 hektar och kan rymma mellan ungefär 100 och 
120 bilparkeringsplatser, beroende på utformning. 

Parkeringsplatsen avses fungera som en centralt belägen parkeringsplats 
för allmänheten liksom för arbets- och studiependling med buss 
och tåg. Med en pendelparkering ges boende längre ifrån Mariestads 
centrala delar möjlighet att ta bilen till resecentrum för vidare färd med 
kollektivtrafik. Genom att tillgängliggöra kollektivtrafiken för en bredare 
del av befolkningen utökas användargruppen vilket kan resultera i ökad 
turtäthet. Ökad kollektivtrafik pekas ut i översiktsplanen som viktig för 
både arbetsmarknaden, turismen och miljön.

På parkeringen kan det bli aktuellt med skärmtak - dessa kan med fördel 
förses med solceller.

Den planerade utvecklingen innefattar även en ny gång- och cykelkoppling 
till Mariestads resecentrum på busstationens östra sida, väster om 
tillkommande parkering.

Volymskiss föreställande planerad utbyggnad
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Illustrationsplan för planområdet (planområdesgränsen i söder 
är dock något korrigerad nu, vilket inte framgår här)

P-plats: 100 platser

Strandvägen

Utbyggnad industri

Järnvägsändamål

GC-bana

Projektering av parkering och gång- och cykelväg har påbörjats av verksamhet 
teknik. Frågor som rör exempelvis utformning, reglering, placering av in- 
och utfart med mera kommer att hanteras i projekteringsarbetet. Som 
underlag för projekteringsarbetet har idésektionen på nästa sida, samt idé 
till situationsplan tagits fram. Den senare syns ovan. 

Framtagen dagvattenutredning påvisar att parkeringsplatsen och GC-
banan kan hårdgöras helt och hållet sett ur ett dagvattenperspektiv, 
varpå ingen bestämmelse relaterat till detta har adderats till plankartan. 
Mariestads kommun har dock som uttalad ambition att verka för en 
förbättrad dagvattensituation vid genomförandet av nya projekt, vilket i 
kombination med de befintliga förutsättningarna på platsen föranleder att 
någon typ av fördröjning defintivt bör åstadkommas inom planområdet. 
Baserat på den genomförda dagvattenutredningen och framtaget 
skissmaterial ser kommunen detta som möjligt att genomföra med 
nuvarande planutformning. Då parkeringsytan och GC-vägen planläggs 
som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, och en defintiv 
utformning av fördröjningen måste detaljprojekteras föranleder detta inga 
ytterligare regleringar i plankartan. 
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Närheten till Kinnekullebanan spelar roll vid utformningen av de ytor 
inom planen som kommunen avses ha rådighet över; varken vatten från 
parkeringsytan eller från GC-vägen får riskera att översvämma järnvägen. 
Detta påverkar inte minst hur den anslutning till spårområdet som 
Trafikverket behöver kan utformas - den får inte luta söderut, så att vatten 
från parkeringytan rinner in på spårområdet, utan bör snarare luta mot 
norr. 

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
I centrala Mariestad finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät. Planförslaget 
syftar till att ytterligare stärka det befintliga nätet. Den tilltänkta gång- och 
cykelbanan i nord-sydlig riktning förstärker tillgängligheten till Mariestads 
resecentrum för fotgängare och cyklister. Västtrafik har under samråds- och 
granskningstiden påtalat behovet av ett tydligt, fysiskt hinder mellan den 
nytillkommande GC-banan och bussplanen. Detta är en viktig aspekt att ha 
med sig i projekterings- och genomförandeskedet. 

Strandvägen

Dagvattenmagasin

Spårområde

Infiltrationsstråk
/svackdike 3 m

P-plats 5 m

Manöverutrymme 7 m

Principsektion över möjlig utformning av parkeringsplatsen, sett från öster. Den av Sweco genomförda dagvattenutredningen 
visar att området kan hårdgöras i sin helhet, men i syfte att efterleva kommunens dagvattenpolicy och heller inte överbelasta 

den redan hårt nyttjade dagvattenledningen i Strandvägen bör dagvatten i relativt stor utsträckning fördröjas inom de ytor 
som kommunen har rådighet över. Förslagsvis skulle parkeringsplatserna kunna avgränsas med svackdiken/infiltrationsstråk 

enligt sektionsskissen ovan, från vilka vatten också skulle kunna avledas och fördröjas ytterligare i ett dagvattenmagasin. 

Höjdsättningen kommer sannolikt att vara avgörande för att säkerställa en god funktion för parkeringsytan och sannolikhets-
reducera emot att översvämningar drabbar Kinnekullebanan eller Strandvägen i händelse av skyfall och även säkerställa en 

bra dagvattensituation vid mer vardagliga förhållanden. Ett alternativ skulle kunna vara någonting liknande det som illustre-
ras ovan; hela parkeringsytan placeras lägre än den intilliggande Strandvägen (förutsatt att detta är möjligt att kombinera 
med befintligt ledningsnät och dylikt) i syfte att skapa en yta som i extremsituationer översvämmas innan Strandvägen gör 

det. Det är också av vikt att parkeringen ligger lägre än den yta som gränsar mot spårområdet; exempelvis skulle parke-
ringen kunna åtskiljas från järnvägen av en vegetationsförsedd yta, något högre belägen än parkeringsplatsen och försedd 

med kantsten (dock måste också access till järnvägen för Trafikverkets del säkerställas). Inom själva parkeringsytan åtskiljs 
parkeringsplatserna av infiltrationsstråk, belägna lägre än parkeringsplatserna och försedda med utlopp. Innan dagvattnet 

från parkeringsytan kopplas på den befintliga dagvattenledningen i Strandvägen bör det fördröjas ytterligare i någon typ av 
dagvattenmagasin - Sweco föreslår kassetter som ett lämpligt alternativ. Detta magasin bör placeras så nära Strandvägen 

som möjligt, i syfte att samla och fördröja största möjliga mängd vatten innan det kopplas på ledningen i vägen.

Observera att denna lösning enbart är på ett idéstadie och att det inte är säkert att den är kompatibel med befintligt nät och 
andra förutsättningar på platsen. Den är heller inte en förutsättning för att utveckla området i enlighet med planförslaget.
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Motortrafik
Planområdet angörs från Strandvägen i den norra delen av planområdet. 
Strandvägen är en åtta meter bred gata som för närvarande är 
hastighetsreglerad till max 50 kilometer i timmen. Strandvägen är sekundär 
transportled för farligt gods. Strandvägen leder även till Mariestads hamn 
och säsongsvis transporteras båtar för sjösättning och upptagning.

Planförslaget innebär en ny infart längs Strandvägen till parkeringen 
och eventuellt ytterligare en till den planerade industribyggnaden - 
förhoppningvsis kan dock denna samordnas med befintlig infart.

Parkering
En liten del av den grusade ytan inom planområdet används idag som 
”inofficiell” bilparkering. Utanför planområdet finns i dagsläget parkering 
för både motorfordon och cykel i anslutning till resecentrum. 

Föreslagen parkering ska delvis besörja allmänhetens behov av parkering 
i centrala Mariestad och delvis underlätta för studie- och arbetspendling 
med kollektiva färdmedel. Parkeringsbehovet för industri ska lösas inom 
kvartersmark.

Transport
Lastbilstransporter till planområdet kommer sannolikt ske. Eventuell 
ökning av transporter vid genomförande av planförslaget bedöms dock 
vara försumbar.

Framkomlighet, och vändmöjlighet, för fordon med syfte att fylla på 
dieselcisternen intill järnvägsspåren ska säkerställas genom erforderliga 
avtal och beaktas i samband med projektering av parkeringsplatsen.

Kollektivtrafik
Planområdet är centralt beläget och ligger i direkt anslutning till 
Mariestads resecentrum. Från resecentrum avgår Västtrafiks regional- och 
stadsbussar. Linjerna 1 och 2 trafikerar inom Mariestads tätort och med de 
regionala busslinjerna kan man ta sig till bland annat Skövde, Gullspång, 
Torsö, Götene och Hova. 

Järnvägen Kinnekullebanan trafikeras mellan Örebro och Göteborg med 
mellanliggande stationer så som Hallsberg, Lidköping och Alingsås.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Avfall
Avfallshantering inom planområdet skall ske i enlighet med Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) föreskrifter.

Fastighetsägaren ansvarar för respektive fastighets avfallshantering. 
Källsortering åligger varje fastighetsägare som själv ombesörjer transport 
av källsorterat material till återvinningscentral.
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Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten-, spillvatten 
och dagvattentjänster. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- 
och avloppsnät.

För den planerade industribyggnaden är avsikten att marken ska 
fastighetsregleras till Sutaren 4. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till 
befintlig servis för vatten, spillvatten och dagvatten. Inom kvartersmark 
ansvarar fastighetsägaren även för att fördröja dagvatten innan anslutning 
till kommunens nät. 

Mark för parkeringsanläggningen och gång- och cykelbanan ska 
överföras till den kommunala uppsamlingsfastigheten Gamla staden 6:1. 
Anläggningarna har inte behov av vatten eller spillvattentjänster, däremot 
ska tekniska åtgärder komma till för hantering av dagvatten.

Dagvatten
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
Mariestads kommun reviderade 2018 sin policy för hantering av dagvatten. 
Policyn omfattar ett antal mål för kommunens hantering av dagvatten - 
bland annat att det i detaljplaneringen av kommunens ytor ska planeras 
för att klara ett 100-års regn samt att dagvattnet inte ska försämra statusen 
i recipienten eller ge upphov till negativ miljöpåverkan. Vidare ska, där 
lämpliga förutsättningar finns, dagvatten avledas ytligt, synliggöras och 
användas som en resurs i stadsplaneringen samt att dagvattnet i möjligaste 
mån ska fördröjas där det bildas. 

Sektor samhällsbyggnad har utarbetat en praxis när krav på oljeavskiljare 
vid anläggning av parkeringsplatser blir aktuellt. Enligt praxis ska en 
oljeavskiljare anslutas till dagvattensystemet vid anläggning av större 
parkeringsplatser. Med större parkeringsplatser avses parkeringar som 
omfattar cirka 50 parkeringsplatser. Vid anläggning av mindre parkeringar 
görs en individuell prövning för att bedöma recipientens känslighet 
och behovet av oljeavskiljare. I aktuellt fall kommer alltså oljeavskiljare 
sannolikt att krävas.

Nedan ges exempel på lösningar som fördröjer dagvatten och som 
skulle kunna vara aktuella inom planområdet. För en idéskiss för möjlig 
dagvattenhantering inom parkeringsytan - se föregående uppslag. En dylik 
lösning skulle sannolikt med fördel gå att kombinera med exempelvis 
inslag av permeabel asfalt eller annan genomsläpplig beläggning, såsom 
gräsarmerad betong. 

Infiltrationsstråk och svackdike
Dessa två liknar varandra men ett infiltrationsstråk har generellt bättre 
reningsförmåga men kräver mer markyta. Båda är en nedsänkning i 
markytan dit vattnet leds. Skillnaden är under marken där vattnet i ett 
infiltrationsstråk infiltreras genom ett lager med matjord ner till ett 
dräneringslager. Ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet placeras 
i botten av dräneringslaget.
Genom relativt låga flödeshastigheter som uppstår i diket bidrar de med 
att minska och fördröja avrinningen samt kapa flödestoppar. Viktigt för 

Illustrationer: WRS

https://www.stockholmvat-

tenochavfall.se/dagvatten/ 

Infiltrationsstråk

Svackdike

Regnbädd
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båda dikena är att de täcks med vegetation för att motverka erosion. 
Diket kan vara beklätt med gräsmatta och bör då vara cirka 3 meter brett 
och sidosluttningarna inte brantare (dock minst 1:3) än att de kan slås 
maskinellt för att möjliggöra skötseleffektiv gräsklippning.

Inom aktuellt område är jordarten sannolikt postglacial lera (baserat 
på översiktliga karteringar) vilket ger en låg infiltrationsförmåga. 
Ett dike kan med fördel förstärkas med ett dräneringslager för att 
öka magasineringskapaciteten. Vidare ger parkeringsytan upphov till 
föroreningar från oljeläckage och däckpartiklar som förs med dagvattnet, 
vilket ska beaktas vid projektering. 

Regnbädd
Ett annat alternativ till dagvattenhantering är regnbäddar, vilka kan bidra 
med höga estetiska och biologiska värden. En regnbädd är en  upphöjd eller 
nedsänkt växtbädd som anpassas efter den dimensionerade avrinningen 
från anslutande hårdgjorda ytor. De har en reningskapacitet avseende 
föroreningar på upp till 80-90%. Viktigt att tänka på är att växtmaterialet 
kräver stor stresstolerans för att klara både hög vattenbelastning och långa 
perioder av torka som det dränerande materialet i bädden ger upphov till 
under torra perioder. Växterna bör även klara av näringsfattiga miljöer för 
att slippa gödsling och därmed riskera att näring läcker ut. 

El och värme
Området kan anslutas till VänerEnergis el- och fjärrvärmenät.

Ledningsstråk
I planområdets norra del finns diverse allmännyttiga ledningar vilka bland 
annat redovisas i baskartan. Befintliga ledningar med servitut skyddas med 
bestämmelse (u) i plankartan.

Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk. 

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av byggnader 
som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släck-
vatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen 
ska ske inom medlemskommunerna.
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3. Planerings- 
förutsättningar
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Mariestads centralort och intilliggande vattenområde berörs av följande 
riksintressen:

• Riksintresse för friluftslivet: Vänern-Djuröarkipelagen, Brommö-
Torsö-Fågelö skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet 
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden 
(geografiskt riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken).

• Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kap. 5 § miljöbalken).

• Riksintresse för kulturmiljövården: Gamla stan, Mariestad 
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse för kommunikation: E20, väg 26 och Kinnekullebanan.

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med ovanstående intressen 
eller på ett påtagligt sätt påverka dem negativt. Med undantag för riksintresse 
för friluftsliv finns inget riksintresse inom planområdet. Kinnekullebanan 
är belägen i direkt anslutning till planområdet, men bedöms inte påverkas 
negativt av föreslagen utveckling. 

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Planförslaget som helhet bedöms inte motverka något av miljömålen. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång finns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Mariestadssjön 
vatten med god ekologisk status 2021. 

Planområdet avvattnas till Vänern och genom effektiv rening och 
fördröjning bedöms planförslaget inte medföra överskridanden av 
gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken.

Strandskydd
Området berörs delvis av det utvidgade strandskyddet om 300 meter runt 
Vänern i Mariestads kommun. Strandskyddets två syften är att långsiktigt 
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trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 
samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Skäl till upphävande av strandskyddet
För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns 
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken). De särskilda skäl som får 
beaktas vid prövning om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
avser områden som:

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. I 7 kap. 18 d § MB finns bestämmelser om vad man får beakta 
som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket i 7 kap. 18 c 
§, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §. Lag (2009:532).

Kommunen anser att de särskilda skäl som föreligger för upphävande av 
strandskydd inom rubricerad detaljplan är skäl 1 - att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften - och 2 - att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett regionalt trafikförsörj-
nings-program, vilket antogs av regionfullmäktige i november 2016. 
Programmet gäller för perioden 2017 till 2020, och inkluderar även en 
långsiktig utblick till 2035. 

I nämnda trafikförsörjningsprogram lyfts ett antal prioriteringar och mål. 
Bland dem märks framförallt det övergripande målet att andelen hållbara 
resor ska öka i hela Västra Götaland. Dels ska antalet resor med kollek-
tivtrafiken fördubblas 2006 till 2025, men utöver detta ska även andra 
typer av hållbart resande uppmuntras och prioriteras. Det tydliggörs även 
att detta mål förutsätter att bland annat kommunernas bebyggelseplane-
ring stödjer utvecklingen av hållbart resande och underlättar en effektiv 
och attraktiv kollektivtrafik.
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Regionala miljömål
Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans med Västra Götalands-
regionen och Skogsstyrelsen tagit fram regionala tilläggsmål. De är 
tillägg till de nationella miljömålen för att lyfta fram regionala särdrag 
och tydliggöra vad som behöver uppnås i Västra Götaland för att nå de 
nationella målen. 

Planen bedöms bidra till flera av tilläggsmål till det nationella målet God 
bebyggd miljö: 

• Lätt att gå, cykla och åka kollektivt.

• Många åker kollektivt, 2025 sker en tredjedel av invånarnas resor 
med kollektivtrafik. 

• Synliggöra ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. 

• Samhället anpassas till klimatförändringarna. 

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun
Den gällande översiktsplanen för Mariestads kommun antogs 2018. I 
översiktsplanen beskrivs den ha två syften. För det första att beskriva 
hur kommunen avser att hantera riksintressen och förordnanden samt 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. För det andra att peka ut 
riktningar for kommunens utveckling. I översiktsplanen presenteras fyra 
principer för den fysiska planeringen. 

• Förstärka nätverk, överbrygga barriärer. 

• Bygga längs befintlig infrastruktur och service. 

• Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena. 

• Stärka regionalt samarbete.

I markanvändningskartan benämns området som omvandlingsområde. 

Planförslaget bedöms ej stå i konflikt med gällande översiktsplan.

Policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun
Mariestads kommuns kommunfullmäktige antog en ny policy för 
hantering av dagvatten i november 2018. I detta dokument finns ett 
antal mål och ställningstaganden för kommunens dagvattenhantering 
tydliggjorda.

Målsättning

• Nya dagvattensystem ska dimensioneras för att klara av Svenskt 
vattens rekommendationer inklusive klimatfaktor.

• Mängden tillskottsvatten i spillvattennätet ska minska.

• I detaljplaneringen av kommunens ytor ska dessa planeras för att 
klara av ett regn med 100-års återkomsttid inklusive klimatfaktor.
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• Grundvattenbalansen ska bibehållas och oförändrade 
grundvattennivåer ska eftersträvas.

• Dagvattnet ska inte försämra statusen i recipienten eller ge upphov 
till negativ miljöpåverkan.

Ställningstagande

• I Mariestads kommun ska dagvattnet, där det är lämpligt med 
avseende på platsens förutsättningar, avledas ytligt, synliggöras och 
användas som en resurs.

• Mariestads kommun ska vara en förebild för medborgare och 
andra aktörer genom att anlägga hållbara dagvattenlösningar på 
kommunens fastigheter.

• Dagvatten ska i största möjliga mån fördröjas där det bildas.

• Kommunen ska stimulera fastighetsägare inom kommunen att 
vidta åtgärder för lokalt omhändertagande eller fördröjning av 
dagvatten

Inom aktuellt planarbete har en dagvattenutredning tagits fram, något som 
påtalas vara av vikt i dagvattenpolicyn. Denna utredning visar på vilken 
påverkan föreslagen utveckling av området har på dagvattensituationen 
i området. 

Kommunen ser detta som en lämplig yta för att anordna fördröjning och 
hantering av dagvatten - dels i syfte att inte försämra dagvattensituationen 
i området, dels i syfte att minska risken för översvämningar på  bland 
annat Strandvägen. 

MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
Terrängförhållanden
Marken inom planområdet utgörs av grusyta och är i huvudsak platt. 
Området har varierande markhöjder omkring +47 meter (RH 2000).

Markförhållanden och föroreningar
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartsdatabas utgörs 
jordlagret i området av postglacial lera med ett djup ner till berggrund på 
cirka 5–10 meter. 

Undersökningar av marken har genomförts 2017 (AECOM). 
Markanvändning industri, parkering och gång- och cykel tillhör kategorin 
mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer för förorenad mark och därmed ska riktvärdena för MKM 
uppnås för byggnation på platsen. Föroreningar överskridande riktvärdena 
för MKM påträffades i samband med detta arbete väster om nuvarande 
tankstation. 2018 genomfördes sanering av detta området i samband 
med ombyggnationen av perrongen. För mer information se Översiktlig 
undersökning Mariestads bangård (AECOM, 2017) samt PM Kontroll av 
schaktbotten Mariestads bangård (Miljöanalys, 2018).



18 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun

För att få en tydligare bild av förutsättningarna på platsen idag har en 
kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning av planområdet 
genomförts av Mitta AB inför antagandeskedet. 

Undersökningen i fråga har syftat till att erhålla kunskap om huruvida det 
förekommer föroreningar i jord och grundvatten inom planområdet och  
fältarbetet har omfattat följande moment: 

• Jordprovtagning i 9 provpunkter ned till cirka 3 meter

• Provtagning av ytlig jord med geoteknisk borrbandvagn

• Installation av 3 grundvattenrör, PEH Ø50 mm

• Inmätning av provtagningspunkter med GNNS

• Direktmätning av flyktiga kolväten med PID-instrument

• Provtagning av grundvatten från grundvattenrör

Jordproverna har därefter genomgått labratorieanalys hos Eurofins 
Environment. 

Analys har utförts i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande, det 
vill säga den omfattar samma analyser som tidigare har gjorts och även 
klorerade lösningsmedel. 

Analysomfattningen för jorden inkluderar: 

• BTEX, alifater, aromater, PAH16, ca 12 st

• Metaller inkl kvicksilver, ca 15 st

• PCB, 3 st

• PAH16-PAH20 (inkluderar kreosot), 4 st

• Pesticider, 2 st

Analysomfattningen för grundvattnet inkluderar: 

• BTEX, alifater, aromater, PAH16, metaller inklusive Hg, 3 st

• PFAS, 1 st

• Pesticider, 1 st

• Klorerade lösningsmedel, 2 st

• pH, konduktivitet, 3 st

Undersökningsresultaten påvisar att nivå för mindre känslig 
markanvändning - vilket är den nivå som krävs för de användningar 
planen avser möjliggöra - avseende PAH-H och PAH-M överskrids i två 
av mätpunkterna i planområdets västra del. Inom den del av planområdet 
som i aktuell plan planläggs som industrimark har inga föroreningar över 
nivå för mindre känslig markanvändning påträffats. 
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Ett villkor för startbesked som reglerar att förekommande markföroreningar 
måste avhjälpas till nivå för minde känslig markanvändning innan 
startbesked får ges för byggnation inom den västra delen av planområdet 
har adderats till plankartan. På vilket sätt detta lämpligtvis skulle kunna 
hanteras finns närmare beskrivet i den aktuella rapporten. Avgränsningar 
relaterade till redovisning och omfattning av åtgärderna fastställs i 
bygglovsskedet. 

NATURVÄRDEN

Inom planområdet finns inga betydande naturvärden. I planområdets 
nordvästra del finns en liten mängd uppvuxen sly, resterande område består 
av en grusad yta. Områdets största kvalitet i nuläget är att dess beläggning 
är relativt gynnsam för infiltration av dagvatten (avrinningskoefficienten 
bedöms vara cirka 0,3). 

KULTURVÄRDEN
Inga kända kultur- eller fornlämningar finns inom planområdet. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Radon
Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga 
radonskyddande åtgärder krävs i samband med byggnation.

Påverkan vattenområden
Dagvatten anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och 
vattendrag i och i närheten av städer. Det är därför av vikt att inget förorenat 
dagvatten når recipienten utan att det renas där föroreningen uppstår. Om 
parkeringsplatsen byggs ut så att den omfattar cirka 50 parkeringsplatser 
eller fler ska oljeavskiljare eller motsvarande åtgärder vidtas för att samla 
upp föroreningar.

Luftkvalitet
Enligt den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång (2019) 
visar mätningar runt om i kommunen att miljökvalitetsnormerna gällande 
luft underskrids.

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka godkända 
mätningsresultat. 
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4. Risker

TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Väg- och spårtrafik
Inom planområdet föreslås markanvändning industri, parkering, gång- och 
cykelväg samt järnväg. För denna markanvändning finns inga riktvärden 
för trafikbuller såsom det gör för bostäder.

STÖRANDE VERKSAMHETER

Planförslaget möjliggör byggnation av parkeringsplats samt industribyggnad. 
Norr om planområdet finns bostäder i kvarteret Abborren. Den planerade 
industribyggnaden avses bli en tillbyggnad av befintlig verksamhet och 
är tänkt att användas för produktion. Verksamheten ger inte upphov 
till några emissioner eller buller och bedöms inte orsaka störningar för 
omgivningen.

För hantering av industribuller gäller Naturvårdsverkets Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 (april 2015).

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Översvämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern 
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Exempel på vägledning för planering avseende översvämningar har 
tagits fram av SMHI, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för 
Vänern (Rapport nummer 2010-85) och Klimatanalys för Västra Götalands 
län (Rapport nummer 2011-45) samt av länsstyrelserna i Värmlands och 
Västra Götalands län i publikationen Stigande vatten.

Handboken Stigande vatten presenterar inga exakta siffror eller nivåer 
för översvämningszoner, detta med anledning av att bedömningar 
kan förändras i takt med att ny forskning inom området tas fram. Mot 
bakgrund av detta redovisas aktuella planeringsnivåer i ett faktablad, 
benämnt Faktablad Vänern.

Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk av 200-årsnivå 
är enligt länsstyrelsen (Faktablad Vänern 2017.1) +46,85 (RH 2000).  
Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk (10 000-årsnivå) 
är enligt samma faktablad +47,35 (RH 2000). Planområdet ligger omkring 
+47 (RH 2000) och klarar därmed grundläggningsnivån för 200-årsnivå och 
inga planbestämmelser för att reglera färdigt golv-nivå eller motsvarande 
för tillkommande bebyggelse bedöms vara nödvändiga.

Översvämning till följd av skyfall 
Vidare finns risk att området kan påverkas under kraftiga skyfall som 
orsakar stora vattenansamlingar, vatten som tränger upp ur vatten- 
och avloppssystem och höga grundvattennivåer. I januari 2017 antog 
Mariestads kommun en klimatanpassningsplan. Planen innehåller en 
beskrivning av förväntade klimatförändring, dess konsekvenser samt 
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lämpliga anpassningsåtgärder. De övergripande slutsatserna är bland 
annat att den förväntande ökningen av intensiv nederbörd måste hanteras 
på bred front vilket innebär flera åtgärder utöver en kapacitetsökning av 
ledningsnätet för dagvatten. Det krävs åtgärder som hindrar och fördröjer 
vattnets väg mot ledningsnätet. Inom tomt- och naturmark är det därför 
mycket viktigt att skapa plats för vatten vid kraftiga skyfall. Enligt 
länsstyrelsens faktablad Rekommendationer för hantering av översvämning till följd 
av skyfall (2018:5) rekommenderar länsstyrelsen att:

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid 
en översvämning från minst ett 100-årsregn.

• Risker för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och 
eventuella säkerhetsåtgärder säkerhetsställs.

• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras så 
att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.

• Framkomligheten ska till och från programområdet bedömas och vid 
behov säkerställas.

För att sannolikhetsreducera mot översvämningar orsakade av kraftiga 
regn bör man inom planområdet använda olika typer av lösningar för 
att absorbera vatten som fördröjer, magasinerar, infiltrerar, renar och 
avdunstar vatten. 

Inom planområdet finns mindre lokala sänkor/lågpunkter. Området 
som helhet planeras markberedas och bebyggas med industribyggnad, 
parkering samt gång- och cykelväg. I samband med projektering av marken 
ska befintliga markförhållanden beaktas.

Kommunens bedömning i nuläget är att det sannolikt är lämpligt att 
iordningställa parkeringsytan inom planområdet som en yta som kan 
tillåtas översvämmas i samband med kraftiga skyfall, i syfte att gynna 
framkomligheten på bland annat Strandvägen och Kinnekullebanan. 

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING
Risk för skred, erosion eller underminering bedöms som låg med hänsyn 
till befintliga markförhållanden inom och i anslutning till planområdet. 

FARLIGT GODS
Vid upprättande av en detaljplan som ligger inom ett avstånd av 150 meter 
från en transportled som har utpekats som transportled för farligt gods, 
ska kommunen genomföra en så kallad riskbedömning för att avgöra om 
särskilda säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att skydda människor inom 
området vid en olycka med farligt gods. 

Konsekvenserna av en farligt gods-olycka är beroende av i vilken 
utsträckning som människor vistas inom riskzonen för utsläppet, status på 
personer (vakna eller sovande), förmåga att inse fara och möjlighet att själv 
påverka sin säkerhet (vuxna eller barn, personer med funktionsvariationer 
etcetera) samt kännedom om byggnader och område. Förmåga att inse 
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fara och själv påverka sin säkerhet bedöms i huvudsak vara god för de som 
vistas på platsen. Det ska dock finnas med i beräkningen att det kan vistas 
både barn, äldre samt personer med funktionsvariationer inom området. 

Strandvägen
Primära transportvägar för farligt gods inom Mariestads kommun är E20 
och väg 26. Sekundära transportvägar för farligt gods finns inom och 
utanför centralorten och Strandvägen utgör en av dem. 

En viktig målpunkt för farligt gods-transporter är Katthavets 
industriområde. Transporter dit kommer österifrån då Marieholmsbron 
har en viktbegränsning på 15 ton och därför inte får trafikeras av 
transportfordon för farligt gods i bulk som kan väga upp till 40 ton. 
Endast transporter av farligt gods som styckegods kan förekomma förbi 
planområdet och dessa transporter medför klart lägre risknivåer än de så 
kallade bulktransporterna. Farligt gods-transporter på Strandvägen härrör 
i första hand från verksamheter i Mariestads hamn - här finns till exempel 
en tankstation för båtar. Antalet transporter bedöms vara högst en per 
vecka i genomsnitt under året med en klar topp under sommaren.

Sannolikheten för olyckor med farligt gods på Strandvägen har beräknats 
till 0,14 olyckor per miljon fordonskilometer och år (Effektsamband för 
transportsystemet, Trafikverket 2016:3).

Beräkningar från utförd riskanalys (Norconsult 2016) för risknivån 
från Strandvägen visar att inga särskilda krav ställs på avståndet till 
parkeringsplatsen och att ett avstånd på 10 meter mellan Strandvägen 
och byggrätten är tillräckligt för att uppnå acceptabla risknivåer från 
transporterna av farligt gods på Strandvägen. En förutsättning för detta är 
att brandfarliga vätskor inte kan rinna från Strandvägen mot den planerade 
bebyggelsen utan avskärmas och samlas upp. Detta kan uppnås genom till 
exempel ett mindre dike eller lägre vall som är tät i underkant.

Zonindelning för riskhantering gällande farligt gods
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Kinnekullebanan
Det finns ingen uppdelning av sekundär respektive primär järnväg 
för farligt gods utan samtliga järnvägar i Sverige ska riskbedömas om 
de förekommer inom riskavståndet, vilket är fallet med denna plan då 
Kinnekullebanan ligger intill planområdet.

På Kinnekullebanan förekommer i nuläget inga farligt gods-transporter. 
En framtida upprustning av banan kan dock ändra på det. I Basprognosen för 
Kinnekullebanan för år 2040 (Trafikverket 2016:1) anges 1 godståg om dagen, 
som består av 12 godsvagnar i genomsnitt. Utifrån statistik från TRAFA 
beräknas andelen farligt gods vara cirka 5,8 % av den totala mängden 
godstågtransporter, vilket innebär cirka 240 tågvagnar med farligt gods 
per år som trafikerar Kinnekullebanan år 2040. 

Utförd riskanalys (Norconsult, 2016) visar på att risken för en olycka med 
farligt gods bedöms som låg i dagsläget men kan ej uteslutas och riskerna 
kan komma att öka i framtiden. Användningen parkering och industri 
innebär att ingen vistas i området nattetid, då farligt gods-transporter på 
järnväg främst sker, och därmed sänks risken betydligt. 

Följande skyddsåtgärder föreslås i utredningen:

• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet.
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från 

Kinnekullebanan.
De säkerhetsåtgärder som krävs enligt utredningen har säkerställs med 
planbestämmelser på plankartan. Läs mer i bilagan Riskanalys (Norconsult, 
2016).

Befintlig vall mellan Kinnekullebanan och planområdet bedöms kunna 
fylla funktionen som barriär för brandfarliga vätskor. Om denna tas bort 
behöver den ersättas med en ny barriär. Funktionen i fråga kan uppnås 
på olika sätt; antingen kan det som i nuläget handla om en vall som är 
tät i nederkant, men barriären skulle också kunna utgöras av ett dike eller 
liknande. 

Utredningen rekommenderar vidare att parkering inte bör ske närmare än 
15 meter från järnvägen för att undvika risken att bilar skadas av stenskott 
från tåg. 
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När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen alltid 
göra en bedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer där genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
(Natura 2000) ska miljöbedömas.

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i 
MKB-förordningen (1998:905).

Eftersom beslut om planuppdrag fattades innan 1 januari 2018 gäller 
inte det nya kapitel 6 i miljöbalken om miljöbedömning utan tidigare 
lagstiftning.

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därmed finns inget behov 
av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta konsekvenser som bedöms 
uppstå vid planens genomförande har behandlats inom ramen för denna 
planbeskrivning. I detaljplanen har frågor om föroreningar, risk till olycka 
med farligt gods och översvämning hanterats särskilt.

Som underlag för bedömningen har en behovsbedömning gjorts vilken 
utgör underlag för detaljplanen.

Länsstyrelsen meddelade 2019-09-17 att de delar kommunens bedömning. 

5. Miljökonsekvenser
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6. Genomförande
Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
standardförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl. Syftet med samråd är att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet med flera. Innan planen antas ska kommunen ställa 
ut planförslaget för granskning. Granskning har samma syfte som samråd, 
det vill säga att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna syn-
punkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.

Antagande - Planen antas av kommunfullmäktige och träder i laga kraft 
tre veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta gäller förutsatt att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen 
inte heller valt att överpröva beslutet.

Preliminär tidsplan
Samråd   18 september - 18 oktober 2019

Granskning  23 januari - 7 februari 2020

Antagande  Q1 2020

Tiderna ovan är preliminära och kan komma att förändras under arbetets 
gång.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar på privat mark.

Mariestads kommun äger och är huvudman för allmän platsmark.

Ledningsnätet för vatten och avlopp fram till fastighetsgräns kommer 
att ägas och förvaltas av Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare 
ansvarar på privat mark.
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VänerEnergi AB äger elnätet inom området och ansvarar också för drift 
och skötsel av detta.

Gemensamhetsanläggningar, servitut med mera
I planområdets norra del, söder om Strandvägen och inom fastigheten 
Gamla staden 3:1 finns befintlig ledningsrätt för IT- och fjärrvärmeledningar 
(1493-159.1 och 1493-159.2). Det aktuella området berörs även av ett 
markupplåtelseavtal för allmänna vatten- och avloppsledningar (ÖVR-
029).

Ledningarna planeras vara kvar i befintligt läge och skyddas i plankartan 
med u-bestämmelse.

Gamla staden 6:1 belastas av ett avtalsservitut för gång- och cykelväg 
(SER-021) till förmån för Reningsverket 1. Detta servitut ska upphävas.

Vid diskussion om kommunalt köp av mark från Trafikverket har 
Trafikverket framfört att åtkomst till tankstationen för påfyllning och 
drift- och underhåll måste beaktas och säkerställas i samband med 
genomförande av detaljplanen. Likaledes ska säkerställas att en eventuell 
framtida byggnad i anslutning till järnvägen för tågklarerare har åtkomst 
via parkeringen. Erforderliga avtal och rättigheter förutsätts hanteras i 
samband med fastighetsreglering.

Vidare kan försäljning av Trafikverkets mark inte genomföras förrän 
spåren i fråga är formellt nedlagda - spåren kan heller inte fysiskt tas bort 
innan detta är gjort. Detta innebär att de delar av detaljplanen som idag 
består av spårområden inte kan genomföras förrän spåren formellt har 
lagts ned. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 
Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

Projektering

Västtrafik har under samråds- och granskningstiden påtalat behovet av ett 
tydligt, fysiskt hinder mellan den nytillkommande GC-banan och bussplanen. 
Detta är en viktig aspekt att ha med sig i projekterings- och genomförandeskedet. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planförslaget innebär att:

Cirka 3600 m2 av Gamla staden 3:1 planläggs för industri (kvartersmark) 
och avses överföras till Sutaren 4.

Cirka 5600 m2 av Gamla staden 3:1 planläggs för parkering och gång och 
cykel (allmän plats) och avses överföras till Gamla staden 6:1.

Cirka 100 m2 av Sutaren 4 planläggs för järnvägsändamål och avses 
överföras till Gamla staden 3:1.
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Cirka 500 m2 av Gamla staden 6:1 planläggs för järnvägsändamål och 
avses överföras till Gamla staden 3:1

Befintliga ledningsrätter som belastar Gamla staden 3:1 i planområdets 
norra del avses inte beröras utan vara kvar, i plankartan införs bestämmelse 
för att skydda dessa (u-bestämmelse).

Gamla staden 6:1 ska frigöras från avtalsservitut för gång- och cykelväg.

Inom det markområde som i detaljplanen föreslås planläggas för parkering 
och som ska överföras från Gamla staden 3:1 till Gamla staden 6:1 ska 
i samband med fastighetsreglering beaktas åtkomst till tankstationen i 
anslutning till järnvägen samt eventuell framtida arbetsplats för tågklarerare.

Fastighetsbildning

Trafikverket, MannTek och Mariestads kommun har under planarbetet 
inkommit med ansökan om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten 
för genomförande av föreslagen detaljplan.

Fastighetsplan
Området berörs ej av någon fastighetsplan.

PLANENHETEN

Lisa Heller   Adam Johansson
Planarkitekt   Planchef  
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Huvudman:   Trafikverket 

Organisationsnummer:  Saknas 

Bolagets kontaktperson:  Pierre Högberg Sveab, ombud 

Telefon/mail:  070-335 56 13/ pierre.hogberg@sveab.se  

Fastighetsbeteckning:  Gamla staden 3:1 

 

Konsult:   Miljöanalys Scandinavia AB, Andreas Löfström 

Telefon/mail   070-57 58 563/andreas@miljoanalys.com  

Kommun/Län:  Mariestad/ Västergötland 

Tillsynsmyndighet:  Mariestads Kommun  
  
Analyslaboratorium:  ALS Scandinavia AB, Danderyd & Synlab 

Plats efterbehandling/provtagning: Mariestads tågstation (Bangården) 

Transportör    

Schaktentreprenör   

Deponi    

 

GRANSKNINGSINFORMATION OCH REVISIONSHISTORIK 
Denna rapport upprättades av Andreas Löfström, granskades av Mona Newair och 
godkändes av Mona Newair. 
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1 Bakgrund och Syfte 
Miljöanalys Scandinavia AB har fått i uppdrag av Sveab Järnväg AB att utföra kontroll av 
schaktbotten efter schaktning vid den gamla tankstationen vid Mariestads järnvägsstation. 

Syfte med provtagningen är att fastställa vilka föroreningar och vilka halter som lämnats 
kvar. 

Cowi AB i Göteborg utförde en miljöteknisk markundersökning i september 2015 med 
borrbandvagn. Då borrades totalt 5 provpunkter med 70 mm skruvborr. Den provtagningen 
visade förhöjda halter av Alifater, PAH:er samt metallerna kadmium, koppar och zink. 
Halterna översteg Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (KM) men 
understeg riktlinjerna för MKM. 

AECOM med underkonsult Breccia Konsult AB gjorde en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning i oktober 2017. Då borrades det i elva punkter till ett djup av 3 - 4 meter. 
Prover togs upp vid varje meter eller vid indikation på förorening i mark eller ändrad geologi. 

Då påvisades i fem av elva punkter halter överstigande riktvärdet för MKM. I ytterligare två 
provpunkter påvisas halter överstigande KM. Sammanlagt finns halter över KM i åtta 
punkter. Ett prov, av totalt sex prov uttagna i ytliga jordlager <1 m umy, uppvisar halter 
överstigande riktvärdena för MKM. Parametrar som överskrider MKM utgörs av arsenik, bly, 
kobolt, koppar och zink samt medeltunga och tunga alifater och aromater, bensen och PAH. 

Analyserna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Proverna har analyserats avseende metaller och PAH:er, alifater, 
aromater. Se bilaga 2 och 3. 
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2 Provtagning  
Grundvattnet i schakten pumpades upp till en 25 m³ sedimenteringscontainer. Vattnet låg i 
containern över natten för att uppnå maximal sedimentering. Vattnet provtogs avseende metaller, 
PAH:er, Alifater och aromater innan det pumpades ut i kommunens dagvattensystem enligt 
kommunens riktvärden. Totalt pumpades det ur ca 125 m³ ur schaktgropen.  

Ur schaktbotten togs det prover från tio slumpmässigt utvalda punkter. Proverna slogs ihop till ett 
samlingsprov. 

Tio delprover togs slumpmässigt ut från varje schaktvägg. Totalt togs det fyra samlingsprov från 
samtliga schaktväggar från den före detta tankplatsen. 

Provtagningen utfördes med spade. Proverna samlades i diffusionstäta påsar märkta med den 
aktuella dagens datum och provplats.  

Två PEFAS - prover togs på begäran av Suez mottagningsanläggning i Skara för att de skulle kunna ta 
emot massorna. Proverna togs vid gamla spåret. Se figur 2.  Tio delprover togs slumpmässigt ut och 
slogs ihop till ett samlingsprov. Totalt togs det 2 samlingsprover. 

Vid den gamla vändskivan togs det fem delprover slumpmässigt från varje schaktvägg. Totalt togs det 
ett samlingsprov från schaktväggarna. Schaktbotten delades in i tre delar. Tio delprover från varje 
ruta från slumpmässigt utvalda punkter slogs ihop till ett samlingsprov. Totalt togs det tre prover från 
schaktbotten.  

All provtagning utfördes enligt kvalitetsklass B i SGF:s fälthandbok för miljötekniska 
markundersökningar (Sveriges geologiska förening rapport 1:2004) och i enlighet med de anvisningar 
som finns i Naturvårdsverkets rapport ”Vägledning för miljötekniska markundersökningar 4310 och 
4311.” 

 

Figur 1. Före detta tankplats
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Figur 2. Visar platserna där provtagningen utfördes. 
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3 Sammanfattning 
Föroreningar av PAH-M, Alifater c12-c16, Alifater c16-c35, Aromater c8-c10 samt Aromater c10-c16 
finns kvar i schaktbotten vid den gamla tankplatsen. Från betongplattan som ligger kvar togs det fyra 
prover på som slogs ihop till ett samlingsprov. Betongplattan visar sig vara ren och kan med säkerhet 
ligga kvar.  

Vid den före detta vändskivan fanns det punktvis olja i fri fas. Dessa massor schaktades undan och 
transporterades till Suez anläggning i Skara.  

De uppgifter som Miljöanalys har, är att marken ska saneras till produktionsschakterna och massor 
ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

Föroreningar lämnades kvar i samråd mellan Mariestads miljöförvaltning och Trafikverket. 

Under schaktningens gång påträffades en före detta vändskiva som används för att vända lok och 
vagnar förr i tiden. Den påträffades ca – 1,5 m under markytan. I dessa massor påträffades kol och 
andra rester relaterade till järnvägsföroreningar. Olja i fri fas i grundvattnet. Olja låg på ytan på 
vattnet och längs schaktväggarna. Vattnet pumpades upp till sedimenteringscontainer för 
sedimentering. Efter sedimentering pumpades vattnet ut till det kommunala dagvattensystemet. 
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5 Resultat 
Tankplats: Inga halter överstigande Mindre Känslig Markanvändning (MKM) avseende 
metaller. Föroreningar av Alifater C12-C16 samt Armotaer C10 – C16 överstigande Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM). 

Vändskiva: Föroreningar av koppar och Alifater C16 -C35, PAH:er överstigande Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM) finns kvarlämnade.  

PEFAS: Inga PFAS föroreningar påträffades i analyserna. 

 

5:1 Rekommendationer och Bedömning 

Tydliga föroreningar finns kvar i schakterna. Det viktiga är att dessa platser mäts in och 
sparas för framtida schaktningsarbeten. 

 

5:2 Begräsningar  

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 
uppdragstiden. Miljöanalys Scandinavia AB tar inte på sig ansvar för konsekvenser som 
uppstår utifall att om rapporten används för andra ändamål än de den ursprungligen var 
avsedd för.  

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga 
bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter 
eller områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som 
inte analyserats. 
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6 Fotodokumentation 
 
Tankplats 
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Provmärkning: Spår 4,5 Tankställe P2 Spår 4,5 Tankställe P1
Analys/Undersökning av Resultat Resultat
Perfluorbutansulfonat (PFBS)
Perfluorpentansulf. (PFPeS) <0,1 <0,1
Perfluorhexansulfonat(PFHxS) <0,1 <0,1
Perfluorheptansulf. (PFHpS) <0,1 <0,1
PFOS, linjär <0,1 <0,1
PFOS, grenad <0,1 <0,1
PFOS, total <0,1 <0,1
Perfluordekansulfonat (PFDS) <0,1 <0,1
Perfluorpentansyra (PFPeA) <0,1 <0,1
Perfluorhexansyra (PFHxA) <0,1 <0,1
Perfluorheptansyra (PFHpA) <0,1 <0,1
PFOA, linjär <0,1 <0,1
PFOA, grenad <0,1 <0,1
PFOA, total <0,1 <0,1
Fluortelomersulfo. (4:2 FTS) <0,1 <0,1
Fluortelomersulfo. (6:2 FTS) <0,1 <0,1
Fluortelomersulfo. (8:2 FTS) <0,1 <0,1
Perfluorbutansyra (PFBA) <0,1 <0,1
Perfluornonansyra (PFNA) <0,1 <0,1
Perfluordekansyra (PFDA) <0,1 <0,1
Perfluorundekansyra (PFUnDA) <0,1 <0,1
Perfluordodekansyra (PFDoDA) <0,1 <0,1
Perfluoroktansulfonami.PFOSA <0,1 <0,1
7H-Dodekafl.hept.syra HPFHpA <0,1 <0,1



Provnamn Datum
PAH

canc.

PAH

övriga
PAH-L PAH-M PAH-H

Alifater   5-

8

Alifater   8-

10

Alifater 10-

12

Alifater 12-

16

Alifater 16-

35

Aromater 8-

10

Aromater 10-

16

Aromater 16-

35

PCB 

summa 7

0,6 2 0,5

3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 10 0,008

10 40 15 20 10 50 120 500 500 1000 50 15 30 0,2

Schaktvägg 2018-05-08 14 20 1,2 17 15 <10 <10 <20 <20 28 <1 3,7 5,3

Schaktvägg stöd 2018-05-08 2,6 3,1 <0.15 2,6 3,1 <10 <10 <20 <20 34 <1 1,4 1,1

Schaktbotten 1 2018-05-08 2,8 4 0,11 3,5 3,3 <10 <10 <20 <20 25 <1 <1 1 <0.007

Schaktbotten 2 2018-05-08 1 1,2 <0.15 1,2 1 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0.007

Schaktbotten 3 2018-05-08 12 20 1,6 17 14 <10 <50 <100 160 6700 <5.0 63 29 <0.007



Provnamn Datum

Schaktvägg 2018-05-08

Schaktvägg stöd 2018-05-08

Schaktbotten 1 2018-05-08

Schaktbotten 2 2018-05-08

Schaktbotten 3 2018-05-08

Riktvärden

MRR

KM

MKM



Provnamn Datum TS_105°C As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn Riktvärden

10 0,2 40 40 0,1 35 20 120 MRR
10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 KM
25 300 12 35 150 200 2,5 120 400 200 500 MKM

Schaktvägg N 2018-06-19 91,7 3,09 65,9 0,158 3,54 5,95 74,1       <0.2 6,9 62 12,2 73,4

Schaktvägg S 2018-06-19 92,1 2,16 48,5 0,105 2,72 4,24 20       <0.2 4,51 22,1 8,03 52,1

Schaktvägg V 2018-06-19 88,3 5,82 62,4 0,227 4,18 4,4 59,1       <0.2 7,68 267 18,2 94,9

Schaktvägg Ö 2018-06-19 93,7 1,36 34,7 0,0978 2,48 3,66 42,1       <0.2 4,7 15,4 10,6 35,5

Schaktbotten 2018-06-19 83,3 1,34 54,6       <0.1 7,3 13,3 16,9       <0.2 11,1 12 23 46,5

                                                                                                   Analysresultatsammansätlln
                                                                                                   Projekt naman: 
                                                                                                   Projekt nummer: P1042

Bly halter i  prov Schaktvägg N och prov Schaktvägg V överstiger Naturvårdsverket riktvärde för känsligmark användning  (KM)



Provnamn Datum PAH

canc.

PAH

övriga
PAH-L PAH-M PAH-H

Alifater   5-

8

Alifater   8-

10

Alifater 10-

12

Alifater 12-

16

Alifater 16-

35

Aromater 8-

10

Aromater 10-

16

Aromater 16-

35
Riktvärden

0,6 2 0,5 MRR
3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 10 KM

10 40 15 20 10 50 120 500 500 1000 50 15 30 MKM
Schaktvägg N 2018-06-19 2,3 3 0,12 2,6 2,6        <10        <10        <20        <20 32         <1 1,6 1,2

Schaktvägg S 2018-06-19 2,2 4,9 0,12 4,5 2,4        <10        <10        <20        <20 36         <1         <1 1,6

Schaktvägg V 2018-06-19 4,7 5,1 0,15 4,2 5,5        <10        <10        <20        <20 71         <1 1,4 1,9

Schaktvägg Ö 2018-06-19 0,88 0,91      <0.15 0,77 1        <10        <10        <20        <20        <20         <1         <1         <1

Schaktbotten 2018-06-19       <0.3       <0.5      <0.15      <0.25       <0.3        <10        <10        <20        <20        <20         <1         <1         <1

Bedömning
PAH-M halter   iprover Schaktvägg S och  Schaktvägg V  överstiger Naturvårdsverket riktvärde för känsligmark användning (KM)
PAH-H halter   iprover Schaktvägg N, Schaktvägg S och  Schaktvägg V  överstiger Naturvårdsverket riktvärde för känsligmark användning (KM)



Provnamn Datum TS_105°C As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn Riktvärden

10 0,2 40 40 0,1 35 20 120 MRR

10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 KM

25 300 12 35 150 200 2,5 120 400 200 500 MKM

Schaktvägg 2018-05-08 96,3 11,3 126 0,328 8,67 9,69 233 <0.2 23,8 168 36,4 171

Schaktvägg stöd 2018-05-08 92,3 4,74 85,1 0,17 6,01 8,71 376 <0.2 17 48,8 28,5 89,5

Schaktbotten 1 2018-05-08 87,1 8,44 95,1 0,363 5,06 10,2 119 <0.2 12,6 174 32,4 144

Schaktbotten 2 2018-05-08 83,7 6,75 57,9 0,274 3,52 7,42 24,6 <0.2 5,92 52,7 21,7 53,6

Schaktbotten 3 2018-05-08 72,1 13 142 0,571 9 13,6 334 <0.2 23,2 130 43,6 213

                                                                                                   Analysresultatsammansätllning
                                                                                                   Projekt naman: Bangården

                                                                                                   Projekt nummer: P1042



Provnamn Datum
PAH

canc.

PAH

övriga
PAH-L PAH-M PAH-H

Alifater   5-

8

Alifater   8-

10

Alifater 10-

12

Alifater 12-

16

Alifater 16-

35

Aromater 8-

10

Aromater 10-

16

Aromater 16-

35

PCB 

summa 7

0,6 2 0,5

3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 10 0,008

10 40 15 20 10 50 120 500 500 1000 50 15 30 0,2

Schaktvägg 2018-05-08 14 20 1,2 17 15 <10 <10 <20 <20 28 <1 3,7 5,3

Schaktvägg stöd 2018-05-08 2,6 3,1 <0.15 2,6 3,1 <10 <10 <20 <20 34 <1 1,4 1,1

Schaktbotten 1 2018-05-08 2,8 4 0,11 3,5 3,3 <10 <10 <20 <20 25 <1 <1 1 <0.007

Schaktbotten 2 2018-05-08 1 1,2 <0.15 1,2 1 <10 <10 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <0.007

Schaktbotten 3 2018-05-08 12 20 1,6 17 14 <10 <50 <100 160 6700 <5.0 63 29 <0.007



Provnamn Datum

Schaktvägg 2018-05-08

Schaktvägg stöd 2018-05-08

Schaktbotten 1 2018-05-08

Schaktbotten 2 2018-05-08

Schaktbotten 3 2018-05-08

Riktvärden

MRR

KM

MKM



Provnamn Datum TS_105°C
PAH

canc.

PAH

övriga
PAH-L PAH-M PAH-H

Alifater   

8-10

Alifater 

10-12

Alifater 

12-16

Alifater 

16-35

Aromater 

8-10

Aromater 

10-16

Aromater 

16-35

0,6 2 0,5
3 3,5 1 25 100 100 100 10 3 10

10 40 15 20 10 120 500 500 1000 50 15 30
Byggmaterial b/t/g 2018-04-27 94,2 <0.3 <0.5 <0.7 <0.9 <0.1 <2 <10 43 62 <1 3,9 <1

Bedömning:

                                                           projekt nr.: 14690
                                                   Projektnamn: 

                                                                      Analyssammansätllning

Aromater 16-35 har halter som överstiger Naturvårdsveket generalla riktvärd för känslig markanvändning KM men understiger  Naturvårdsveket  
riktvärd för mindre känslig markanvändning MKM



Provnamn Datum

Byggmaterial b/t/g 2018-04-27

Bedömning:

Aromater 16-35 har halter som ö              
riktvärd för mindre känslig marka  

Riktvärden

MRR
KM
MKM

                 generalla 
     



Provnamn Datum PAH

canc.

PAH

övriga
PAH-L PAH-M PAH-H

Alifater   8-

10

Alifater 10-

12

Alifater 12-

16

Alifater 16-

35

Aromater 8-

10

Aromater 10-

16

Aromater 16-

35
Riktvärden

0,6 2 0,5 MRR
3 3,5 1 25 100 100 100 10 3 10 KM

10 40 15 20 10 120 500 500 1000 50 15 30 MKM
Schaktvägg, Öster 2018-04-23 <0.3 <0.5 0,034 0,52 <0.3 <2 <10 14 36 <1 1,4 <1
Schaktvägg, Norr 2018-04-23 <0.2 <0.5 <0.03 0,59 <0.25 <2 <10 <10 28 <1 <1 <1
Schaktbotten 2018-04-23 <0.3 <0.5 <0.03 4,6 <0.3 36 190 700 550 22 120 <1
Schaktvägg, Väst 2018-04-23 <0.2 <0.5 <0.03 <0.05 <0.25 <2 <10 15 27 <1 <1 <1
Schaktvägg, Söder 2018-04-23 <0.2 <0.5 <0.03 0,34 <0.25 <2 <10 <10 11 <1 <1 <1



Provnamn Datum

Schaktvägg, Öster 2018-04-23
Schaktvägg, Norr 2018-04-23
Schaktbotten 2018-04-23
Schaktvägg, Väst 2018-04-23
Schaktvägg, Söder 2018-04-23



Provnamn Datum

Schaktvägg, Öster 2018-04-23
Schaktvägg, Norr 2018-04-23
Schaktbotten 2018-04-23
Schaktvägg, Väst 2018-04-23
Schaktvägg, Söder 2018-04-23



P1042

Provnamn Datum TS_105°C As Ba Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn Hg Riktvärden

10 0,2 40 40 35 20 120 0,1 MRR
10 200 0,8 15 80 80 40 50 100 250 0,25 KM
25 300 12 35 150 200 120 400 200 500 2,5 MKM

Schaktvägg, Öster 2018-04-23 90,2 3,2 30 <0.2 2,8 3,5 11 3,4 19 8,3 54 0,024
Schaktvägg, Norr 2018-04-23 88,8 3 36 <0.2 3,2 4,7 14 3,7 29 13 65 0,053
Schaktbotten 2018-04-23 80,1 <2.5 61 <0.2 5,9 14 11 8,5 10 24 41 0,012
Schaktvägg, Väst 2018-04-23 95,5 <2.5 24 <0.2 2,1 3 6,4 2,1 3,6 6,1 22 <0.01
Schaktvägg, Söder 2018-04-23 90,7 2,6 27 <0.2 2,9 3,7 7,6 2,9 9,5 8,8 40 0,011

                                                                                                   Analysresultatsammansä
                                                                                             Projekt naman:Mariestad C

                                                                          Projekt nummer: Andreas L/Marcus K
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Ankomstdatum 2018-05-08 Miljöanalys Scandinavia AB 
Utfärdad 2018-05-09 Andreas Löfström 
    
  Ragvaldsberg 38 
  791 96 Falun 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr P1042  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Schaktvägg 
  
 
Labnummer O11002781 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  96.3  % 1 1 FRLG 
As  11.3 1.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  126 25 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.328 0.049 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  8.67 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  9.69 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  233 40 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  23.8 3.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  168 34 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  36.4 6.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  171 26 mg/kg TS 2 D YVWI 
       
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J YAZH 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N YAZH 
alifater >C16-C35  28  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C10-C16  3.7  mg/kg TS 3 J ATJA 
metylpyrener/metylfluorantener * 3.6  mg/kg TS 3 N ATJA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * 1.7  mg/kg TS 3 N ATJA 
aromater >C16-C35  5.3  mg/kg TS 3 J ATJA 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J YAZH 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N YAZH 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N YAZH 
naftalen  0.65 0.16 mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaftylen  0.57 0.14 mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoren  0.22 0.055 mg/kg TS 3 J ATJA 
fenantren  3.4 0.85 mg/kg TS 3 J ATJA 
antracen  1.6 0.38 mg/kg TS 3 J ATJA 
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Er beteckning Schaktvägg 
  
 
Labnummer O11002781 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
fluoranten  6.4 1.6 mg/kg TS 3 J ATJA 
pyren  5.5 1.4 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)antracen  2.5 0.60 mg/kg TS 3 J ATJA 
krysen  2.6 0.62 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(b)fluoranten  3.1 0.78 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(k)fluoranten  1.2 0.30 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)pyren  2.3 0.58 mg/kg TS 3 J ATJA 
dibens(ah)antracen  0.49 0.13 mg/kg TS 3 J ATJA 
benso(ghi)perylen  1.6 0.43 mg/kg TS 3 J ATJA 
indeno(123cd)pyren  1.4 0.36 mg/kg TS 3 J ATJA 
PAH, summa 16  34  mg/kg TS 3 D ATJA 
PAH, summa cancerogena * 14  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa övriga * 20  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa L * 1.2  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa M * 17  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa H * 15  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktvägg stöd 
  
 
Labnummer O11002782 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  92.3  % 1 1 FRLG 
As  4.74 0.71 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  85.1 17 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.170 0.026 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  6.01 0.90 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  8.71 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  376 64 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  17.0 2.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  48.8 9.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  28.5 4.8 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  89.5 13 mg/kg TS 2 D YVWI 
       
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J YAZH 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N YAZH 
alifater >C16-C35  34  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C10-C16  1.4  mg/kg TS 3 J ATJA 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
aromater >C16-C35  1.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J YAZH 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N YAZH 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N YAZH 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fenantren  0.45 0.11 mg/kg TS 3 J ATJA 
antracen  0.26 0.062 mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoranten  1.0 0.25 mg/kg TS 3 J ATJA 
pyren  0.88 0.22 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)antracen  0.22 0.053 mg/kg TS 3 J ATJA 
krysen  0.55 0.13 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(b)fluoranten  0.79 0.20 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(k)fluoranten  0.30 0.075 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)pyren  0.35 0.088 mg/kg TS 3 J ATJA 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J ATJA 
benso(ghi)perylen  0.50 0.14 mg/kg TS 3 J ATJA 
indeno(123cd)pyren  0.39 0.10 mg/kg TS 3 J ATJA 
PAH, summa 16  5.7  mg/kg TS 3 D ATJA 
PAH, summa cancerogena * 2.6  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktvägg stöd 
  
 
Labnummer O11002782 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa övriga * 3.1  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa M * 2.6  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa H * 3.1  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktbotten 1 
  
 
Labnummer O11002783 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  87.1  % 1 1 FRLG 
As  8.44 1.3 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  95.1 19 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.363 0.054 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  5.06 0.76 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  10.2 1.6 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  119 20 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  12.6 1.9 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  174 35 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  32.4 5.5 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  144 22 mg/kg TS 2 D YVWI 
       
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J YAZH 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N YAZH 
alifater >C16-C35  25  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
aromater >C16-C35  1.0  mg/kg TS 3 J ATJA 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J YAZH 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N YAZH 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N YAZH 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaftylen  0.11 0.028 mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fenantren  0.73 0.18 mg/kg TS 3 J ATJA 
antracen  0.34 0.082 mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoranten  1.3 0.33 mg/kg TS 3 J ATJA 
pyren  1.1 0.28 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)antracen  0.35 0.084 mg/kg TS 3 J ATJA 
krysen  0.65 0.16 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(b)fluoranten  0.80 0.20 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(k)fluoranten  0.27 0.068 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)pyren  0.34 0.085 mg/kg TS 3 J ATJA 
dibens(ah)antracen  0.081 0.022 mg/kg TS 3 J ATJA 
benso(ghi)perylen  0.46 0.12 mg/kg TS 3 J ATJA 
indeno(123cd)pyren  0.35 0.091 mg/kg TS 3 J ATJA 
PAH, summa 16  6.9  mg/kg TS 3 D ATJA 
PAH, summa cancerogena * 2.8  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktbotten 1 
  
 
Labnummer O11002783 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa övriga * 4.0  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa L * 0.11  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa M * 3.5  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa H * 3.3  mg/kg TS 3 N ATJA 
       
PCB 28  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 52  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 101  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 118  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 153  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 138  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 180  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB, summa 7 * <0.007  mg/kg TS 4 N LISO 
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Er beteckning Schaktbotten 2 
  
 
Labnummer O11002784 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  83.7  % 1 1 FRLG 
As  6.75 1.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  57.9 12 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.274 0.041 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  3.52 0.53 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  7.42 1.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  24.6 4.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  5.92 0.89 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  52.7 11 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  21.7 3.7 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  53.6 8.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
       
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J YAZH 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N ATJA 
alifater >C16-C35  <20  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N ATJA 
aromater >C16-C35  <1  mg/kg TS 3 J ATJA 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J YAZH 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N YAZH 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N YAZH 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
antracen  0.15 0.036 mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoranten  0.50 0.13 mg/kg TS 3 J ATJA 
pyren  0.52 0.13 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)antracen  0.17 0.041 mg/kg TS 3 J ATJA 
krysen  0.29 0.070 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(b)fluoranten  0.21 0.053 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(k)fluoranten  0.14 0.035 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)pyren  0.12 0.030 mg/kg TS 3 J ATJA 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J ATJA 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J ATJA 
indeno(123cd)pyren  0.11 0.029 mg/kg TS 3 J ATJA 
PAH, summa 16  2.2  mg/kg TS 3 D ATJA 
PAH, summa cancerogena * 1.0  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktbotten 2 
  
 
Labnummer O11002784 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa övriga * 1.2  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa M * 1.2  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa H * 1.0  mg/kg TS 3 N ATJA 
       
PCB 28  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 52  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 101  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 118  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 153  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 138  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 180  <0.002  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB, summa 7 * <0.007  mg/kg TS 4 N LISO 
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Er beteckning Schaktbotten 3 
  
 
Labnummer O11002785 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  72.1  % 1 1 FRLG 
As  13.0 2.0 mg/kg TS 2 D YVWI 
Ba  142 28 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cd  0.571 0.086 mg/kg TS 2 D YVWI 
Co  9.00 1.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cr  13.6 2.2 mg/kg TS 2 D YVWI 
Cu  334 57 mg/kg TS 2 D YVWI 
Hg  <0.2  mg/kg TS 2 D YVWI 
Ni  23.2 3.5 mg/kg TS 2 D YVWI 
Pb  130 26 mg/kg TS 2 D YVWI 
V  43.6 7.4 mg/kg TS 2 D YVWI 
Zn  213 32 mg/kg TS 2 D YVWI 
       
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J YAZH 
alifater >C8-C10  <50  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C10-C12  <100  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C12-C16  160  mg/kg TS 3 J ATJA 
alifater >C5-C16 * 160  mg/kg TS 3 N YAZH 
alifater >C16-C35  6700  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C8-C10  <5.0  mg/kg TS 3 J ATJA 
aromater >C10-C16  63  mg/kg TS 3 J ATJA 
metylpyrener/metylfluorantener * 20  mg/kg TS 3 N ATJA 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * 8.2  mg/kg TS 3 N ATJA 
aromater >C16-C35  29  mg/kg TS 3 J ATJA 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J YAZH 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J YAZH 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N YAZH 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N YAZH 
naftalen  0.86 0.22 mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaftylen  0.78 0.20 mg/kg TS 3 J ATJA 
acenaften  <0.50  mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoren  1.6 0.40 mg/kg TS 3 J ATJA 
fenantren  2.7 0.68 mg/kg TS 3 J ATJA 
antracen  1.1 0.26 mg/kg TS 3 J ATJA 
fluoranten  5.2 1.3 mg/kg TS 3 J ATJA 
pyren  5.9 1.5 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)antracen  1.9 0.46 mg/kg TS 3 J ATJA 
krysen  3.1 0.74 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(b)fluoranten  1.8 0.45 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(k)fluoranten  1.7 0.43 mg/kg TS 3 J ATJA 
bens(a)pyren  1.9 0.48 mg/kg TS 3 J ATJA 
dibens(ah)antracen  <0.40  mg/kg TS 3 J ATJA 
benso(ghi)perylen  2.1 0.57 mg/kg TS 3 J ATJA 
indeno(123cd)pyren  1.4 0.36 mg/kg TS 3 J ATJA 
PAH, summa 16  32  mg/kg TS 3 D ATJA 
PAH, summa cancerogena * 12  mg/kg TS 3 N ATJA 
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Er beteckning Schaktbotten 3 
  
 
Labnummer O11002785 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PAH, summa övriga * 20  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa L * 1.6  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa M * 17  mg/kg TS 3 N ATJA 
PAH, summa H * 14  mg/kg TS 3 N ATJA 
       
PCB 28  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 52  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 101  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 118  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 153  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 138  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB 180  <0.010  mg/kg TS 4 J LISO 
PCB, summa 7 * <0.035  mg/kg TS 4 N LISO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 

Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

2 Paket MS-2 Quick 07:00 
Bestämning av metaller i fasta prover. 
Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 i autoklav eller värmeblock med 7 M HNO3. 
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2005 utg. 1 mod. med ICP-MS. 
 
Mätosäkerhet: 15-20% 
 
Rev 2018-04-26 
 

3 Paket OJ-21A Quick 07:00 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±29-44%  
Aromatfraktioner:  ±27-28% 
Enskilda PAH:  ±24-27% 
Bensen  ±31% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±23% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2017-02-28 
 

4 Paket OJ-2A Quick 07:00. 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN 16167:2012 utg. 1 mod och intern instruktion TKI70.  

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PCB: ±25-32%  

Rev 2017-02-28 

 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 12 (12) 

 

T1813448 
 

PG3K1QXVQU 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 Metod 
 
 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
ATJA Atif Javeed 

 
FRLG Frida Lindgärde 

 
LISO Linda Söderberg 

 
YAZH Yangyang Zhang 

 
YVWI Yvonne Wiseman 

 
 
 
 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2019-06-13 Miljöanalys Scandinavia AB 
Utfärdad 2018-06-18 Andreas Löfström 
    
  Ragvaldsberg 38 
  791 96 Falun 
  Sweden 
 
Projekt P1042  
Bestnr   
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Schaktvägg N 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017423 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  91.7 2.0 % 1 V FREN 
As  3.09 0.87 mg/kg TS 1 H FREN 
Ba  65.9 15.1 mg/kg TS 1 H FREN 
Cd  0.158 0.038 mg/kg TS 1 H FREN 
Co  3.54 0.88 mg/kg TS 1 H FREN 
Cr  5.95 1.18 mg/kg TS 1 H FREN 
Cu  74.1 15.6 mg/kg TS 1 H FREN 
Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H FREN 
Ni  6.90 1.81 mg/kg TS 1 H FREN 
Pb  62.0 12.6 mg/kg TS 1 H FREN 
V  12.2 2.6 mg/kg TS 1 H FREN 
Zn  73.4 13.8 mg/kg TS 1 H FREN 
       
TS_105°C  90.8  % 2 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J LISO 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N LATE 
alifater >C16-C35  32  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C10-C16  1.6  mg/kg TS 3 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
aromater >C16-C35  1.2  mg/kg TS 3 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J LISO 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N LISO 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N LISO 
naftalen  0.12 0.031 mg/kg TS 3 J LATE 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
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Er beteckning Schaktvägg N 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017423 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fenantren  0.45 0.12 mg/kg TS 3 J LATE 
antracen  0.25 0.063 mg/kg TS 3 J LATE 
fluoranten  1.0 0.26 mg/kg TS 3 J LATE 
pyren  0.93 0.25 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)antracen  0.42 0.11 mg/kg TS 3 J LATE 
krysen  0.49 0.12 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(b)fluoranten  0.68 0.18 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(k)fluoranten  0.18 0.045 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)pyren  0.33 0.089 mg/kg TS 3 J LATE 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
benso(ghi)perylen  0.26 0.070 mg/kg TS 3 J LATE 
indeno(123cd)pyren  0.20 0.060 mg/kg TS 3 J LATE 
PAH, summa 16  5.3  mg/kg TS 3 D LATE 
PAH, summa cancerogena * 2.3  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa övriga * 3.0  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa L * 0.12  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa M * 2.6  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa H * 2.6  mg/kg TS 3 N LATE 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 3 (12) 

 

T1817795 
 

SVSIC8XSP8 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 
Er beteckning Schaktvägg S 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017424 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  92.1 2.0 % 1 V FREN 
As  2.16 0.61 mg/kg TS 1 H FREN 
Ba  48.5 11.1 mg/kg TS 1 H FREN 
Cd  0.105 0.026 mg/kg TS 1 H FREN 
Co  2.72 0.68 mg/kg TS 1 H FREN 
Cr  4.24 0.85 mg/kg TS 1 H FREN 
Cu  20.0 4.2 mg/kg TS 1 H FREN 
Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H FREN 
Ni  4.51 1.24 mg/kg TS 1 H FREN 
Pb  22.1 4.5 mg/kg TS 1 H FREN 
V  8.03 1.73 mg/kg TS 1 H FREN 
Zn  52.1 9.8 mg/kg TS 1 H FREN 
       
TS_105°C  91.1  % 2 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J LISO 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N LATE 
alifater >C16-C35  36  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * 1.2  mg/kg TS 3 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
aromater >C16-C35  1.6  mg/kg TS 3 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J LISO 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N LISO 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N LISO 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaftylen  0.12 0.030 mg/kg TS 3 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fenantren  0.42 0.11 mg/kg TS 3 J LATE 
antracen  0.30 0.075 mg/kg TS 3 J LATE 
fluoranten  2.1 0.55 mg/kg TS 3 J LATE 
pyren  1.7 0.46 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)antracen  0.45 0.12 mg/kg TS 3 J LATE 
krysen  0.55 0.14 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(b)fluoranten  0.59 0.15 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(k)fluoranten  0.16 0.040 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)pyren  0.29 0.078 mg/kg TS 3 J LATE 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
benso(ghi)perylen  0.22 0.059 mg/kg TS 3 J LATE 
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Er beteckning Schaktvägg S 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017424 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
indeno(123cd)pyren  0.17 0.051 mg/kg TS 3 J LATE 
PAH, summa 16  7.1  mg/kg TS 3 D LATE 
PAH, summa cancerogena * 2.2  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa övriga * 4.9  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa L * 0.12  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa M * 4.5  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa H * 2.4  mg/kg TS 3 N LATE 
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Er beteckning Schaktvägg V 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017425 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  88.3 2.0 % 1 V FREN 
As  5.82 1.62 mg/kg TS 1 H FREN 
Ba  62.4 14.3 mg/kg TS 1 H FREN 
Cd  0.227 0.057 mg/kg TS 1 H FREN 
Co  4.18 1.02 mg/kg TS 1 H FREN 
Cr  4.40 0.90 mg/kg TS 1 H FREN 
Cu  59.1 12.4 mg/kg TS 1 H FREN 
Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H FREN 
Ni  7.68 2.01 mg/kg TS 1 H FREN 
Pb  267 55 mg/kg TS 1 H FREN 
V  18.2 3.8 mg/kg TS 1 H FREN 
Zn  94.9 17.9 mg/kg TS 1 H FREN 
       
TS_105°C  85.7  % 2 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J LISO 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N LATE 
alifater >C16-C35  71  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C10-C16  1.4  mg/kg TS 3 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * 1.3  mg/kg TS 3 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
aromater >C16-C35  1.9  mg/kg TS 3 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J LISO 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N LISO 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N LISO 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaftylen  0.15 0.038 mg/kg TS 3 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fenantren  0.76 0.21 mg/kg TS 3 J LATE 
antracen  0.49 0.12 mg/kg TS 3 J LATE 
fluoranten  1.5 0.39 mg/kg TS 3 J LATE 
pyren  1.4 0.38 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)antracen  0.72 0.19 mg/kg TS 3 J LATE 
krysen  0.85 0.21 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(b)fluoranten  1.2 0.31 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(k)fluoranten  0.46 0.12 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)pyren  0.79 0.21 mg/kg TS 3 J LATE 
dibens(ah)antracen  0.16 0.045 mg/kg TS 3 J LATE 
benso(ghi)perylen  0.79 0.21 mg/kg TS 3 J LATE 
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Er beteckning Schaktvägg V 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017425 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
indeno(123cd)pyren  0.56 0.17 mg/kg TS 3 J LATE 
PAH, summa 16  9.8  mg/kg TS 3 D LATE 
PAH, summa cancerogena * 4.7  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa övriga * 5.1  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa L * 0.15  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa M * 4.2  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa H * 5.5  mg/kg TS 3 N LATE 
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Er beteckning Schaktvägg Ö 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017426 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  93.7 2.0 % 1 V FREN 
As  1.36 0.39 mg/kg TS 1 H FREN 
Ba  34.7 8.0 mg/kg TS 1 H FREN 
Cd  0.0978 0.0281 mg/kg TS 1 H FREN 
Co  2.48 0.60 mg/kg TS 1 H FREN 
Cr  3.66 0.78 mg/kg TS 1 H FREN 
Cu  42.1 8.9 mg/kg TS 1 H FREN 
Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H FREN 
Ni  4.70 1.23 mg/kg TS 1 H FREN 
Pb  15.4 3.2 mg/kg TS 1 H FREN 
V  10.6 2.3 mg/kg TS 1 H FREN 
Zn  35.5 6.8 mg/kg TS 1 H FREN 
       
TS_105°C  94.8  % 2 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J LISO 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N LATE 
alifater >C16-C35  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
aromater >C16-C35  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J LISO 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N LISO 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N LISO 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fenantren  0.23 0.062 mg/kg TS 3 J LATE 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoranten  0.28 0.073 mg/kg TS 3 J LATE 
pyren  0.26 0.070 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)antracen  0.13 0.034 mg/kg TS 3 J LATE 
krysen  0.20 0.050 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(b)fluoranten  0.25 0.065 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(k)fluoranten  0.088 0.022 mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)pyren  0.11 0.030 mg/kg TS 3 J LATE 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
benso(ghi)perylen  0.14 0.038 mg/kg TS 3 J LATE 
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Er beteckning Schaktvägg Ö 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017426 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
indeno(123cd)pyren  0.10 0.030 mg/kg TS 3 J LATE 
PAH, summa 16  1.8  mg/kg TS 3 D LATE 
PAH, summa cancerogena * 0.88  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa övriga * 0.91  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa M * 0.77  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa H * 1.0  mg/kg TS 3 N LATE 
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Er beteckning Schaktbotten 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017427 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  83.3 2.0 % 1 V FREN 
As  1.34 0.39 mg/kg TS 1 H FREN 
Ba  54.6 12.5 mg/kg TS 1 H FREN 
Cd  <0.1  mg/kg TS 1 H FREN 
Co  7.30 1.77 mg/kg TS 1 H FREN 
Cr  13.3 2.6 mg/kg TS 1 H FREN 
Cu  16.9 3.6 mg/kg TS 1 H FREN 
Hg  <0.2  mg/kg TS 1 H FREN 
Ni  11.1 2.9 mg/kg TS 1 H FREN 
Pb  12.0 2.5 mg/kg TS 1 H FREN 
V  23.0 4.9 mg/kg TS 1 H FREN 
Zn  46.5 8.8 mg/kg TS 1 H FREN 
       
TS_105°C  84.3  % 2 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 3 J LISO 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 3 N LATE 
alifater >C16-C35  <20  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C8-C10  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 3 N LATE 
aromater >C16-C35  <1  mg/kg TS 3 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 3 J LISO 
toluen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 3 J LISO 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 3 N LISO 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 3 N LISO 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
krysen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
bens(b)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
bens(k)fluoranten  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
bens(a)pyren  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
dibens(ah)antracen  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J LATE 
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Er beteckning Schaktbotten 
  
Provtagare Andreas Löfström 
Provtagningsdatum 2018-06-09 
 
Labnummer O11017427 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
indeno(123cd)pyren  <0.08  mg/kg TS 3 J LATE 
PAH, summa 16  <1.5  mg/kg TS 3 D LATE 
PAH, summa cancerogena * <0.3  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N LATE 
PAH, summa H * <0.3  mg/kg TS 3 N LATE 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av metaller enligt MS-1. 

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-07-24 
 

2 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 
Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

3 Paket OJ-21A 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±33-44%  
Aromatfraktioner:  ±29-31% 
Enskilda PAH:  ±25-30% 
Bensen  ±29% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±22% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2018-06-12 
 

 
 
 Godkännare 
COTR Cornelia Trenh 

 
FREN Fredrik Enzell 

 
LATE Lara Terzic 

 
LISO Linda Söderberg 
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 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
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SAMMANFATTNING 

AECOM Nordic AB (AECOM) har på uppdrag av Trafikverket och med hjälp av underkonsult 

Breccia konsult AB utfört en översiktlig markundersökning av Mariestad bangård på fastigheterna 

Gamla staden 3:1 och 3:2 samt Madlyckan 4:1 (undersökningsområdet). 

Syftet med den genomförda översiktliga miljötekniska markundersökningen var att verifiera 

inventeringsresultaten för identifierade riskobjekt inom Mariestad bangårdsområde för att få en 

bild över föroreningssituationen på bangårdsområdet.  

Totalt undersöktes elva provpunkter vid de delar av bangården där riskobjekt hade identifierats 

under inventeringen ned till ett djup på 3,0–4,0 meter. Jordprov togs vid varje meter eller vid 

indikation på förorening i mark eller ändrad geologi. Vid tre punkter installerades grundvattenrör 

för att kartlägga föroreningssituationen i grundvattnet. I analyserna ingick Trafikverkets 

analyspaket Järnväg2, VOC, PFAS och herbicider. 

I fem av elva punkter påvisas halter överstigande riktvärdet för MKM. I ytterligare två provpunkter 

påvisas halter överstigande KM. Sammanlagt finns halter över KM i åtta punkter. Ett prov, av 

totalt sex prov uttagna i ytliga jordlager <1 m umy, uppvisar halter överstigande riktvärdena för 

MKM. Halter överstigande MKM i ytligt prov påvisas i SB06, och gäller arsenik. Parametrar som 

överskrider riktvärdena för KM omfattar samtliga metaller samt bensen, toluen, alifater, aromater 

och PAH. Parametrar som överskrider MKM utgörs av arsenik, bly, kobolt, koppar och zink samt 

medeltunga och tunga alifater och aromater, bensen och PAH.  

Från tidigare undersökning utförd av Jordnära Miljökonsult 2016 överskrids KM i sju av elva 

punkter, av dessa är sex punkter över MKM och en av dessa överskrider även halten för farligt 

avfall.  

Inga halter av analyserade kemiska parametrar överstiger något riktvärde i de tre 

grundvattenproven. I grundvattnet är det endast turbiditeten som utmärker sig i mycket höga 

halter enligt SGUs klassning utifrån bedömningsgrunder för grundvatten. pH ligger på ett värde i 

punkt MW05 som bedöms i nivå mycket hög. Inga andra analyserade parametrar överskrider 

något riktvärde. Herbicider analyserades i MW05 och MW06 och de flesta parametrar överskred 

ej laboratoriets rapporteringsgräns vilket motsvara mycket låg halt eller detekterades i låg halt. Av 

ämnena AMPA och imazapyr uppmättes halter i MW06 som enligt SGUs bedömningsgrunder är 

måttliga.  

I Jordnära Miljökonsults vattenprov från 2016 överskrider halten oljeföroreningar SPIs riktvärden 

för ytvatten i punkten 1603.  

Baserat på inmätning av grundvattenrör samt grundvattennivå bedöms grundvattnets 

flödesriktning vara mot nord.  

PRIOR I utfördes för riskobjekt som saknade underlag och samtliga PRIOR I uppdaterades till 

PRIOR II baserat på information från den översiktliga undersökningen. 

Påvisade ämnen och halter är vad som kan förväntas inom bangårdsområde och avviker inte från 

förväntat resultat. Förhöjda halter överstigande riktvärdena påvisas främst i jordlager >1 m umy (i 

föreliggande undersökning) och bedöms därmed innebära en låg exponeringsrisk för 

yrkesverksamma personer inom bangårdsområdet. För den punkt där ytlig förorening i form av 

arsenik över riktvärdet har hittats, är ytan gräsbevuxen vilket minskar risken för damning eller 
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intag av förbipasserande då denna punkt ligger utanför bangårdsområdet. I PRIOR-

klassificeringen har riskobjekten klassats med en maxrisk på mellan 1,52 och 4,53.   

Förorening över MKM har påvisats i mjukgjorda ytor och därför har exponeringsvägar via intag av 

jord/damm för yrkesverksamma har beaktats. Generellt låg vistelsetid för nuvarande verksamhet i 

berörda områden bedöms medföra låg och därmed acceptabel exponeringsrisk. Vid de riskobjekt 

där förorening ligger ytligt (vid spåren FO-BRV-0229) och dessutom överstiger FA-halten i något 

fall, bör försiktighet iakttas vid vistelse på området t ex genom heltäckande kläder. Vid förändring 

av verksamheten alternativt markförhållande, exempelvis vid markarbeten, bör exponeringsrisken 

i berörda områden åter utvärderas.  

PAHer som påvisas i jorden inom undersökningsområdet är ämnen som binder hårt till 

jordpartiklar, något som även framgår av resultaten från uttagna grundvattenprov där PAH inte 

detekteras i något prov. De metaller som överstiger riktvärdena är ofta beroende av organiska 

innehåll och/eller pH-värde för rörlighet i mark. Påvisade halter av metaller i uttagna 

grundvattenprov är sannolikt förhöjda till följd av jordpartiklar i vattnet, men ligger ändå lågt i 

jämförelse med bedömningsgrunderna från SGU). Påvisade halter över KM/MKM i jorden av 

alifater, aromater och bensen är ämnen som är mer spridningsbenägna med grundvattnet. Av 

analyserade organiska ämnen påvisas dock inga i något grundvattenrör. Risken för spridning av 

förorening med grundvattnet till intilliggande områden bedöms därmed vara mycket begränsad. 

Detta medför att exponeringsrisken för identifierade skyddsobjekt utanför undersökningsområdet 

(boende inom bostadsområdena i norr och väst) bedöms som acceptabel. 

Jordnära Miljökonsults undersökning har bedömt funna halter i mark och vatten som accepterbara 

i dagsläget (trots halter över FA i en punkt i jord) men rekommenderar att de ska utredas vidare 

och eventuella åtgärder kan bli aktuella vid en avetablering av nuvarande verksamhet. Pump och 

cistern tillsammans med den dåvarande betongplattan har i dag tagits bort och ersatts av nyare 

utrustning.  
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FÖRKORTNINGAR 

AECOM AECOM Nordic AB 

As 

Breccia 

Arsenik 

Breccia Konsult AB 

BTEX Bensen, toluen, etylbensen, xylener 

Cd Kadmium 

Co Kobolt 

Cr Krom 

Cu 

FA 

Koppar 

Farligt avfall 

Fe Järn 

Hg Kvicksilver 

KM Känslig markanvändning 

MKM Mindre känslig markanvändning  

m umy Meter under markytan 

möh Meter över havsytan 

Ni Nickel 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

Pb Bly 

PCB Polyklorerade bifenyler 

PID Fotojoniseringsdetektor 

Rök Röröverkant 

SBxx / MWxx 

SGI 

JordprovsID / GrundvattenrörsID 

Sveriges Geotekniska Institut 

SGU Sveriges Geologiska Undersökning 

VOC Flyktiga kolväten (volatile organic compounds) 

Zn Zink 
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1 INTRODUKTION 

AECOM Nordic AB (AECOM) har på uppdrag av Trafikverket och med hjälp av underkonsult 

Breccia konsult AB utfört en översiktlig markundersökning av Mariestads bangård på 

fastigheterna Gamla staden 3:1 och 3:2 samt Madlyckan 4:1 (undersökningsområdet). 

Provtagningen utfördes enligt uppdragsförfrågan från Trafikverket (enhet Underhåll Tillstånd 

byggnadsverk) samt Provtagningsplan Mariestads bangård (AECOM, 2017).  

Undersökningen omfattade jordprovtagning med borrbandvagn och installation av grundvattenrör 

samt grundvattenprovtagning, se översiktskarta bilaga A. Uppdraget och resultat från 

provtagningen beskrivs i denna rapport. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med den översiktliga markundersökningen var att verifiera inventeringsresultaten för 

identifierade riskobjekt inom Mariestad bangårdsområde. Målet är att klargöra eventuell koppling 

mellan tidigare verksamhetsutövning och potentiella förhöjda halter som påträffas i jord och 

grundvatten, samt att öka förståelsen för potentiella punktkällor. 

1.2 Bakgrund 

AECOM har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning av Mariestad bangård. 

Trafikverket jobbar långsiktigt med att inventera, undersöka och efterbehandla potentiellt 

förorenade områden på sina fastigheter och anläggningar. På rubricerade fastigheter har Statens 

Järnvägar bedrivit olika typer av underhållsverksamheter, bl.a. har ett lokstall förekommit. 

Områdets har inventerats vid ett tillfälle, 2007. I inventeringen kartlades ett antal verksamheter 

som kan ha genererat föroreningar. Med anledning av informationen från inventeringen avser 

Trafikverket att genomföra en översiktlig undersökning avseende dessa verksamheter. 

Vid inventeringen identifierades elva riskobjekt (FO-BRV-0XXX) på det aktuella området. FO-

BRV-0228 omfattar en eldningsoljecistern i stationshuset som ej längre tillhör Trafikverket och 

ingår därmed ej i denna undersökning. Tidigare undersökningar (D-Miljö, 2009 och Jordnära, 

2016) omfattade två av de övriga objekten (FO-BRV-0230 samt 0229, d.v.s. intill spår vid en 

perrong samt vid en tankanläggning) och dessa utgår från denna fältundersökning då aktuell 

information om dessa redan finns och kan användas för att uppdatera PRIOR. Uppgifter från 

dessa tidigare undersökningar vägs in i bedömningen av PRIOR för de två objekten till denna 

rapport. Den översiktliga markundersökningen som avses i denna rapport omfattar övriga åtta 

riskobjekt. 

Baserat på dessa uppgifter har AECOM (Breccia Konsult AB), på uppdrag av Trafikverket, fått i 

uppdrag att utföra en översiktlig undersökning av bangården. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 Allmänt 

Mariestad och undersökningsområdet ligger i anslutning till Kinnekullebanan (BDL 552) i 

Mariestads kommun, Västra Götalands län. Det finns bostäder i nära anslutning till 

bangårdsområdet. Inga dricksvattenbrunnar bedöms finnas i närområdet då området är 

tätbebyggt och försörja med kommunalt vatten. Tidan rinner ca 400 m väst-sydväst om 
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bangården med utlopp i Vänern. Utloppet och delar av Vänern som gränsar till Mariestad klassas 

som riksintresse för friluftsliv. Väster om bangårdsområdets norra delar ligger områden klassade 

som riksintresse för kulturvårdmiljö. Det finns inga vattenskyddsområden i närheten av 

bangårdsområdet. Grundvattenströmningen generellt i området bedöms vara mot norr och 

Vänern.  

Bangården trafikeras i dag av person- och godstrafik. Tankplats, frilastplan samt upplagsplats 

(FOBRV-0230, 0231, 0236) är i bruk i dag. Uppställning av tåg sker i princip inom hela 

bangården.  

Fastigheterna inom undersökningsområdet ägs av Trafikverket. Objekten inom 

undersökningsområdet utgörs av två f.d. tankplatser, frilastplan med lastkaj, upplagsplats, f.d. 

lokstall, f. d. lokomotorstall, f.d. dressingarage och manskapsbod samt f.d. upplagsplats.  

2.2 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt bedöms vara boende inom bostadsområdena i norr och väster. Skyddsobjekt 

innefattar även yrkesverksamma personer inom bangårdsområdet. 

2.3 Geologi och spridningsförutsättningar 

De naturligt lagrade marklagren inom banområdet domineras av ishavs- och isälvssediment och 

på bangårdsområdet domineras markprofilen av lera och silt (SGU, 2017). Ovan dessa massor 

återfinns ett upp till 2 m mäktigt lager fyllnadsmassor som består av sandigt-grusigt 

fyllnadsmaterial med inslag av bl.a. tegel och stenkol (Vägverket, 2002; D-miljö, 2009). 

Känsligheten för infiltration i markområdena vid bangården beskrivs som ”liten” (SGU) (Johan 

Helldén, 2007). 

Informationen som jordartskartan ger stämmer relativt väl överens med fältobservationer från 

markundersökningen (se avsnitt 4.1.1) som visar på naturliga jordlager främst i form av silt och 

sand. Silt och sand kategoriseras som en normaltät till genomsläpplig jordart med måttliga till 

stora spridningsförutsättningar. 

 

Den generella grundvattenströmningen i området bedöms vara åt norr och Vänern. Området är 

dock tämligen flackt vilket kan innebära att det finns flera lokala avvikelser. 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Undersökningen kompletteras med en förnyad riskklassning enligt PRIOR II och för flertalet 

objekt, där detta tidigare saknades, även PRIOR I. 

Området skall användas för industriell verksamhet. För jord har därför Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) tillämpats som jämförelsevärden. 

(Naturvårdsverket 2009). Påvisade halter relateras även till riktvärdet för känslig markanvändning 

(KM). 

För grundvatten sker jämförelse mot SGUs Generella riktvärden (SGU, 2013:02). Där riktvärden 

ej finns sker jämförelsen mot SGUs (SGU, 2013:01) bedömningsgrunder för grundvatten där 

föroreningsgraden indelas i fem klasser där 1 är mycket lågt/mycket bra och 5 är mycket 

högt/mycket dåligt. Jämförelse sker även mot SPIs (2011) förslag på riktvärden för grundvatten. 

För PFOS används SGIs preliminära riktvärde i grundvatten enligt SGI-publikation 21 (SGI, 2015) 
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4 FÄLTARBETE 

Fältarbetet för den miljötekniska markundersökningen med uttag av jordprov och installation av 

grundvattenrör utfördes mellan 19-20 juni 2017, med efterföljande grundvattenprovtagning den 24 

augusti. Markundersökningen utfördes av Danmag AB under ledning av AECOMs underkonsult 

Breccia Konsult AB. Arbete utfördes enligt Provtagningsplan för Mariestads Bangård. Eventuella 

avvikelser från provtagningsplanen anges i avsnitt 4.5. Provpunkternas läge framgår av 

borrhålsplanen i bilaga A.  

Innan markarbetet påbörjades utfördes undersökning och utsättning av markliggande ledningar 

med hjälp av Ledningskollen.se samt utsättning av Trafikverkets ledningar av Infranord.  

4.1 Jordprovtagning 

Markundersökningarna genomfördes med borrbandvagn utrustad med en 100 mm skruvborr. 

Prov insamlades från fyllnadsmassorna och ner till grundvattennivån eller vid indikationer på 

förorening. För varje halvmeter insamlades ett prov för fältanalys av flyktiga ämnen med 

fotojonisationsdetektor. Jordlagerföljd och installation av grundvattenrör dokumenterades av 

AECOMs underkonsult Breccia Konsult AB. 

Totalt antal punkter som borrades var 11 stycken (SB01-SB11). Grundvattenrör installerades i tre 

av dessa punkter (SB03, SB05 och SB06). Maximalt djup som borrpunkterna avancerades till var 

4,5 m umy.  

Totalt insamlades 39 jordprover (inklusive två fältduplikat) varav 17 skickades för analys på det 

ackrediterade laboratoriet ALcontrol Laboratories AB i Linköping. Resultaten finns sammanställda 

i bilagd tabell 5 och laboratoriecertifikaten återfinns i bilaga C. 

4.1.1 Fältobservationer 

För detaljerad borrhålsdokumentation, se bilaga B. 

I SB06, som ligger i områdets sydligaste del vid en f d tankplats, finns fyllnadsmassor ner till ca 

1,2 m umy. Fyllnadsmassorna består av finsandig silt och sandig grusig silt och är beige-brun. 

Jordprofilen fortsätter därefter med lermorän ner till ca 3,3 m umy där materialet går över till lite 

grövre med grusig lera i ett lager på ca 0,15 m. Detta underlagras av lera. Grundvatten 

påträffades på nivån ca 2,9 m umy.  

På den östra sidan om spåren, där bl.a. upplagsplatser, lokomotorstall och dressingarage funnits, 

vid punkterna SB07 t o m SB11, består översta lagren av beige-brun något grusig sand med 

inslag av mull samt sandig silt ner till ca 1, 5 m umy. Grundvattenytan låg på mellan 1,7 till 1,9 m 

umy. I punkterna SB07 t o m SB10 underlagras sanden av finare material i form av sandig silt och 

finsand ner till borrslut på ca 2 m umy. I SB11 underlagras istället sanden av grövre material i 

form av grusig grovsand ner till borrstoppet på ca 3,0 m umy. I denna punkt låg grundvattennivån 

på ca 2,3 m umy. I SB10 luktade lagret kring 1,7–2,0 m umy svagt av kreosot och var mörkgrått 

nästan svart. Dock är det svårt att avgöra graden av kreosotlukt då upplag av kreosothaltiga 

slipers finns i området och vid tidpunkten för provtagningen var vädret varmt och blåsigt.  

I SB07 fanns inslag av tegel på nivån 0,4 m umy, i SB08 fanns det samma på nivån 1,5–2,0 m 

umy. I SB09 fanns inslag av tegelrester på nivån 1,2–1,4 m umy.  

Väster om spåren ligger punkterna SB01 t o m SB05. Här har tidigare legat lokstall, frilastplan, 

funnits tankplats mm. I SB02 är översta lagret grovt med sandigt grovgrus ner till ca 1 m umy och 
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underlagras av något siltigt sandigt grus. I SB01 varvas finare och grövre material ner till silten 

och därefter leran kommer på ca 1,5 meters djup. Provpunkterna SB03, SB04 och SB05 har i 

översta skiktet finare material i form av finsand/silt. Leran kommer i samtliga provpunkter men på 

en nivå på ca 1,5 m umy i punkterna SB01, SB03 och SB04 samt på en ca nivå på 2,5 m umy i 

SB02 och SB05.  

Färgen på lagren i SB01 t o m SB04 är beige-brun ner till leran som är grå till färgen. I SB05 är 

borrprofilen svart till svart-brun från och med 0,4 m umy och nedåt tills den grå leran kommer på 

ca 2,2 meters djup. Troligen beror färgen på kol som hittats i hela profilen från 0,4 m umy och ner 

till lera. Fr.o.m. 1,2 m umy där materialet blir grövre, det går från finsandig sand till grusig sand, 

luktar det skarpt av olja. Grundvattnet hittades på nivån ca 2 m umy. I SB01, SB04 låg 

grundvattnet kring ca 1,5 m umy. I SB02 låg grundvattenytan djupare under markytan än i övriga 

punkter, ca 2,4 m umy, men detta beror på att punkten ligger uppe på en frilastramp en dryg 

meter över omkringliggande marknivå. I SB03 låg grundvattnet kring 2 m umy.  

I SB03 hittas tegelrester på nivån 0-1,4 m umy och här var svårborrat troligen p.g.a. annan 

uppfyllnad som sten, betong mm. I SB04 hittas tegelrester på nivån 0,6-1,4 m umy. Här luktar 

materialet obestämt, eventuellt kan det vara lösningsmedel.  

I punkt SB04 kändes en skarp men obestämbar lukt på nivån 1,2–1,4. 

4.1.2 Laboratorieanalyser 

Totalt skickades 17 jordprov, inklusive två fältduplikat, till det ackrediterade laboratoriet ALcontrol 

Laboratories AB i Linköping för analys. Proverna analyserades enligt Trafikverkets analyspaket 

Järnväg 2 (alifater, aromater, BTEX, PAH, metaller). Jordprov i SB04 på i nivån 1,2–1,4 

analyserades för VOC p.g.a. en obestämbar lukt.  

4.2 Installation av grundvattenrör 

I tre punkter installerades grundvattenrör för att få en bättre överblick av föroreningssituationen, 

främst för ämnen som rör sig med grundvattnet. Övervakningsrören installerades med filtersand 

ca 0,1-0,3 m ovanför filtret och en bentonitplugg för att förhindra att regn-/markvatten tränger in i 

röret. Efter installation renspumpades rören för att få bort partiklar och liknande som eventuellt 

hamnat i röret under arbetets gång. 

4.2.1 Inmätning av grundvattenrör 

Inmätning av grundvattenrören utfördes genom mätning av höjden (z-koordinat) till överkant av rör 

samt marknivån vid varje rör. Inmätning utfördes för samtliga tre grundvattenrör. 

Inmätning av grundvattenrören summeras i Tabell 1 nedan. Koordinaterna anges i SWEREF 99 

1330. Höjdsystemet anges i RH2000. 

Tabell 1. Koordinater för grundvattenrör på Mariestad Bangård. 

Grundvattenrör X-koordinat Y-koordinat Rör överkant (möh) 

MW03 6510658,96 168903,619 48,181 

MW05 6510638,77 168883,893 47,25 

MW06 6510447,38 168862,694 48,235 
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4.3 Grundvattenprovtagning  

Grundvattenprovtagning utfördes av AECOMs underkonsult Breccia Konsult AB den 24 augusti 

2017. Provtagningen utfördes med peristaltisk pump och lågt flöde. Före provtagning togs PID-

mätningar vid grundvattenrörets övre kant varefter grundvattennivån samt det totala djupet mättes 

i samtliga grundvattenrör. Därefter omsattes alla rör med tre gånger brunnsvolymen alternativt 

tömdes. I tabell 2 sammanfattas de uppmätta värden i de nyinstallerade grundvattenrören. 

Prov uttogs från samtliga grundvattenrör. Totalt uttogs tre vattenprover. Varje prov försöktes 

filtreras i fält men p.g.a. hög turbiditet trots renspumpning och omsättning lyckades inte detta. 

Proven filtrerades på laboratoriet. Samtliga prov skickades för analys på det ackrediterade 

laboratoriet ALcontrol Laboratories AB i Linköping samt Eurofins i Lidköping. Resultaten från 

grundvattenprovtagningen finns sammanställda i bilagd tabell 6. Laboratoriecertifikat från 

ALcontrol och Eurofins finns sammanställda i bilaga D.  

Tabell 2. Sammanställning av grundvattennivån samt PID-mätning i grundvattenrör. 

Grundvattenrör 
Grundvattenrör tot. 

djup ca (m rök) 
Grundvattennivå  

(m rök) 
Grundvattennivå 

(möh) 
PID-mätning (ppm) 

MW03 5,0 2,27 45,91 0 

MW05 3,5 1,74 45,51 0 

MW06 4,0 1,98 46,26 0 

4.3.1 Fältobservationer 

På grund av låga grundvattennivåer var tillrinningen mycket låg i alla grundvattenrör. 

4.3.2 Grundvattenflödet 

Baserat på inmätning av grundvattenrör samt grundvattennivå bedöms grundvattnets 

flödesriktning vara nordlig. 

4.3.3 Provtagning av PFAS i grundvatten 

Provtagning av PFAS i grundvatten genomfördes i samtliga tre grundvattenrör. Provtagning har 

gjorts utifrån praxis från branschen och i kärl rekommenderade och tillhandahållna av laboratoriet. 

Skyddshandskar av nitril har använts och inga kläder av Gor-Tex har använts vid provtagningen 

för att undvika korskontaminering. 

4.3.4 Laboratorieanalyser 

Prov från samtliga tre grundvattenrör analyserades enligt Trafikverkets analyspaket Järnväg 2 

(metaller, PAH, olja, pH, turbiditet och konduktivitet), VOC, PFAS samt prov MW05 och MW06 

även för paketet herbicider. Prov som analyserades för Järnväg 2 paketet togs på cirka 0,5 m 

under vattennivån där det var möjligt då tillrinningen var låg. 

4.4 Kvalitetssäkring 

All provtagning har skett med kvalitetsklass B enligt SGFs (2013) Fälthandbok – Undersökning av 

förorenade områden Rapport 2:2013.  
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4.5 Avvikelser från provtagningsplan 

Borrpunkt SB03 har flyttats längre söderut än vad kartmaterialet visade på riskkällan och vad som 

angavs i provtagningsplanen p.g.a. att området är bevuxet med stora träd.  

Punkterna SB04 och SB05 har satts utifrån vad tågklareraren visade ut fysiskt istället för vad 

kartmaterial angav över var riskobjektet legat. Jordprov från SB04 på nivån 1,2–1,4 analyserades 

extra för VOC p.g.a. en obestämbar lukt.  

Vattenproven kunde inte filtreras i fält p.g.a. hög turbiditet och filtrerades först på laboratoriet.  

5 RESULTAT 

5.1 Jordprovtagning 

En sammanställning av analysresultaten redovisas i bilagd tabell 5. Laboratoriecertifikaten 

återfinns i bilaga C. För resultat angående. riskobjekt FO-BRV-0229 och FO-BRV-230, hänvisas 

till Jordnära Miljökonsult ABs rapport från 2016. 

Analysresultaten överskred Naturvårdsverkets riktvärden för MKM vid punkterna SB04, SB05, 

SB06, SB08 och SB09. Generellt ligger föroreningen på djupet ca 1,2–2,0 m umy. I prov SB06 

ligger föroreningen som påvisats i laboratorieanalys på nivån 0,6-0,7 m umy. Parametrar som 

överskrider MKM omfattar metaller (arsenik, bly, kobolt, koppar och zink), bensen, toluen, 

medeltunga till tunga alifater, aromater samt PAH-L, M och H. 

Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) överskreds i åtta punkter (SB03, 

SB04, SB05, SB06, SB08, SB09 och SB10). Ämnen som överskred KM omfattar såväl metaller 

som organiska parametrar i form av alifater, aromater, bensen, toluen samt PAH-L, PAH-M och 

PAH-H. 

5.2 Grundvattenprovtagning 

En sammanställning av analysresultaten redovisas i bilagd tabell 6. Laboratoriecertifikaten 

återfinns i bilaga D. För resultat angående riskobjekt FO-BRV-0229 och FO-BRV-230, hänvisas 

till Jordnära Miljökonsult ABs rapport från 2016. De uppmätta koncentrationerna jämfördes mot 

SGU riktvärde (SGU, 2013:02) alternativt graderades mellan 1 och 5, där 1 motsvarar mycket 

låga koncentrationer och 5 motsvarar mycket höga koncentrationer enligt SGU 

bedömningsgrunder (SGU, 2013:01).  

I rör MW05 ligger pH på nivån 4 enligt bedömningsgrunderna. För övriga parametrar (metaller och 

organiska) och grundvattenrör påvisades inga halter överstigande klass 3, måttlig halt. Av de 

organiska parametrarna detekterades alifater i alla tre rör under aktuella riktvärden. I alla tre 

grundvattenrören uppmättes, enligt SGUs (2013:01) klassning, mycket höga halter (klass 5) 

turbiditet. 

Herbicider analyserades i MW05 och MW06 och de flesta parametrar överskred ej laboratoriets 

rapporteringsgräns vilket motsvara mycket låg halt eller detekterades i låg halt. Av ämnena AMPA 

och imazapyr uppmättes halter i MW06 som enligt SGUs bedömningsgrunder är måttliga.  

5.3 Grundvattenprovtagning av PFAS 

Provtagning av PFAS i grundvatten genomfördes i samtliga tre grundvattenrör. Resultaten av 

PFAS-analyserna sammanfattas i bilagd tabell 7. Detekterbara halter finns av flertalet PFAS 
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ämnen, men det är endast PFOS som har ett riktvärde. Detta överskrids inte och resterande 

halter bedöms som låga.  

5.4 Sammanställning analysresultat och undersökt riskkälla 

I tabell 3 nedan sammanfattas provpunkter och analysresultat i förhållande till vid vilken riskkälla 

de återfinns. 

Tabell 3. Sammanfattning av analysresultat relaterat till riskkälla. 

Riskkälla  
(id-nummer) 

Bakgrund Provpunkt Resultat jordprov 
Resultat 
grundvatten 
> klass 3 (SGU)* 

FO-BRV-0227 F.d. Tankplats  SB06 (MW06) <1 m umy 

SB06: arsenik >MKM 

MW06: 

Klass 5: Turbiditet 

Klass 3: Kond, pH, 

Ni och Zn, AMPA 

och imazapyr 

FO-BRV-0229 Spårområde vid 

perrong 

1605-1610 

 

<1 m umy 

1605, 1607, 1608, 

1609,1610: >MKM; 

alifater >C16-C35 

1606: alifater >C16-C35 

>FA 

- 

FO-BRV-0230 F.d. Tankplats med 

pump och cistern 

1601-1604, 

1611, 

Grundvatten i 

1603 och 1604 

(Jordnära, 

2016) 

>1 m umy 

1603: 

>KM: alifater samtliga 

fraktioner utom de 

lättaste, aromater >C10-

C16 

1603: 

>skydd för ytvatten 

för alifater och 

aromater 

FO-BRV-0231 Frilastplan SB01, SB02 >1 m umy 

SB01: <KM 

SB02: <KM 

- 

FO-BRV-0232 F.d. Tankplats SB03 (MW03) SB03: >1 m umy 

>KM: Co 

MW03: 

Klass 5: Turbiditet,  

Klass 3: Kond, pH, 

Ni  

FO-BRV-0233 F.d. Upplagsplats SB07 

 

<1 m umy 

SB07: <KM 

 

- 

FO-BRV-0234 F.d. Lokomotorstall SB08 >1 m umy 

SB08: >KM: Pb, Zn, PAH-

M 

>MKM: PAH-H  

- 

FO-BRV-0235 Dressingarage och 

manskapsbod 

SB09 

 

>1 m umy 

SB09:>KM: Pb, Cd, Cu, 

Cr, alifater >C16-C35, 

bensen, PAH-M, PAH-H 

>MKM: Co, Zn 

 

- 

FO-BRV-0236 Upplagsplats SB10, SB11 >1 m umy 

SB10: >KM: Pb, Cd, Cu, 

Hg, Zn, alifater C16-C35, 

bensen, 

 

<1 m umy 

- 
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Riskkälla  
(id-nummer) 

Bakgrund Provpunkt Resultat jordprov 
Resultat 
grundvatten 
> klass 3 (SGU)* 

SB11: <KM 

 

FO-BRV-0237 F.d. Lokstall SB04, SB05 

(MW05) 

<1 m umy 

SB04: <KM 

>1 m umy 

SB04: >KM: Pb, Cd, 

alifater C12-C16, C16-

C35, summa >C5-C16 

>MKM: As, Cu, Zn, 

aromater >C10-C16, 

>C16-C35, PAH-L, PAH-

M, PAH-H 

SB05: >KM: As, PB, Cd, 

Ni, alifater C10-C12, 

aromater >C8-C10, PAH-

L 

>MKM: Cu, Zn, alifater 

C12-C16, alifater C16-

C35, summa alifater C5-

C16, aromater >C10-C16, 

aromater >C16-C35, 

PAH-M, PAH-H 

 

MW05: 

Klass 5: Turbiditet 

Klass 4: pH 

Klass 3: Ni, Zn 

 

5.5 Kvalitetskontroll 

Fältduplikat insamlades för att kontrollera precisionen, eller reproducerbarheten av provresultaten 

för jordprover. Avvikelsen (den relativa procentuella skillnaden, RDP) var ej möjlig att beräkna för 

flera parametrar och skillnaden mellan prov och duplikat var stor för jord vilket indikerar låg 

reproducerbarhet för duplikat 1 medan duplikat 2 visar på god reproducerbarhet. Variation mellan 

jordprovet och dess duplikat nr 1 förklaras med att proverna togs från material där föroreningen 

suttit i olika skikt och att detta sannolikt har påverkat reproducerbarheten. Metodbeskrivning samt 

beräkningarna för kvalitetskontroll återfinns i Bilaga F. 

6 PRIOR 

Riskklassificering av objekten har utförts med PRIOR, en av Banverket (nu Trafikverket) 

framtagen metodik för systematisk och stegvis prioritering av olika riskobjekt och presenteras i sin 

helhet i bilaga E. En uppdatering av riskklassificering PRIOR I till PRIOR II har utförts baserat på 

resultaten från den översiktlig undersökning beskriven i denna rapport för Mariestad bangård. 

PRIOR I resultaten baserats på inventeringsrapporten (Helldén, 2007) samt PRIOR I utförda i 

samband med den översiktliga undersökningen. Där tillägg i text gjorts i PRIOR I har detta satts ut 

med ”(AECOM 2017)” i texten.  

Skyddsområden avgivna i beräkningsmatrisen är utsläppsområdet, Vänern i norr, bostadsområde 

i nord/väst samt industriområde i söder. Resultatet av riskberäkningen redovisas i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Riskklassificering enligt PRIOR 

Riskkälla 
(ID-

nummer) 
Bakgrund 

PRIOR I 
Summa 

risk 

PRIOR II * 

Summ
a risk 

Max 
risk 

Bedömning  

FO-BRV-

0227 

F.d. Tankplats  

7,29    6,72 3,17 

Spår av antropogen påverkan, men 

troligen inte från verksamhet med 

tankplats. Arsenik överstiger MKM i 

ytligt prov. Provtagen yta är 

gräsbevuxen, men i övrigt är det 

asfalterad parkeringsplats där 

vistelsetiden för yrkesverksamma 

bedöms som låg. Då ytan är 

gräsbevuxen bedöms exponeringsrisk 

via damning/intag av jord som låg och 

acceptabel i kombination med låg 

vistelsetid. 

Herbicider har analyserats i 

grundvattnet och fyra detekterades, 

AMPA och imazpyr i måttlig halt samt 

diuron och glyfosat i låg halt. Halterna 

bedöms acceptabla.  

FO-BRV-

0229 

Spårområde vid 

perrong 

6,25    

(6,74) 
11,81 4,44 

Halter i ytliga lager över MKM samt i en 

punkt över gränsen för FA. Måttlig 

exponeringsrisk föreligger men då 

vistelsetiden bedöms som kortvarig kan 

risken vara acceptabel. Då måttlig risk 

för damning och intag av de ytliga 

massorna med FA-halter föreligger, bör 

försiktighet iakttas vid vistelse i området 

t ex med hjälp av heltäckande klädsel.  

FO-BRV-

0230 

F.d. Tankplats med 

pump och cistern 

7,90   

(8,81) 
12,04 4,53 

Källan till föroreningen, d.v.s. en 

läckande pump, har tagits bort 

tillsammans med cistern och 

betongplatta och ersatts av ny 

plasttäckt cistern med pump. Tidigare 

undersökningar har gjort bedömningen 

att halter inte är högre än att åtgärder 

inte ansågs vara behövliga i dagsläget. 

Aktuell undersökning visade inte på 

nämnvärd spridning med grundvattnet 

då inga petroleumrelaterade parametrar 

detekterats i grundvattenrör vid 

intilliggande f.d. lokstall (FO-BRV-

0237). Grundvattenröret ligger i 

bedömd strömningsriktning. Då 

vistelsetiden oftast är kortvarig i 

området och föroreningen i jord hittats 

på ett större djup än 1 m umy bedöms 

riskerna som acceptabla.  
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Riskkälla 
(ID-

nummer) 
Bakgrund 

PRIOR I 
Summa 

risk 

PRIOR II * 

Summ
a risk 

Max 
risk 

Bedömning  

FO-BRV-

0231 

Frilastplan 

1,0 2,32 1,54 

Förorening ej funnen. Halter <KM  

 

 

FO-BRV-

0232 

F.d. Tankplats 

7,29 

(7,34) 
11,45 4,33 

Halter kobolt över KM har hittats i 

jorden. Detta kan inte direkt kopplas till 

objektet. Föroreningen ligger i en 

skogsdunge med mjukgjord yta. 

Exponeringsrisk via intag av 

jord/inandning av damm för 

yrkesverksamma bedöms som låg, 

föroreningens djup under markytan, 

baserat på låg vistelsetid kopplat till 

nuvarande verksamhet och därmed 

acceptabel. 

FO-BRV-

0233 

F.d. Upplagsplats 

5,33 

(5,77) 
3,57 1,52 

Förorening kopplat till objektet eller 

övrigt >KM ej påvisad. Mjukgjord yta 

som är bevuxen och risk bedöms 

acceptabel 

FO-BRV-

0234 

F.d. Lokomotorstall 

5,19 

(5,13) 
9,54 3,49 

Förorening kopplat till objektet >KM bly, 

zink, PAH-M påvisat. Halter >MKM 

påvisat för PAH-H. ytan är grusad och 

föroreningen detekterades på nivån 

1,7–1,8 m umy. Exponeringsrisk via 

intag av jord/inandning av damm för 

yrkesverksamma bedöms som låg, 

baserat på låg vistelsetid kopplat till 

nuvarande verksamhet och därmed 

acceptabel. 

FO-BRV-

0235 

Dressingarage och 

manskapsbod 

5,19 

(5,13) 
9,54 3,49 

Förorening kopplat till objektet >KM för 

Pb, Cd, Cu, Cr i djupare prov. Halter 

>MKM av Co, bensen, alifater >C16-

C35, PAH-M och PAH-H på djup > 1 m 

umy. Ytan är grusad. Exponeringsrisk 

via intag av jord/inandning av damm för 

yrkesverksamma bedöms som låg 

baserat på, djupet till funnen förorening, 

låg vistelsetid kopplat till nuvarande 

verksamhet och därmed acceptabel. 

FO-BRV-

0236 

Upplagsplats 

5,33 

(5,77) 
9,79 3,50 

Förorening kopplat till objektet >KM för 

alifater Pb, Cd, Cu, Hg och Zn samt 

alifater C16-C35 och bensen på > 1 m 

umy. Ytan är grusad och 

exponeringsrisk via intag av 

jord/inandning av damm för 

yrkesverksamma bedöms som låg, 

baserat på låg vistelsetid kopplat till 

nuvarande verksamhet djup till funnen 

förorening med rena lager ovan och 

därmed acceptabel. 

FO-BRV- F.d. Lokstall 6,78 10,86 4,14 Förorening kopplat till objektet med 



  

 
Rapport: Översiktlig undersökning Mariestad bangård 

 

  

Projektnummer / Datum: 60535576 / 07 nov 2017 

 

11 

 

 

 

Riskkälla 
(ID-

nummer) 
Bakgrund 

PRIOR I 
Summa 

risk 

PRIOR II * 

Summ
a risk 

Max 
risk 

Bedömning  

0237 (7,52) halter av As, Pb, Cu, Zn, alifater >C10-

C12, >C12-C16, >C16-C35, summa 

>C5-C16, aromater >C8-C10, >C10-

C16, >C16-C35, bensen, PAH-L, PAH-

M, PAH-H >MKM och >KM för Cd, Co, 

Ni och alifater >C8-C10. Föroreningen 

ligger på djup >1 m umy. 

Petroleumföroreningen påträffades ej i 

grundvattnet vid lokstallet. 

Exponeringsrisk via intag av 

jord/inandning av damm för 

yrkesverksamma bedöms som låg, 

baserat på hårdgjord yta samt låg 

vistelsetid kopplat till nuvarande 

verksamhet och därmed acceptabel. 

Herbicider har analyserats i 

grundvattnet och två detekterades, 

glyfosat och imazpyr, i låg halt och 

bedöms acceptabla. 

* För information om vilka provpunkter som ligger till grund för PRIOR II, se tabell 3. 

 () Värdet för någon av P(U), P(BK), P(O) har justerats från 1,0 till 0,9. Värdet inom parentes motsvarar 

summa risk innan utförd justering. 

 

7 SLUTSATS 

I fem av elva punkter påvisas halter överstigande riktvärdet för MKM. I ytterligare två provpunkter 

påvisas halter överstigande KM. Sammanlagt finns halter över KM i åtta punkter i föreliggande 

undersökning. Ett prov, av totalt sex prov uttagna i ytliga jordlager <1 m umy, uppvisar halter 

överstigande riktvärdena för MKM. Halter överstigande MKM i ytligt prov påvisas i SB06, och 

gäller arsenik. Parametrar som överskrider riktvärdena för KM omfattar samtliga metaller samt 

bensen, toluen, alifater, aromater och PAH. Parametrar som överskrider MKM utgörs av arsenik, 

bly, kobolt, koppar och zink samt medeltunga och tunga alifater och aromater, bensen och PAH.  

Från tidigare undersökning utförd av Jordnära Miljökonsult 2016 överskrids KM i sju av elva 

punkter, av dessa är sex punkter över MKM och en av dessa överskrider även halten för farligt 

avfall.  

I grundvattnet är det endast turbiditeten som utmärker sig i mycket höga halter enligt SGUs 

klassning utifrån bedömningsgrunder för grundvatten. pH ligger på ett värde i punkt MW05 som 

bedöms i nivå mycket hög. Herbicider analyserades i MW05 och MW06 och de flesta parametrar 

överskred ej laboratoriets rapporteringsgräns vilket motsvara mycket låg halt eller detekterades i 

låg halt. Av ämnena AMPA och imazapyr uppmättes halter i MW06 som enligt SGUs 

bedömningsgrunder är måttliga.  

I Jordnära Miljökonsults vattenprov från 2016 överskrider halten oljeföroreningar SPIs riktvärden 

för ytvatten i punkten 1603.  
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Påvisade ämnen och halter är vad som kan förväntas inom bangårdsområde och avviker inte från 

förväntat resultat. Förhöjda halter överstigande riktvärdena påvisas främst i djupare jordlager och 

innebära därmed en lägre exponeringsrisk för människor, främst för yrkesverksamma personer 

inom bangårdsområdet. Detta gäller inte för de föroreningar som hittades i Jordnära Miljökonsults 

undersökning där förorening med höga halter hittades i ytliga lager. I denna rapport ligger 

maxriskerna för redovisade riskobjekt på mellan 1,52 och 4,53. De objekt som sticker ut med 

högre maxrisk är FO-BRV-0229 (spårområdet vid perrongen), FO-BRV-0230 och FO-BRV-0232 (f 

d tankplatser) och FO-BRV-0237 (lokstallet) samtliga med risker på över 4.  

Förorening över MKM har påvisats i mjukgjorda ytor (SB06, SB08 och SB09) och därför har 

exponeringsvägar via intag av jord/damm för yrkesverksamma har beaktats. Även de punkter som 

analyserades i Jordnära Miljökonsults undersökning har mjukgjorda resp. hårdgjorda ytor där 

föroreningen dessutom ligger i ytliga lager. Dock bedöms generellt låg vistelsetid för nuvarande 

verksamhet i berörda områden medföra låg och därmed acceptabel exponeringsrisk. För den 

punkt där ytlig förorening i form av arsenik över riktvärdet har hittats, är ytan gräsbevuxen vilket 

minskar risken för damning eller intag av jord av förbipasserande då denna punkt ligger utanför 

banområdet. Vid det riskobjekt där förorening ligger ytligt (vid spåren FO-BRV-0229) och 

dessutom överstiger FA halten i något fall, bör försiktighet iakttas vid vistelse på området t ex 

genom heltäckande kläder. Vid förändring av verksamheten alternativt markförhållande, 

exempelvis vid markarbeten, bör exponeringsrisken i berörda områden åter utvärderas.  

Vid förändring av verksamheten alternativt markförhållande, exempelvis vid markarbeten, bör 

exponeringsrisken i berörda områden åter utvärderas. 

Metaller och PAH som påvisas i jorden inom undersökningsområdet är ämnen som binder hårt till 

jordpartiklar, något som även framgår av resultaten från uttagna grundvattenprov där PAH inte 

detekteras i något prov. Påvisade halter av metaller i uttagna grundvattenprov är sannolikt 

förhöjda till följd av jordpartiklar i vattnet, men ligger ändå lågt i jämförelse med 

bedömningsgrunderna från SGU. Påvisade halter i jorden över KM/MKM av alifater, aromater 

och, bensen, är ämnen som är mer spridningsbenägna med grundvattnet. Av analyserade 

organiska ämnen påvisas dock inga i något grundvattenrör. Risken för spridning av förorening 

med grundvattnet till intilliggande områden bedöms därmed vara mycket begränsad. Detta medför 

att exponeringsrisken för identifierade skyddsobjekt utanför undersökningsområdet (boende inom 

bostadsområdena i norr och väst) bedöms som acceptabel. 

Jordnära Miljökonsults undersökning har bedömt funna halter i mark och vatten som accepterbara 

i dagsläget (trots halter över FA i en punkt i jord) men rekommenderar att de ska utredas vidare 

och eventuella åtgärder kan bli aktuella vid en avetablering av nuvarande verksamhet. Pump och 

cistern tillsammans med den dåvarande betongplattan har i dag tagits bort och ersatts av nyare 

utrustning.  
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TABELLER  



Tabell 5

Analysresultat: Jordprovtagning

 Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

SB01 SB02 SB03 SB03 SB04 DUP02 (SB04) SB04 SB04 SB05 DUP01 (SB05) SB06 SB07 SB08 SB09 SB10 SB10 SB11

16-17238958 16-17238974 16-17238950 16-17238957 16-17238949 16-17239156 16-17238951 16-17238979 16-17238897 16-17239157 16-17238960 16-17238913 16-17238902 16-17238910 16-17238905 16-17238907 16-17238909

1,4-1,6 2,2-2,4 1,4-1,6 2,2-2,4 0,2-0,4 0,2-0,4 1,7-1,9 1,2-1,4 1,2-1,6 1,2-1,6 0,6-0,7 0,6-0,7 1,7-1,8 1,7-1,9 1,0-1,6 1,7-2,0 0,2-0,4

2017-06-20 2017-06-20 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19

Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Riktvärde KM* Riktvärde MKM*

Glödgningsförlust % av TS -- -- 0,3 3,2 1,1 3,3 1,2 1,2 15,9 1,5 27,1 27,9 4,2 1,3 3,8 17,4 0,7 34 0,7

Glödgningsrest % av TS -- -- 99,7 96,8 98,9 96,7 98,8 98,8 84,1 98,5 72,9 72,1 95,8 98,7 96,2 82,6 99,3 66 99,3

pH i mark -- -- 7,2 6,9 6,3 8 8,9 8,8 8,1 6,4 7,5 7 8,3 10,3 8,5 8,5 7 8,4 7,1

Torrsubstans % -- -- 85,1 83,5 86,8 63 95,6 95,6 70,3 86,6 72,3 68,5 88,2 94,4 81,7 65,7 93,3 46,4 97,1

Metaller 

Arsenik mg/kg TS 10 25 <2,5 6,8 2,7 6,4 4,1 4,5 29 2,9 18 18 31 <2,5 3,8 9,4 <2,5 8,1 4,3

Bly mg/kg TS 50 400 3,5 19 7,5 20 6,4 10 250 11 390 640 36 3,6 55 68 7,1 83 8,7

Järn g/kg TS -- -- 2,9 8,7 12 37 10 10 35 17 58 44 16 9,2 10 23 7,2 21 10

Kadmium* mg/kg TS 0,8 12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,87 <0,2 1,1 1,7 0,21 <0,2 0,2 1 <0,2 1,4 <0,2

Kobolt mg/kg TS 15 35 1,5 3,6 6 16 5,1 5,6 11 7,8 13 15 5,6 4,1 4,1 100 2,8 11 4,4

Koppar mg/kg TS 80 200 5,3 19 11 31 13 15 210 16 1400 1300 28 9,7 33 160 6,1 160 11

Krom totalt mg/kg TS 80 150 10 8,4 13 42 7 8,7 23 17 16 15 12 6,8 7,1 85 3,8 17 5,3

Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 <0,01 0,1 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 0,21 <0,01 0,1 0,07 0,081 <0,01 0,15 0,098 <0,01 0,73 <0,01

Nickel mg/kg TS 40 120 2,9 5,8 8,5 27 9,5 10 30 12 41 48 11 5,7 7,8 25 3,4 34 5,7

Zink mg/kg TS 250 500 9,7 52 36 100 30 35 520 49 1100 1500 81 45 350 820 35 310 50

Petroleum kolväten

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

Alifater >C8-C10* mg/kg TS 25 120 <2 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 26 34 <2 <2 <2 <2 <2 <20 <2

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 20 <10 <10 <10 21 <10 310 580 <10 <10 <10 <10 <10 43 <10

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 65 <10 <10 <10 100 <10 1400 2600 <10 <10 <10 10 <10 47 <10

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 17 25 79 23 19 23 390 83 1100 2100 43 16 22 150 13 300 16

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 89 <10 <10 <10 120 <10 1700 3200 <10 <10 <10 10 <10 90 <10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9,1 <1 31 57 <1 <1 <1 <1 <1 1,9 <1

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 1 <1 <1 <1 520 <1 270 430 <1 <1 1,1 1,8 <1 2,2 <1

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1100 <1 36 66 1 <1 6,6 4,7 <1 <1 <1

BTEX

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0077 <0,003 0,043 0,039 <0,003 <0,003 0,0069 0,012 <0,003 0,017 <0,003

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,21 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,45 0,68 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

TEX Summa mg/kg TS -- -- <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,66 0,95 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

Polyaromatiska kolväten

Acenaften mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 16 <0,03 3 7,5 <0,03 <0,03 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaftylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 60 <0,03 2,7 6,3 0,076 <0,03 0,37 0,31 <0,03 0,037 <0,03

Naftalen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 14 <0,03 7,6 21 0,032 <0,03 0,079 0,28 <0,03 0,92 <0,03

PAH-L,summa mg/kg TS 3 15 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 90 <0,03 13 35 0,11 <0,03 0,45 0,7 <0,03 0,96 <0,03

Antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 120 <0,03 6,4 15 0,089 <0,03 0,68 0,24 <0,03 <0,03 <0,03

Fenantren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 810 0,047 40 110 0,46 <0,03 0,84 1 <0,03 0,059 <0,03

Fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1300 0,082 30 77 1,2 <0,03 5,5 2,9 <0,03 0,035 0,24

Fluoren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 0,043 <0,03 <0,03 <0,03 110 <0,03 10 23 <0,03 <0,03 0,089 0,13 <0,03 <0,03 <0,03

Pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 0,032 <0,03 <0,03 <0,03 890 0,067 26 57 1,2 <0,03 5,6 2,6 <0,03 0,043 0,23

PAH-M,summa* mg/kg TS 3,5 20 <0,05 <0,05 0,75 <0,05 <0,05 <0,05 3200 0,2 110 280 2,9 <0,05 13 6,9 <0,05 0,14 0,47

Benso(a)antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 460 <0,03 11 24 0,55 <0,03 3,9 0,56 <0,03 <0,03 0,054

Benso(a)pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 420 <0,03 8,8 21 0,58 <0,03 4,5 0,16 <0,03 <0,03 0,031

Benso(b)fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 600 0,035 12 27 0,92 <0,03 5,6 0,41 <0,03 <0,03 0,13

Benso(k)fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 210 <0,03 4,3 11 0,31 <0,03 1,9 0,1 <0,03 <0,03 0,046

Benso(ghi)perylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 270 <0,03 5,1 12 0,5 <0,03 2,9 0,052 <0,03 <0,03 <0,03

Chrysen/Trifenylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 490 <0,03 11 26 0,55 <0,03 3,6 0,71 <0,03 <0,03 0,072

Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 65 <0,03 1,4 3,1 0,11 <0,03 0,72 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 270 <0,03 3,5 8,4 0,38 <0,03 2,3 0,039 <0,03 <0,03 <0,03

PAH-H,summa mg/kg TS 1 10 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 2800 <0,08 57 130 3,9 <0,08 25 2 <0,08 <0,08 0,33

PAH,summa cancerogena mg/kg TS -- -- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2500 <0,2 52 120 3,4 <0,2 23 2 <0,2 <0,2 0,33

PAH,summa övriga mg/kg TS -- -- <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 3600 <0,3 130 330 3.6 <0,3 16 7.6 <0,3 1.1 0.47

* Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Juni 2016

-- Inget riktvärde finns

- Inte analyserat

fetstil - kemisk parameter detekterad

             Parameter överstigande MKM

              Parameter överstigande KM

Analysparameter Enhet

Provtyp

Provtagningsdatum

Djup (m under yta)

Prov ID

Prov nr
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Tabell 5

Analysresultat: Jordprovtagning

 Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

SB01 SB02 SB03 SB03 SB04 DUP02 (SB04) SB04 SB04 SB05 DUP01 (SB05) SB06 SB07 SB08 SB09 SB10 SB10 SB11

16-17238958 16-17238974 16-17238950 16-17238957 16-17238949 16-17239156 16-17238951 16-17238979 16-17238897 16-17239157 16-17238960 16-17238913 16-17238902 16-17238910 16-17238905 16-17238907 16-17238909

1,4-1,6 2,2-2,4 1,4-1,6 2,2-2,4 0,2-0,4 0,2-0,4 1,7-1,9 1,2-1,4 1,2-1,6 1,2-1,6 0,6-0,7 0,6-0,7 1,7-1,8 1,7-1,9 1,0-1,6 1,7-2,0 0,2-0,4

2017-06-20 2017-06-20 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19

Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Riktvärde KM* Riktvärde MKM*

Analysparameter Enhet

Provtyp

Provtagningsdatum

Djup (m under yta)

Prov ID

Prov nr

Organiska miljöanalyser - Halogenerade alifatiska ämnen

Diklormetan mg/kg TS 0.08 0.25 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

1,2-Dibrometan mg/kg TS 0.0015 0.025 - - - - <0.003 - - - - - - - - - -

1,1-Dikloretan mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,2-Dikloretan mg/kg TS 0.02 0.06 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

trans-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

Triklormetan (kloroform) mg/kg TS 0.4 1.2 - - - - <0.02 - - - - - - - - - -

Trikloreten mg/kg TS 0.2 0.6 - - - - <0.02 - - - - - - - - - -

1,1,1-Trikloretan mg/kg TS 5 30 - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,1,2-Trikloretan mg/kg TS - - - - <0.03 - - - - - - - - - -

Tetraklormetan (koltetrakl.) mg/kg TS 0.08 0.35 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Tetrakloreten mg/kg TS 0.4 1.2 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Bromdiklormetan mg/kg TS 0.06 1 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Dibromklormetan mg/kg TS 0.5 2 - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

Organiska miljöanalyser - Klorbensener

1,2,4-Triklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,2-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,2,3-Triklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,3-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,4-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.07 - - - - - - - - - -

Monoklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.03 - - - - - - - - - -

S:a Mono- och Diklorbensener mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

* Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Juni 2016

-- Inget riktvärde finns

- Inte analyserat

fetstil - kemisk parameter detekterad

             Parameter överstigande MKM

              Parameter överstigande KM

Övriga analyser

AECOM Nordic AB 2 of 2



Tabell 6

Analysresultat: Vattenprover

Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

MW03 MW05 MW06

16-17324126 16-17324127 16-17324128

24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017

Grundvatten Grundvatten Grundvatten

SPI 

riktvärde
1 

(recipient 

ytvatten)

SPI riktvärde
1 

(exponering 

inomhusluft)

SGU

Generella 

riktvärden
3

SGU            

Mycket lågt/

Mycket bra
2

SGU                 

Låg halt
2

SGU               

Måttlig halt
2

SGU            

Hög halt
2

SGU

Mycket högt/

mycket dåligt
2

Parameter Enhet 1 2 3 4 5

Fysikaliska egenskaper

Konduktivitet mS/m -- -- 150 <25 25-50 50-75 75-150 ≥150 65 39,4 50

pH -- -- -- >8,5 7,5-8,5 7,5-6,5 6,5-5,5 ≤5,5 7 6,5 7

Turbiditet FNU -- -- -- <0,5 0,5-1,5 1,5-3 3-6 ≥6 190 >1000 850

Metaller

Arsenik, filt µg/l -- -- 10 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 0,36 0,63 3,2

Bly, filt µg/l 50 -- 10 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 <0,02 0,14 0,024

Järn, filt µg/l -- -- -- <100 100-200 200-500 500-1000 ≥1000 <5 16 19

Kadmium, filt µg/l -- -- 5 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 0,043 0,041 0,018

Kobolt, filt µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- 0,82 2,4 1,9

Koppar, filt µg/l -- -- -- <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 2,7 4 3,4

Krom, filt µg/l -- -- -- <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 <0,05 0,056 0,14

Nickel, filt µg/l -- -- -- <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 3,2 2,7 5,1

Zink, filt µg/l -- -- -- <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 2,5 26 11

Kvicksilver, filt µg/l -- -- 1 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 <0,1 <0,1 <0,1

Organiska miljöanalyser - BTEX

Bensen µg/l 500 50 1 <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 ≥1 <0,1** <0,1** <0,1**

Toluen µg/l 500 7000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Etylbensen µg/l 500 6000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Xylener µg/l 500 3000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

TEX, Summa µg/l -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Organiska miljöanalyser - Petroliumprodukter - Oljor

Alifater >C5-C8 µg/l 300 3000 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 µg/l 150 100 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 µg/l 300 25 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C12-C16 µg/l 3000 -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C16-C35 µg/l 3000 -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater summa >C5-C35 µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 µg/l 500 800 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C10-C16 µg/l 120 10000 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater s:a C8-C16 µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater s:a C8-C16 ink BTEX µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C16-C35 µg/l 5 25000 -- -- -- -- -- -- <2 <2 <2

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Acenaften µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Acenaftylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Naftalen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-L,summa µg/l 120 2000 -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fenantren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fluoren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Pyren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-M,summa µg/l 5 10 -- -- -- -- -- -- <0,2 <0,2 <0,2

Benso(a)antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(a)pyren µg/l -- -- 0,01 <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 <0,1** <0,1** <0,1**

Benso(b)fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(k)fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(ghi)perylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Chrysen/Trifenylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Dibenso(a,h)antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-H,summa µg/l 0,5 0,05 -- -- -- -- -- -- <0,3 <0,3 <0,3

Sum PAH4* µg/l -- -- 0,1 <0,001 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,1 ≥0,1 <0,1** <0,1** <0,1**

PAH,summa cancerogena µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

PAH,summa övriga µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

VOC 

1,1,1,2-Tetrachloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,1-Trichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,2,2-Tetrachloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,2-Trichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,3-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,3-Trichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,4-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,4-Trimethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dibromo-3-chloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dibromoethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichloroethane µg/l -- -- 3 -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3,5-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3,5-Trimethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,4-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

2,2-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

2-Chlorotoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

4-Chlorotoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

4-iso-Propyltoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1
1
 SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum Institutet, december 2010

2
 SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten. 

3
 SGU-rapport 2013:02 Generella riktvärden för grundvatten (Bilaga 1). 

fetstil - kemisk parameter detekterad

*Sum PAH4 avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren

** Laboratoriets rapporteringsgräns överskrider SGU bedömningsgrunder alt. riktvärde

*** Värdet 0,5  g/l avser summan av uppmätta bekämpningsmedel (inkl. metaboliter)

-- inget riktvärde tillgängligt

- ej analyserat

Mariestad Bangård Provtagningsdatum

Prov ID

Provtyp

Prov nr
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Tabell 6

Analysresultat: Vattenprover

Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

MW03 MW05 MW06

16-17324126 16-17324127 16-17324128

24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017

Grundvatten Grundvatten Grundvatten

SPI 

riktvärde
1 

(recipient 

ytvatten)

SPI riktvärde
1 

(exponering 

inomhusluft)

SGU

Generella 

riktvärden
3

SGU            

Mycket lågt/

Mycket bra
2

SGU                 

Låg halt
2

SGU               

Måttlig halt
2

SGU            

Hög halt
2

SGU

Mycket högt/

mycket dåligt
2

Parameter Enhet 1 2 3 4 5

Mariestad Bangård Provtagningsdatum

Prov ID

Provtyp

Prov nr

Benzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromochloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromodichloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromoform µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromomethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Carbon disulphide µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Carbontetrachloride µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloroform µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

cis-1,2-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

cis-1,3-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dibromochloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dibromomethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dichlorodifluoromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dichloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <3 <3

Ethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Hexachlorobutadiene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Isopropylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Naphthalene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

n-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

o-Xylene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

m,p-Xylene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Propylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

sec-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Styrene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Methyl tertiary butyl ether (MTBE) µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

tert-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Tetrachloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Toluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

trans-1,2-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

trans-1,3-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Trichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Trichlorofluoromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Vinyl chloride µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

tert-Amyl methyl ether (TAME) µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bekämpningsmedel -- --

2,4,5-triklorfenoxisyra µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

2,4-diklorfenoxisyra µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,1** <0,1**

3(3,4-diklorfenyl)urea µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,1** <0,1**

AMPA µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 0,026

Atrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

BAM (2,6-diklorbensamid) µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Desetylatrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Desisopropylatrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Diuron µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 0,01

Glyfosat µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - 0,014 0,011

Imazapyr µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - 0,015 0,038

Monuron µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Simazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Amitrol µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <5** <5**

Sum bekämpningsmedel µg/l -- -- -- -- -- -- -- ≥0,5*** - 0,029 0,085
1
 SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum Institutet, december 2010

2
 SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten. 

3
 SGU-rapport 2013:02 Generella riktvärden för grundvatten (Bilaga 1). 

fetstil - kemisk parameter detekterad

*Sum PAH4 avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren

** Laboratoriets rapporteringsgräns överskrider SGU bedömningsgrunder alt. riktvärde

*** Värdet 0,5  g/l avser summan av uppmätta bekämpningsmedel (inkl. metaboliter)

-- inget riktvärde tillgängligt

- ej analyserat

AECOM Nordic AB



Tabell 7

Analysresultat: PFAS Vattenprover

Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

MW05 MW06 MW03

24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017

Grundvatten Grundvatten Grundvatten

PFAS Enhet SGI Riktvärde*

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30 <0,30 0,3

PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l 3,3 10 3,7

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <0,30 0,84 0,47

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l 0,71 3 1,4

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l 0,54 2,5 1,1

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <0,30 0,4 0,38

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <0,30 0,53 0,3

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 0,56 5,9 3,2

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 45 0,32 2,2 1,1

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l 1,2 2,8 1,3

Summa PFAS SLV 11 ng/l 6,6 28 13

*SGI, 2015. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21.

Mariestad Bangård
Prov ID

Provtagnings

datum

Provtyp
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BILAGA B – BORRHÅLSDOKUMENTATION  



Bilaga B
BORRHÅLSDOKUMENTATION

Trafikverket
Mariestad Bangård

Placering: Frilastplan, väster om spårområdet Koordinater: 6510671,85/168854,957

Provtagningsdatum: 2017-06-20

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-0,4 Beige-brun grusig sand, ISF Torr

0,4-0,7 Beige-brun sandig silt, ISF Torr
0,7-1,0 Beige-brun något grusig sand, ISF Torr

1,0-1,4 Beige-brun sandig siltig finsand, ISF Torr

1,4-1,6 Ljusbrun silt, ISF Fuktig SB01 1,4-1,6 0.1

1,6-2,0 Grå lera med siltskikt, ISF Fuktig

Placering: Frilastplan, sydväst i undersökningsområdet Koordinater: 6510603,14/168861,158

Provtagningsdatum: 2017-06-20

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,0 Beige-brun sandig grovgrus, ISF Torr 0-1,0 0.1

1,0-2,0 Beige-brun något siltig sandig grus, ISF Torr 1,0-2,0 0.1

2,0-2,4 Mörkbrun siltig finsand, ISF Torr SB02  2,2-2,4 2,2-2,4 0.1

2,4-3,0 Grå lera, ISF Fuktig

Placering: F d tankplats, placering i skogsdunge Koordinater: 6510658,96/168903,619

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,0 Beige-brun något grusig finsandig silt, Tegel, ISF Torr 0,2-0,4 0

1,0-1,4 Beige-brun något grusig finsandig silt, tegel, oljelukt Torr SB03  1,4-1,6 1,4-1,6 245.0

1,4-2,0 Gråbrun siltig lera, ISF Torr SB03  2,2-2,4 2,2-2,4 5.0

2,0-3,0 Grå lera, ISF Blött

0-1 0.1

Svårt att borra i området, flyttat punkten flera gånger.

Grundvattenrör, svårborrat med saker i marken som tar emot

Oljelukt vid 1-1,4 m u my

Borrhål avslutat vid 3 m umy

Vatten i borrhålet vid cirka 1,4m

Grundvattnet vid ca 2,4 m u my

Borrhål avslutat vid 2 m umy

SB03

PEH-rör installerat till 4,3 m umy. Filtersektion 2,3 - 4,3 m umy. Rör synligt. 

Borrhål avslutat vid 4,5 m umy

SB01

SB02

AECOM Nordic AB
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Bilaga B
BORRHÅLSDOKUMENTATION

Trafikverket
Mariestad Bangård

Placering: F d lokstall, på asfaltyta Koordinater: 6510638,94/168894,547

Provtagningsdatum: 2017-06-20

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-0,6 Beige-brun grusig finsand, ISF Torr 0,2-0,4 0

0,6-1,0 Svart/brun siltig finsand, kol, tegelrester, ISF Torr

1,0-1,4 Beigbrun grusig finsand, , lukt ev lösningsmedel Torr SB04  1,2-1,4 1,2-1,4 24
1,4-1,7 Gråbrun lera med finsand, ISF Fuktig

1,7-2,0 Grå lera Blött SB04  1,7-1,9 1,7-1,9 0

Placering: F d lokstall, på asfalterad yta Koordinater: 6510638,77/168883,893

Provtagningsdatum: 2017-06-20

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-0,4 Brun grusig finsand, ISF Torr 0,1-0,3 0

0,4-1,0 Svart något finsandig sand med kol, ISF Torr SB05  0,6-0,8 0,6-0,8 5

1,0-1,2 Svart något finsandig sand med kol, ISF Torr

1,2-1,6 Svartbrun grusig sand med kol, oljelukt Torr SB05  1,2-1,6 1,2-1,6 370

1,6-2,2 Svartbrun grusig sand med kol, oljelukt Fuktig 1,8-2,0 235

2,2-3,0 Grå lera, ISF Fuktig 2,2-2,6 17

Placering: F d tankplats, grönyta vid parkering utanför området Koordinater: 6510447,38/168862,694

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-0,4 Beige-brun Finsandig silt, ISF Torr 0,1-0,3 0

0,4-1,2 Beige-brun sandig siltig grus, ISF Torr SB06   0,6-0,7 0,6-0,7 0

1,2-2,2 Grå Lermorän Torr 1,6-1,8 0

2,2-3,3 Grå Lermorän Blött 2,5-2,6 0

3,3-3,45 Grå grusig lera Blött 3,3-3,4 0

3,45-4 Grå lera Blött 3,7-3,8 0

Vattenmättat från 2,9-3 m u my

Borrhål avslutat vid 4m umy

SB05

PEH-rör installerat till 3,5 m umy. Filtersektion 1,5 - 3,5 m umy. Ståldexel.

PEH-rör installerat till 3,5 m umy. Filtersektion 1,5 - 3,5 m umy. Röröverkant sticker upp. 

SB06

Duplikatprov på nivån 1,2-1,6

Borrhål avslutat vid 4,5m umy

Duplikat tog på nivån 0,2-0,4 samt 1,2-1,4

SB04

Borrhål avslutat vid 2m umy

vatten vid 1,6m

AECOM Nordic AB
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Bilaga B
BORRHÅLSDOKUMENTATION

Trafikverket
Mariestad Bangård

Placering: F d upplagsplats, in bland buskar och gräs Koordinater: 6510687,27 /169004,959

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-0,3 Beige-brun mullhaltig sandig silt, ISF Torr

0,3-0,6 Beige-brun sandig siltig Grus, ISF Torr

0,6-1,0 Beige-brun något grusig finsand, ISF Torr SB07  0,6-0,7 0,6-0,7 0.0

1,0-2,0 Beige något grusig sandig silt, IFS Fuktig 1,4-1,6 0.0

Placering: F d lokomotorstall, grusad yta öster om spåret Koordinater: 6510742,27/ 169066,146

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,5 Beige-brun grusig finsand, ISF Torr 0,5-0,7 0

1,5-2,0 Mörkgrå siltig finsand, ISF Fuktigt SB08  1,7-1,8 1,7-1,8 0.0

Placering: F d dressin garage och manskapsbod, grusad yta öster om spåretKoordinater: 6510755,84/ 169089,611

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,1 Beige-brun något grusig sand, ISF Torr 0,4-0,7 0

1,2-1,3 0

Fuktigt SB09   1,7-1,9 1,7-1,9 0.0

Borrhål avslutat vid 2m umy

Blöt (vatten) vid 1,8 m

1,1-2,0 Mörkgrått sandig silt, ISF

SB07

Inslag av tegel vid nivån 0,4, Grundvattennivån vid ca 1,9 m u my

Borrhål avslutat vid 2m umy

Inslag av tegel på nivån 1,5-2,0

SB08

Borrhål avslutat vid 2 m umy

På nivån 1,2-1,4 finns tegelrester

Grundvatten på ca 1,9m umy 

SB09

AECOM Nordic AB
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Bilaga B
BORRHÅLSDOKUMENTATION

Trafikverket
Mariestad Bangård

Placering: Upplagsplats, grusad yta nordöstra delen av området Koordinater: 6510742,21/169108,991

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,6 Beige-brun något grusig sand, ISF Torr 0,4-0,7 0

Torr SB10  1,0-1,6 1,0-1,6 0

1,6-1,7 Grå lera, ISF Torr 1,6-1,7 0

1,7-2,0 Mörkgrått (svart) siltig finsand, svag kreosotlukt Blött SB10  1,7-2,0 1,7-2,0 0

Placering: Upplagsplats, grusad yta nordöstra delen av området Koordinater: 6510788,75/169160,736

Provtagningsdatum: 2017-06-19

Djup
m umy

Markbeskrivning
ISF = Inga synliga tecken på förorening

Fuktighet
Torr/Fuktig/Blöt

ProvID
PID djup
(m umy)

PID
(ppm)

0,0-1,0 Beige-brun något grusig sand, ISF Torr SB11  0,2-0,4 0,2-0,4 0

1,0-2,0 Beige siltig sand,ISF Torr 1,4-1,7 0.0

2,0-2,3 Beige siltig sand,ISF Torr-Fuktig 2,1-2,3 0.0

2,3-3,0 Beige-brun grusig grovsand, ISF Torr-Fuktig 0.0

SB11

Grundvattenyta vid ca 1,7 m u my, svag lukt av kreosot från 1,7 m

Borrhål avslutat vid 3m umy

Grundvattenytan vid ca 2,3 m u my

Borrhål avslutat vid 2 m umy

SB10

AECOM Nordic AB
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB01
Provtagningsdjup :  1.4-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.1 %±8.51

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.3 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.7 % av TS±15.0

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 7.2 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 3.5 mg/kg TS±0.70

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 2.9 g/kg TS±0.58

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 1.5 mg/kg TS±0.30

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 5.3 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 10 mg/kg TS±2.0
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 2.9 mg/kg TS±0.58

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 9.7 mg/kg TS±2.4
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 17 mg/kg TS±4.5

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238958

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB01
Provtagningsdjup :  1.4-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4184 2167 7266 1807

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238958

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB02
Provtagningsdjup :  2.2-2.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 83.5 %±8.35

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 3.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 96.8 % av TS±14.5

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 6.9 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.8 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 8.7 g/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 3.6 mg/kg TS±0.72

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 8.4 mg/kg TS±1.7
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 5.8 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 52 mg/kg TS±13
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.10 mg/kg TS±0.025

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 25 mg/kg TS±6.3

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238974

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB02
Provtagningsdjup :  2.2-2.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2581 6627 7360 1004

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238974

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB03
Provtagningsdjup :  1.4-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.8 %±8.68

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.1 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.9 % av TS±14.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 6.3 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 2.7 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 7.5 mg/kg TS±1.5

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 12 g/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 6.0 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 13 mg/kg TS±2.6
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 8.5 mg/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 36 mg/kg TS±9.0
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 4.0 mg/kg TS±0.80

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 20 mg/kg TS±4.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 65 mg/kg TS±13

Beräknad Alifater summa >C5-C16 89 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 79 mg/kg TS±20

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

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 1.0 mg/kg TS±0.30

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238950

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB03
Provtagningsdjup :  1.4-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

GC-MS, egen metod Fluoren 0.043 mg/kg TS±0.0090

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

Beräknad PAH-M,summa 0.075 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4983 2163 7168 1408

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238950

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB03
Provtagningsdjup :  2.2-2.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 63.0 %±6.30

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 3.3 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 96.7 % av TS±14.5

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.0 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 20 mg/kg TS±4.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 37 g/kg TS±7.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 42 mg/kg TS±8.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 100 mg/kg TS±25
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.011 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 23 mg/kg TS±5.8

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238957

Sida  1 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB03
Provtagningsdjup :  2.2-2.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4285 2168 7864 1400

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238957

Sida  2 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.6 %±9.56

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.8 % av TS±14.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.9 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.1 mg/kg TS±0.82

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 10 g/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 5.1 mg/kg TS±1.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 7.0 mg/kg TS±1.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 9.5 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 30 mg/kg TS±7.5
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 19 mg/kg TS±4.8

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238949
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5086 2116 7569 1306

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238949
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  DUP02 (SB04)
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.6 %±9.56

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.8 % av TS±14.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.8 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.5 mg/kg TS±0.90

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 10 mg/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 10 g/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 5.6 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 8.7 mg/kg TS±1.7
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 10 mg/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 35 mg/kg TS±8.8
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 23 mg/kg TS±5.8

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17239156

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  DUP02 (SB04)
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4381 2169 7060 0082

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17239156
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  1.2-1.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 70.3 %±7.03

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 15.9 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 84.1 % av TS±12.6

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.1 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 29 mg/kg TS±5.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 250 mg/kg TS±50

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 35 g/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.87 mg/kg TS±0.17

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 210 mg/kg TS±42

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 23 mg/kg TS±4.6
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 520 mg/kg TS±130
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.21 mg/kg TS±0.053

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 21 mg/kg TS±4.2

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 100 mg/kg TS±20

Beräknad Alifater summa >C5-C16 120 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 390 mg/kg TS±98

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 9.1 mg/kg TS±1.8

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 520 mg/kg TS±100

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1100 mg/kg TS±220

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.0077 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 16 mg/kg TS±3.2

GC-MS, egen metod Acenaftylen 60 mg/kg TS±12

GC-MS, egen metod Naftalen 14 mg/kg TS±2.8

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238979

Sida  1 (3)
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  1.2-1.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 90 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 120 mg/kg TS±24

GC-MS, egen metod Fenantren 810 mg/kg TS±160

GC-MS, egen metod Fluoranten 1300 mg/kg TS±260

GC-MS, egen metod Fluoren 110 mg/kg TS±22

GC-MS, egen metod Pyren 890 mg/kg TS±180

Beräknad PAH-M,summa 3200 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 460 mg/kg TS±92

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 420 mg/kg TS±84

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 600 mg/kg TS±120

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 210 mg/kg TS±42

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 270 mg/kg TS±54
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 490 mg/kg TS±98

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 65 mg/kg TS±13
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 270 mg/kg TS±54

Beräknad PAH-H,summa 2800 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 2500 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 3600 mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod Diklormetan <0.01 mg/kg TS±0.005

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,2-Dibrometan <0.003 mg/kg TS±0.0009
SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,1-Dikloretan <0.05 mg/kg TS±0.01

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,2-Dikloretan <0.01 mg/kg TS±0.007

SS-EN ISO 22155:2016 mod cis-1,2-Dikloreten <0.05 mg/kg TS±0.02

SS-EN ISO 22155:2013 mod trans-1,2-Dikloreten <0.05 mg/kg TS±0.02

SS-EN ISO 22155:2016 mod Triklormetan (Kloroform) <0.02 mg/kg TS±0.006

SS-EN ISO 22155:2016 mod Trikloreten <0.02 mg/kg TS±0.005

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,1,1-Trikloretan <0.1 mg/kg TS±0.03

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,1,2-Trikloretan <0.03 mg/kg TS±0.01

SS-EN ISO 22155:2016 mod Tetraklormetan (koltetrakl.) <0.01 mg/kg TS±0.002

SS-EN ISO 22155:2016 mod Tetrakloreten <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bromdiklormetan <0.01 mg/kg TS±0.003

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238979
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  1.2-1.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 22155:2016 mod Dibromklormetan <0.05 mg/kg TS±0.02

SS-EN ISO 22155:2016 mod Monoklorbensen <0.03 mg/kg TS±0.008

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,2-diklorbensen <0.1 mg/kg TS±0.03

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,3-diklorbensen <0.1 mg/kg TS±0.04

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,4-diklorbensen <0.07 mg/kg TS±0.02

Beräknad S:a Mono- och Diklorbensener <0.1 mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,2,3-triklorbensen <0.05 mg/kg TS±0.01

SS-EN ISO 22155:2016 mod 1,2,4-triklorbensen <0.05 mg/kg TS±0.01

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2081 6128 7966 1006

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238979
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  1.7-1.9 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.6 %±8.66

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.5 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.5 % av TS±14.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 6.4 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 2.9 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 17 g/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.8 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 17 mg/kg TS±3.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 49 mg/kg TS±12
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 83 mg/kg TS±21

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238951

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB04
Provtagningsdjup :  1.7-1.9 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.047 mg/kg TS±0.0094

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa 0.20 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4884 2166 7765 1209

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238951

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB05
Provtagningsdjup :  1.2-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 72.3 %±7.23

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 27.1 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 72.9 % av TS±10.9

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 7.5 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 390 mg/kg TS±78

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 58 g/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 1.1 mg/kg TS±0.22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 1400 mg/kg TS±280

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 16 mg/kg TS±3.2
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 1100 mg/kg TS±280
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.10 mg/kg TS±0.025

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 26 mg/kg TS±5.2

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 310 mg/kg TS±62

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 1400 mg/kg TS±280

Beräknad Alifater summa >C5-C16 1700 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 1100 mg/kg TS±280

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 31 mg/kg TS±6.2

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 270 mg/kg TS±54

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 36 mg/kg TS±7.2

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.043 mg/kg TS±0.0086

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.21 mg/kg TS±0.042

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener 0.45 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 0.66 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 3.0 mg/kg TS±0.60

GC-MS, egen metod Acenaftylen 2.7 mg/kg TS±0.54

GC-MS, egen metod Naftalen 7.6 mg/kg TS±1.5

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238897

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
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ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB05
Provtagningsdjup :  1.2-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 13 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 6.4 mg/kg TS±1.3

GC-MS, egen metod Fenantren 40 mg/kg TS±8.0

GC-MS, egen metod Fluoranten 30 mg/kg TS±6.0

GC-MS, egen metod Fluoren 10 mg/kg TS±2.0

GC-MS, egen metod Pyren 26 mg/kg TS±5.2

Beräknad PAH-M,summa 110 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 11 mg/kg TS±2.2

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 8.8 mg/kg TS±1.8

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 12 mg/kg TS±2.4

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 4.3 mg/kg TS±0.86

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 5.1 mg/kg TS±1.0
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 11 mg/kg TS±2.2

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 1.4 mg/kg TS±0.28
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 3.5 mg/kg TS±0.70

Beräknad PAH-H,summa 57 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 52 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 130 mg/kg TS

Kommentar                               

Provets karaktär medför att mätosäkerheten för den lättflyktiga föreningen alifatfraktionen >C8-C10 är högre än vad som
angivits ovan.

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet bör vara så kort som möjligt.

Linköping  2017-07-03             
Rapporten har granskats och godkänts av

Kathrin Haider
Granskningsansvarig
Kontrollnr 0162 8221 7464 1417

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238897

Sida  2 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  DUP01 (SB05)
Provtagningsdjup :  1.2-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 68.5 %±6.85

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 27.9 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 72.1 % av TS±10.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 7.0 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 640 mg/kg TS±130

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 44 g/kg TS±8.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 1.7 mg/kg TS±0.34

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 1300 mg/kg TS±260

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 15 mg/kg TS±3.0
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 48 mg/kg TS±9.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 1500 mg/kg TS±380
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.070 mg/kg TS±0.018

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 34 mg/kg TS±6.8

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 580 mg/kg TS±120

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 2600 mg/kg TS±520

Beräknad Alifater summa >C5-C16 3200 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 2100 mg/kg TS±530

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 57 mg/kg TS±11

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 430 mg/kg TS±86

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 66 mg/kg TS±13

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.039 mg/kg TS±0.0078

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.15 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen 0.12 mg/kg TS±0.036

Beräknad Xylener 0.68 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa 0.95 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 7.5 mg/kg TS±1.5

GC-MS, egen metod Acenaftylen 6.3 mg/kg TS±1.3

GC-MS, egen metod Naftalen 21 mg/kg TS±4.2

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17239157

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
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Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  DUP01 (SB05)
Provtagningsdjup :  1.2-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 35 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 15 mg/kg TS±3.0

GC-MS, egen metod Fenantren 110 mg/kg TS±22

GC-MS, egen metod Fluoranten 77 mg/kg TS±15

GC-MS, egen metod Fluoren 23 mg/kg TS±4.6

GC-MS, egen metod Pyren 57 mg/kg TS±11

Beräknad PAH-M,summa 280 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 24 mg/kg TS±4.8

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 21 mg/kg TS±4.2

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 27 mg/kg TS±5.4

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 11 mg/kg TS±2.2

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 12 mg/kg TS±2.4
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 26 mg/kg TS±5.2

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 3.1 mg/kg TS±0.62
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 8.4 mg/kg TS±1.7

Beräknad PAH-H,summa 130 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 120 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 330 mg/kg TS

Kommentar                               

Provets karaktär medför att mätosäkerheten för de lättflyktiga föreningarna, alifatfraktionerna >C8-C10, bensen, toluen,
etylbensen och xylener är högre än vad som angivits ovan.

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet bör vara så kort som möjligt.

Linköping  2017-07-03             
Rapporten har granskats och godkänts av

Kathrin Haider
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4288 2167 7466 0684

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17239157

Sida  2 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB06
Provtagningsdjup :  0.6-0.7 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.2 %±8.82

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 4.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 95.8 % av TS±14.4

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.3 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 36 mg/kg TS±7.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 16 g/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 5.6 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 12 mg/kg TS±2.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 81 mg/kg TS±20
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.081 mg/kg TS±0.020

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 43 mg/kg TS±11

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

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

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 1.0 mg/kg TS±0.30

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.076 mg/kg TS±0.015

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238960

Sida  1 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB06
Provtagningsdjup :  0.6-0.7 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.11 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.089 mg/kg TS±0.018

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

GC-MS, egen metod Fluoranten 1.2 mg/kg TS±0.24

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

GC-MS, egen metod Pyren 1.2 mg/kg TS±0.24

Beräknad PAH-M,summa 2.9 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.55 mg/kg TS±0.11

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

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.92 mg/kg TS±0.18

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

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.50 mg/kg TS±0.10
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.55 mg/kg TS±0.11

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.11 mg/kg TS±0.022
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.38 mg/kg TS±0.076

Beräknad PAH-H,summa 3.9 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 3.4 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 3.6 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3987 1622 7163 1404

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238960

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB07
Provtagningsdjup :  0.6-0.7 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.4 %±9.44

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.3 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.7 % av TS±14.8

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 10.3 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 3.6 mg/kg TS±0.72

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 9.2 g/kg TS±1.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 4.1 mg/kg TS±0.82

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 9.7 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 6.8 mg/kg TS±1.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 5.7 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 45 mg/kg TS±11
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 16 mg/kg TS±4.5

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238913

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB07
Provtagningsdjup :  0.6-0.7 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8681 2170 6166 1206

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238913

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB08
Provtagningsdjup :  1.7-1.8 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 81.7 %±8.17

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 3.8 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 96.2 % av TS±14.4

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.5 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 3.8 mg/kg TS±0.76

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 55 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 10 g/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.20 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 4.1 mg/kg TS±0.82

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 7.1 mg/kg TS±1.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 7.8 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 350 mg/kg TS±88
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.15 mg/kg TS±0.038

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 22 mg/kg TS±5.5

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

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 1.1 mg/kg TS±0.30

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 6.6 mg/kg TS±1.3

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.0069 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.37 mg/kg TS±0.074

GC-MS, egen metod Naftalen 0.079 mg/kg TS±0.016

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238902

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB08
Provtagningsdjup :  1.7-1.8 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.45 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.68 mg/kg TS±0.14

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

GC-MS, egen metod Fluoranten 5.5 mg/kg TS±1.1

GC-MS, egen metod Fluoren 0.089 mg/kg TS±0.018

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

Beräknad PAH-M,summa 13 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 3.9 mg/kg TS±0.78

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 4.5 mg/kg TS±0.90

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 5.6 mg/kg TS±1.1

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 1.9 mg/kg TS±0.38

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 2.9 mg/kg TS±0.58
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 3.6 mg/kg TS±0.72

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.72 mg/kg TS±0.14
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.3 mg/kg TS±0.46

Beräknad PAH-H,summa 25 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 23 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 16 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9783 2972 6516 1107

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238902

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB09
Provtagningsdjup :  1.7-1.9 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 65.7 %±6.57

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 17.4 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 82.6 % av TS±12.4

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.5 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 9.4 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 68 mg/kg TS±14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 23 g/kg TS±4.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 1.0 mg/kg TS±0.20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 100 mg/kg TS±20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 160 mg/kg TS±32

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 85 mg/kg TS±17
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 820 mg/kg TS±210
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.098 mg/kg TS±0.025

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 150 mg/kg TS±38

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

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 1.8 mg/kg TS±0.36

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 4.7 mg/kg TS±0.94

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.012 mg/kg TS±0.0024

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften 0.11 mg/kg TS±0.022

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.31 mg/kg TS±0.062

GC-MS, egen metod Naftalen 0.28 mg/kg TS±0.056

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238910

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB09
Provtagningsdjup :  1.7-1.9 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.70 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 0.24 mg/kg TS±0.048

GC-MS, egen metod Fenantren 1.0 mg/kg TS±0.20

GC-MS, egen metod Fluoranten 2.9 mg/kg TS±0.58

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

GC-MS, egen metod Pyren 2.6 mg/kg TS±0.52

Beräknad PAH-M,summa 6.9 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.56 mg/kg TS±0.11

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.16 mg/kg TS±0.032

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.41 mg/kg TS±0.082

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.10 mg/kg TS±0.020

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.052 mg/kg TS±0.010
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.71 mg/kg TS±0.14

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.039 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 2.0 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 2.0 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 7.6 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8983 2777 6160 1104

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238910

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB10
Provtagningsdjup :  1.0-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.3 %±9.33

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.7 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.3 % av TS±14.9

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 7.0 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 7.1 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 7.2 g/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 2.8 mg/kg TS±0.56

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 6.1 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 3.8 mg/kg TS±0.76
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 3.4 mg/kg TS±0.68

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 35 mg/kg TS±8.8
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 13 mg/kg TS±4.5

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238905

Sida  1 (2)
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB10
Provtagningsdjup :  1.0-1.6 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9486 2773 6516 1203

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238905

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB10
Provtagningsdjup :  1.7-2.0 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 46.4 %±4.64

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 34.0 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 66.0 % av TS±9.9

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 8.4 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 8.1 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 83 mg/kg TS±17

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 21 g/kg TS±4.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 1.4 mg/kg TS±0.28

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 160 mg/kg TS±32

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 17 mg/kg TS±3.4
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 310 mg/kg TS±78
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.73 mg/kg TS±0.18

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <20 mg/kg TS±4.0

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 43 mg/kg TS±8.6

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 47 mg/kg TS±9.4

Beräknad Alifater summa >C5-C16 90 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 300 mg/kg TS±75

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 1.9 mg/kg TS±0.38

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 2.2 mg/kg TS±0.44

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen 0.017 mg/kg TS±0.0034

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen 0.10 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.037 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen 0.92 mg/kg TS±0.18

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238907

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB10
Provtagningsdjup :  1.7-2.0 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa 0.96 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.035 mg/kg TS±0.0090

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

GC-MS, egen metod Pyren 0.043 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa 0.14 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

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

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

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

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.1 mg/kg TS

Kommentar                               

På grund av låg Torrsubstans så är rapportgränsen för Alifater >C8-C10 förhöjd.
Detta medför också att mätosäkerheten är högre än vad som angivits ovan.

Linköping  2017-06-29             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 9284 2879 6316 1409

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238907

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB11
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

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

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.7 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.3 % av TS±14.9

SS-ISO 10390-2:2007 pH i mark 7.1 ±0.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS±0.86

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 8.7 mg/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Järn, Fe 10 g/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 4.4 mg/kg TS±0.88

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 5.3 mg/kg TS±1.1
EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 5.7 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 50 mg/kg TS±13
EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

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

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

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 16 mg/kg TS±4.5

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

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

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

SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

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

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238909

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
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Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Mark

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-19
Provets märkning :  SB11
Provtagningsdjup :  0.2-0.4 m
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-06-22
Ankomsttidpunkt :  1000

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

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

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.24 mg/kg TS±0.048

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

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

Beräknad PAH-M,summa 0.47 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.054 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.031 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.046 mg/kg TS±0.0092

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.072 mg/kg TS±0.014

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

Beräknad PAH-H,summa 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.33 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.47 mg/kg TS

Linköping  2017-06-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9080 2675 6216 1707

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17238909

Sida  2 (2)



  

 
Rapport: Översiktlig undersökning Mariestad bangård 

 

  

 

Projektnummer. / Datum: 60535576 / 07 nov 2017 

 

 

 

 

BILAGA D – LABORATORIECERTIFIKAT 

GRUNDVATTENPROV  



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW03
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 65.0 mS/m±6.50
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.0 ±0.2

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 190 FNU±29

SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As, filt 0.36 µg/l±0.036

SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb, filt <0.02 µg/l±0.014

SS-EN ISO 17294-2:2016 Järn, Fe, filt <5 µg/l±1.3

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd, filt 0.043 µg/l±0.004

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co, filt 0.82 µg/l±0.082

SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu, filt 2.7 µg/l±0.27

SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr, filt <0.05 µg/l±0.020
SS-EN ISO 17294-2:2016 Mangan, Mn, filt 1100 µg/l±110

SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni, filt 3.2 µg/l±0.32
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn, filt 2.5 µg/l±0.25

SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l±0.020

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater C8-C16 inkl BTEX <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2

SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17324126

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW03
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-L,summa <0.1 µg/l
GC-MS, egen metod Antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-M,summa <0.2 µg/l
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-H,summa <0.3 µg/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <1 µg/l
Beräknad PAH,summa övriga <1 µg/l

Linköping  2017-09-07             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Johansson
Analysansvarig
Kontrollnr 7380 2462 1674 5880

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17324126

Sida  2 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW05
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 39.4 mS/m±3.94
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 6.5 ±0.2

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU >1000 FNU±150

SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As, filt 0.63 µg/l±0.063

SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb, filt 0.14 µg/l±0.014

SS-EN ISO 17294-2:2016 Järn, Fe, filt 16 µg/l±1.6

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd, filt 0.041 µg/l±0.004

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co, filt 2.4 µg/l±0.24

SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu, filt 4.0 µg/l±0.40

SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr, filt 0.056 µg/l±0.020
SS-EN ISO 17294-2:2016 Mangan, Mn, filt 1500 µg/l±150

SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni, filt 2.7 µg/l±0.27
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn, filt 26 µg/l±2.6

SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l±0.020

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater C8-C16 inkl BTEX <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2

SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW05
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-L,summa <0.1 µg/l
GC-MS, egen metod Antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-M,summa <0.2 µg/l
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-H,summa <0.3 µg/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <1 µg/l
Beräknad PAH,summa övriga <1 µg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Diklormetan <1 µg/l±0.50

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-dibrometan <0.1 µg/l±0.030

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1-Dikloretan <1 µg/l±0.30

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-Dikloretan <0.5 µg/l±0.10

SS-EN ISO 10301 mod. cis-1,2-Dikloreten <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. trans-1,2-Dikloreten <1 µg/l±0.25

SS-EN ISO 10301 mod. Triklormetan (Kloroform) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Trikloreten (Trikloretylen) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1,1-Trikloretan <1 µg/l±0.25

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW05
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1,2-Trikloretan <1 µg/l±0.25

SS-EN ISO 10301 mod. Tetraklormetan (koltetrakl.) <0.2 µg/l±0.040

SS-EN ISO 10301 mod. Tetrakloreten(perkloretylen) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Bromdiklormetan <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Dibromklormetan <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Monoklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-diklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,3-diklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,4-diklorbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad S:a Mono- och Diklorbensener <1 µg/l
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2,3-triklorbensen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2,4-triklorbensen <1 µg/l±0.25

GC/MS Vinylklorid (1) <0.2 µg/l
HS/GC/MS VOC enl. US EPA 8260 (mod) (2) se bilaga
LC-MS-MS, egen metod Imazapyr 0.015 µg/l±0.007
LC-MS-MS, egen metod Glyfosat 0.014 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod AMPA <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.055
LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.045

LC-MS-MS, egen metod 2,4,5-triklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Atrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desetylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desisopropylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod BAM (2,6-diklorbensamid) <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Simazin <0.01 µg/l±0.005

(1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028
(2) Resultat levererat av ALS UK Hawarden, UKAS 1291

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW05
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

LC-MS-MS, egen metod Monuron <0.01 µg/l±0.007

GC/MS (*) Amitrol (3) <5 µg/l

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  
(3) Resultat levererat av RPS Mountainheath, UK

Kommentar                               

Bilaga skickas i separat mejl.

Linköping  2017-09-07             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Johansson
Analysansvarig
Kontrollnr 7282 2667 1671 5581

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW06
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 50.0 mS/m±5.00
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.0 ±0.2

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 850 FNU±130

SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As, filt 3.2 µg/l±0.32

SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb, filt 0.024 µg/l±0.014

SS-EN ISO 17294-2:2016 Järn, Fe, filt 19 µg/l±1.9

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd, filt 0.018 µg/l±0.004

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co, filt 1.9 µg/l±0.19

SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu, filt 3.4 µg/l±0.34

SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr, filt 0.14 µg/l±0.020
SS-EN ISO 17294-2:2016 Mangan, Mn, filt 1200 µg/l±120

SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni, filt 5.1 µg/l±0.51
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn, filt 11 µg/l±1.1

SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l±0.020

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater C8-C16 inkl BTEX <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2

SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW06
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-L,summa <0.1 µg/l
GC-MS, egen metod Antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-M,summa <0.2 µg/l
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-H,summa <0.3 µg/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <1 µg/l
Beräknad PAH,summa övriga <1 µg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Diklormetan <1 µg/l±0.50

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-dibrometan <0.1 µg/l±0.030

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1-Dikloretan <1 µg/l±0.30

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-Dikloretan <0.5 µg/l±0.10

SS-EN ISO 10301 mod. cis-1,2-Dikloreten <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. trans-1,2-Dikloreten <1 µg/l±0.25

SS-EN ISO 10301 mod. Triklormetan (Kloroform) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Trikloreten (Trikloretylen) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1,1-Trikloretan <1 µg/l±0.25

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW06
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 10301 mod. 1,1,2-Trikloretan <1 µg/l±0.25

SS-EN ISO 10301 mod. Tetraklormetan (koltetrakl.) <0.2 µg/l±0.040

SS-EN ISO 10301 mod. Tetrakloreten(perkloretylen) <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Bromdiklormetan <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Dibromklormetan <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. Monoklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-diklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,3-diklorbensen <1 µg/l±0.20

SS-EN ISO 10301 mod. 1,4-diklorbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad S:a Mono- och Diklorbensener <1 µg/l
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2,3-triklorbensen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2,4-triklorbensen <1 µg/l±0.25

GC/MS Vinylklorid (1) <0.2 µg/l
HS/GC/MS VOC enl. US EPA 8260 (mod) (2) se bilaga
LC-MS-MS, egen metod Imazapyr 0.038 µg/l±0.008
LC-MS-MS, egen metod Glyfosat 0.011 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod AMPA 0.026 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod Diuron 0.010 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)urea <0.1 µg/l±0.055
LC-MS-MS, egen metod 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea <0.1 µg/l±0.045

LC-MS-MS, egen metod 2,4,5-triklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Atrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desetylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desisopropylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod BAM (2,6-diklorbensamid) <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Simazin <0.01 µg/l±0.005

(1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028
(2) Resultat levererat av ALS UK Hawarden, UKAS 1291

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Trafikverket 2015/2016

-
781 85  BORLÄNGE

Projekt Grundvatten

Projekt         :  Mariestad Bangård
Konsult/ProjNr  :  Ylva Schnurer
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-08-24
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MW06
Provtagare :  Cecilia Jansson

Ankomstdatum :  2017-08-25
Ankomsttidpunkt :  2340
Temperatur vid ankomst :  8 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

LC-MS-MS, egen metod Monuron <0.01 µg/l±0.007

GC/MS (*) Amitrol (3) <5 µg/l

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  
(3) Resultat levererat av RPS Mountainheath, UK

Kommentar                               

Bilaga skickas i separat mejl.

Linköping  2017-09-07             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Johansson
Analysansvarig
Kontrollnr 7183 2868 1670 5682

Kopia sänds till

cecilia@breccia.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17324128

Sida  4 (4)



Unit 7-8 Hawarden Business Park

Manor Road (off Manor Lane)

Hawarden

Deeside

CH5 3US

Tel: (01244) 528700

Fax: (01244) 528701

email: hawardencustomerservices@alsglobal.com

Website: www.alsenvironmental.co.uk

ALcontrol Laboratories

581 10

Box 1083

Linkoping

Ostergotland

Attention: External Results ,

CERTIFICATE OF ANALYSIS

External Results

Location:

Your Reference:

Sample Delivery Group (SDG):

Customer:

Date: 06 September 2017

H_ALCON_LKP

170830-47

Linkoping

We received 2 samples on Wednesday August 30, 2017 and 2 of these samples were scheduled for analysis which was completed on 

Wednesday September 06, 2017.  Accredited laboratory tests are defined within the report, but opinions, interpretations and on-site 

data expressed herein are outside the scope of ISO 17025 accreditation.

Should this report require incorporation into client reports, it must be used in its entirety and not simply with the data sections alone.

Chemical testing (unless subcontracted) performed at ALS Environmental Hawarden (Method codes TM) or ALS Environmental 

Aberdeen (Method codes S).  

Report No: 423098

Operations Manager

Sonia McWhan

Approved By:

ALS Life Sciences Limited. Registered Office: Units 7 & 8 Hawarden Business Park, Manor Road, Hawarden, Deeside, CH5 3US. Registered in 

England and Wales No. 4057291.
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

Received Sample Overview
Sampled DateLab Sample No(s) Customer Sample Ref. AGS Ref. Depth (m)

 16091993 17324127 0.00 - 0.00 29/08/2017

 16091996 17324128 0.00 - 0.00 29/08/2017

Only received samples which have had analysis scheduled will be shown on the following pages.

ALS have data which show that a cool box with 4 frozen icepacks is capable of 

maintaining pre-chilled samples at a temperature of (5±3)°C for a period of up to 24hrs.
ISO5667-3 Water quality - Sampling - Part3 -

During Transportation samples shall be stored in a cooling device capable of maintaining 

a temperature of (5±3)°C. 

Maximum Sample/Coolbox Temperature (°C) : 14.2

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

Results Legend

X Test

N No Determination 

Possible

Lab Sample No(s)

Customer

Sample Reference

Depth (m)

Container

AGS Reference

Sample Types - 

S - Soil/Solid

UNS - Unspecified Solid

GW - Ground Water

SW - Surface Water

LE - Land Leachate

PL - Prepared Leachate

PR - Process Water

SA - Saline Water

TE - Trade Effluent

TS - Treated Sewage

US - Untreated Sewage 

RE - Recreational Water

DW - Drinking Water Non-regulatory

UNL - Unspecified Liquid

SL - Sludge

G - Gas

OTH - Other

Sample Type
1
6

0
9

1
9
9

3

1
6

0
9

1
9
9

6

1
7
3
2

4
1

2
7

1
7
3
2

4
1

2
8

0
.0

0
 - 0

.0
0

0
.0

0
 - 0

.0
0

V
ia

l (A
L
E

2
9
7
)

V
ia

l (A
L
E

2
9
7
)

G
W

G
W

VOC MS (W) All NDPs: 0

Tests: 2
 

X

 

X

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

VOC MS (W)

ISO17025 accredited.

mCERTS accredited.

Aqueous / settled sample.

Dissolved / filtered sample.

Total / unfiltered sample.

Subcontracted test.

% recovery of the surrogate standard to 

check the efficiency of the method. The 

results of individual compounds within 

samples aren't corrected for the recovery

Trigger breach confirmed

Sample deviation (see appendix)

#

M

aq

diss.filt

tot.unfilt

*

**

(F)

1-5&♦§@

Results Legend

AGS Reference

Lab Sample No.(s)

SDG Ref

Date Received

Date Sampled

Sample Type

Depth (m)

Customer Sample Ref.

MethodLOD/UnitsComponent

Sample Time

17324127

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091993

17324128

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091996

Dibromofluoromethane**   % TM208 114

 

112

 

Toluene-d8**   % TM208 101

 

97

 

4-Bromofluorobenzene**   % TM208 97.7

 

98.5

 

Dichlorodifluoromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Chloromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Vinyl chloride   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Bromomethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Chloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Trichlorofluoromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1-Dichloroethene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Carbon disulphide   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Dichloromethane   <3 µg/l TM208 <3

 #

<3

 #

Methyl tertiary butyl ether 

(MTBE)

  <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

trans-1,2-Dichloroethene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1-Dichloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

cis-1,2-Dichloroethene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

2,2-Dichloropropane   <1 µg/l TM208 <1

 

<1

 

Bromochloromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Chloroform   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1,1-Trichloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1-Dichloropropene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Carbontetrachloride   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2-Dichloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Benzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Trichloroethene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2-Dichloropropane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Dibromomethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Bromodichloromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

cis-1,3-Dichloropropene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Toluene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

trans-1,3-Dichloropropene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1,2-Trichloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,3-Dichloropropane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

VOC MS (W)

ISO17025 accredited.

mCERTS accredited.

Aqueous / settled sample.

Dissolved / filtered sample.

Total / unfiltered sample.

Subcontracted test.

% recovery of the surrogate standard to 

check the efficiency of the method. The 

results of individual compounds within 

samples aren't corrected for the recovery

Trigger breach confirmed

Sample deviation (see appendix)

#

M

aq

diss.filt

tot.unfilt

*

**

(F)

1-5&♦§@

Results Legend

AGS Reference

Lab Sample No.(s)

SDG Ref

Date Received

Date Sampled

Sample Type

Depth (m)

Customer Sample Ref.

MethodLOD/UnitsComponent

Sample Time

17324127

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091993

17324128

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091996

Tetrachloroethene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Dibromochloromethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2-Dibromoethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Chlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1,1,2-Tetrachloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Ethylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

m,p-Xylene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

o-Xylene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Styrene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Bromoform   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Isopropylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,1,2,2-Tetrachloroethane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2,3-Trichloropropane   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Bromobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Propylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

2-Chlorotoluene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,3,5-Trimethylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

4-Chlorotoluene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

tert-Butylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2,4-Trimethylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

sec-Butylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

4-iso-Propyltoluene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,3-Dichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,4-Dichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

n-Butylbenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2-Dichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2-Dibromo-3-chloropropane   <1 µg/l TM208 <1

 

<1

 

1,2,4-Trichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Hexachlorobutadiene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

tert-Amyl methyl ether (TAME)   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

Naphthalene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

1,2,3-Trichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 #

<1

 #

16:33:32 06/09/2017

Page 5 of 9

ylva_schnurer
MW05

ylva_schnurer
MW06



CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

VOC MS (W)

ISO17025 accredited.

mCERTS accredited.

Aqueous / settled sample.

Dissolved / filtered sample.

Total / unfiltered sample.

Subcontracted test.

% recovery of the surrogate standard to 

check the efficiency of the method. The 

results of individual compounds within 

samples aren't corrected for the recovery

Trigger breach confirmed

Sample deviation (see appendix)

#

M

aq

diss.filt

tot.unfilt

*

**

(F)

1-5&♦§@

Results Legend

AGS Reference

Lab Sample No.(s)

SDG Ref

Date Received

Date Sampled

Sample Type

Depth (m)

Customer Sample Ref.

MethodLOD/UnitsComponent

Sample Time

17324127

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091993

17324128

0.00 - 0.00

Ground Water (GW)

29/08/2017

.

30/08/2017

170830-47

16091996

1,3,5-Trichlorobenzene   <1 µg/l TM208 <1

 

<1

 

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

Table of Results - Appendix
Method No Reference Description

Wet/Dry 

Sample ¹

Surrogate

Corrected

TM208 Modified: US EPA Method 8260b & 624 Determination of Volatile Organic Compounds by Headspace / GC-MS in 

Waters

¹ Applies to Solid samples only.    DRY indicates samples have been dried at 35°C.       NA = not applicable.

Chemical testing (unless subcontracted) performed at ALS Environmental Hawarden (Method codes TM) or ALS Environmental Aberdeen (Method codes S).

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
SDG: Client Reference:170830-47

Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

Validated

Test Completion Dates
Lab Sample No(s)

Customer Sample Ref.

Depth

Type

AGS Ref.

16091993 16091996

17324127 17324128

0.00 - 0.00 0.00 - 0.00

Ground Water Ground Water 

VOC MS (W) 06-Sep-2017 06-Sep-2017

16:33:32 06/09/2017
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

SDG: Client Reference:170830-47
Location: Order Number:

Report Number:
Linkoping

423098
Superseded Report:

External Results

Appendix
1. Results are expressed on a dry weight basis (dried at 35ºC) for all soil analyses except 

for the following: NRA and CEN Leach tests, flash point LOI, pH, ammonium as NH4 by the 

BRE method, VOC TICs and SVOC TICs.

2. Samples will be run in duplicate upon request, but an additional charge may be incurred.

3. If sufficient sample is received a sub sample will be retained free of charge for 30 days 

after analysis is completed (e-mailed) for all sample types unless the sample is destroyed 

on testing. The prepared soil sub sample that is analysed for asbestos will be retained for a 

period of 6 months after the analysis date. All bulk samples will be retained for a period of 6 

months after the analysis date. All samples received and not scheduled will be disposed of 

one month after the date of receipt unless we are instructed to the contrary. Once the initial 

period has expired, a storage charge will be applied for each month or part thereof until the 

client cancels the request for sample storage. ALS reserve the right to charge for samples 

received and stored but not analysed.

4. With respect to turnaround, we will always endeavour to meet client requirements 

wherever possible, but turnaround times cannot be absolutely guaranteed due to so many 

variables beyond our control.

5. We take responsibility for any test performed by sub -contractors (marked with an 

asterisk). We endeavour to use UKAS/MCERTS Accredited Laboratories, who either 

complete a quality questionnaire or are audited by ourselves. For some determinands there 

are no UKAS/MCERTS Accredited Laboratories, in this instance a laboratory with a known 

track record will be utilised.

6. When requested, the individual sub sample scheduled will be analysed in house for the 

presence of asbestos fibres and asbestos containing material by our documented in house 

method TM048 based on HSG 248 (2005), which is accredited to ISO17025. If a specific 

asbestos fibre type is not found this will be reported as “Not detected”.  If no asbestos fibre 

types are found all will be reported as “Not detected” and the sub sample analysed deemed 

to be clear of asbestos.  If an asbestos fibre type is found it will be reported as detected (for 

each fibre type found).  Testing can be carried out on asbestos positive samples, but, due 

to Health and Safety considerations, may be replaced by alternative tests or reported as No 

Determination Possible (NDP).  The quantity of asbestos present is not determined unless 

specifically requested.

7. If no separate volatile sample is supplied by the client, or if a headspace or sediment is 

present in the volatile sample, the integrity of the data may be compromised. This will be 

flagged up as an invalid VOC on the test schedule and the result marked as deviating on 

the test certificate.

8. If appropriate preserved bottles are not received preservation will take place on receipt . 

However, the integrity of the data may be compromised.

9. NDP - No determination possible due to insufficient /unsuitable sample.

10. Metals in water are performed on a filtered sample, and therefore represent dissolved 

metals - total metals must be requested separately.

11. Results relate only to the items tested.

12. LoDs (Limit of Detection) for wet tests reported on a dry weight basis are not corrected 

for moisture content.

13. Surrogate recoveries - Surrogates are added to your sample to monitor recovery of 

the test requested. A % recovery is reported, results are not corrected for the recovery 

measured. Typical recoveries for organics tests are 70-130%, they are generally wider for 

volatiles analysis, 50-150%. Recoveries in soils are affected by organic rich or clay rich 

matrices. Waters can be affected by remediation fluids or high amounts of sediment . Test 

results are only ever reported if all of the associated quality checks pass; it is assumed  

that all recoveries outside of the values above are due to matrix affect . 

14. Product analyses - Organic analyses on products can only be semi -quantitative due to 

the matrix effects and high dilution factors

employed.

15. Phenols monohydric by HPLC include phenol, cresols (2-Methylphenol, 3-Methylphenol 

and 4-Methylphenol) and Xylenols (2,3 Dimethylphenol, 2,4 Dimethylphenol, 2,5 

Dimethylphenol, 2,6 Dimethylphenol, 3,4 Dimethyphenol, 3,5 Dimethylphenol).

16. Total of 5 speciated phenols by HPLC includes Phenol, 2,3,5-Trimethyl Phenol, 

2-Isopropylphenol, Cresols and Xylenols (as detailed in 15).

17. Stones/debris are not routinely removed. We always endeavour to take a 

representative sub sample from the received sample.

18. In certain circumstances the method detection limit may be elevated due to the sample 

being outside the calibration range. Other factors that may contribute to this include 

possible interferences. In both cases the sample would be diluted which would cause the 

method detection limit to be raised.

19. Mercury results quoted on soils will not include volatile mercury as the analysis is 

performed on a dried and crushed sample.

20. For leachate preparations other than Zero Headspace Extraction (ZHE) volatile loss 

may occur.

Identification of Asbestos in Bulk Materials & Soils

The results for identification of asbestos in bulk materials are obtained from supplied 

bulk materials which have been examined to determine the presence of asbestos fibres 

using ALS (Hawarden) in-house method of transmitted/polarised light microscopy and 

central stop dispersion staining, based on HSG 248 (2005).

The results for identification of asbestos in soils are obtained from a homogenised sub 

sample which has been examined to determine the presence of asbestos fibres using 

ALS (Hawarden) in-house method of transmitted/polarised light microscopy and central 

stop dispersion staining, based on HSG 248 (2005).

-Fibrous Tremol ite

-Fib ro us Anthop hyll ite

-Fibrous Acti nolite

Blue Asbe stosCro ci dolite

Brow n AsbestosAmosite

White AsbestosChrysoti le

Common NameAsbe stos Type 

-Fibrous Tremol ite

-Fib ro us Anthop hyll ite

-Fibrous Acti nolite

Blue Asbe stosCro ci dolite

Brow n AsbestosAmosite

White AsbestosChrysoti le

Common NameAsbe stos Type 

Visual Estimation Of Fibre Content

Estimation of fibre content is not permitted as part of our UKAS accredited test other 

than: - Trace - Where only one or two asbestos fibres were identified.

Further guidance on typical asbestos fibre content of manufactured products can 

be found in HSG 264.

The identification of asbestos containing materials and soils falls within our 

schedule of tests for which we hold UKAS accreditation, however opinions, 

interpretations and all other information contained in the report are outside the 

scope of UKAS accreditation.

Sample Deviations

Asbestos

General
21. For the BSEN 12457-3 two batch process to allow the cumulative release to be 

calculated, the volume of the leachate produced is measured and filtered for all tests . 

We therefore cannot carry out any unfiltered analysis. The tests affected include volatiles 

GCFID/GCMS and all subcontracted analysis.

22. We are accredited to MCERTS for sand, clay and loam/topsoil, or any of these 

materials - whether these are derived from naturally occurring soil profiles, or from 

fill/made ground, as long as these materials constitute the major part of the sample . 

Other coarse granular material such as concrete, gravel and brick are not accredited if 

they comprise the major part of the sample.

23. Analysis and identification of specific compounds using GCFID is by retention time 

only, and we routinely calibrate and quantify for benzene, toluene, ethylbenzenes and 

xylenes (BTEX). For total volatiles in the C5-C12 range, the total area of the 

chromatogram is integrated and expressed as ug /kg or ug/l. Although this analysis is 

commonly used for the quantification of gasoline range organics (GRO), the system will 

also detect other compounds such as chlorinated solvents, and this may lead to a falsely 

high result with respect to hydrocarbons only. It is not possible to specifically identify 

these non-hydrocarbons, as standards are not routinely run for any other compounds , 

and for more definitive identification, volatiles by GCMS should be utilised.

24. Tentatively Identified Compounds (TICs) are non-target peaks in VOC and SVOC 

analysis. All non-target peaks detected with a concentration above the LoD are subjected 

to a mass spectral library search. Non-target peaks with a library search confidence of 

>75% are reported based on the best mass spectral library match. When a non-target  

peak with a library search confidence of <75% is detected it is reported as “mixed 

hydrocarbons”. Non-target compounds identified from the scan data are semi-quantified 

relative to one of the deuterated internal standards, under the same chromatographic 

conditions as the target compounds. This result is reported as a semi-quantitative value 

and reported as Tentatively Identified Compounds (TICs). TICs are outside the scope of 

UKAS accreditation and are not moisture corrected.

Container with Headspace provided for volatiles analysis

Incorrect container received

Deviation from method

Holding time exceeded before sample received

Samples exceeded holding time before presevation was performed

Sampled on date not provided

Sample holding time exceeded in laboratory

Sample holding time exceeded due to sampled on date

Sample Holding Time exceeded - Late arrival of instructions.

1

2

4

3

5

§

♦ 

@

& 

If a sample is classed as deviated then the associated results may be compromised.

16:33:51 06/09/2017 06/09/2017Modification Date:             
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-162465-01

EUSELI2-00458573
Í%R%^Â!C~SqÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

60535576 Mariestad bangård

AECOM Nordic AB

Ylva Schnurer

Löfströms allé 5

172 66 SUNDBYBERG

Kundnummer: SL8653261

Provbeskrivning:

177-2017-08310496Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

15

Cecilia Jansson

2017-08-24

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-08-25

Utskriftsdatum: 2017-09-06

Provmärkning: MW03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l3.7PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l1.3PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l1.1PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l1.4PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l3.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.47PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.38PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l1.1PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l13Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44



AR-17-SL-162465-01

Í%R%^Â!C~SqÎ

EUSELI2-00458573

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Cecilia Jansson  (Cecilia.jansson@breccia.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-162855-01

EUSELI2-00458573
Í%R%^Â!CÆqjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

60535576 Mariestad bangård

AECOM Nordic AB

Ylva Schnurer

Löfströms allé 5

172 66 SUNDBYBERG

Kundnummer: SL8653261

Provbeskrivning:

177-2017-08310497Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

16

Cecilia Jansson

2017-08-24

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-08-25

Utskriftsdatum: 2017-09-06

Provmärkning: MW05

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l3.3PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l1.2PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.54PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.71PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.56PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.32PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l6.6Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44



AR-17-SL-162855-01

Í%R%^Â!CÆqjÎ

EUSELI2-00458573

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Cecilia Jansson  (Cecilia.jansson@breccia.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-162856-01

EUSELI2-00458573
Í%R%^Â!CÆrsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

60535576 Mariestad bangård

AECOM Nordic AB

Ylva Schnurer

Löfströms allé 5

172 66 SUNDBYBERG

Kundnummer: SL8653261

Provbeskrivning:

177-2017-08310498Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

17

Cecilia Jansson

2017-08-24

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-08-25

Utskriftsdatum: 2017-09-06

Provmärkning: MW06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l2.8PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l2.5PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l3.0PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l5.9PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.53PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.84PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l0.40PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l2.2PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l28Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44



AR-17-SL-162856-01

Í%R%^Â!CÆrsÎ

EUSELI2-00458573

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Cecilia Jansson  (Cecilia.jansson@breccia.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v44
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BILAGA E – PRIOR 

  



Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-0227

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d. tankplats SO2 Vänern norr Datum 21/09/2017

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare CJA

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.83

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.83

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 1.91
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 2.77 0.91 0.00 0.00 0.00 3.17

Bostäder norr/väst 1.35 0.23 0.00 0.00 0.00 1.45

Industri söder 0.62 0.21 0.00 0.00 0.00 0.76

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 7.29
Max risk: 3.17

0.56 0.09 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

BTEX, Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FO-BRV-0227 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla F.d. tankplats noterad på ritning från 1967 och motsvarar troligen cistern under jord om 15000. Belägen vid "marknadsplats" enligt 

cisternregistret

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner Diesel

Skyddsobjekt Vänern norr om området, området är klassat som riksintresse för friluftsliv    Bostäder norr och väst om området, huvudsakligen lägenhter 

samt delvis affärsverksamhet i västlig riktning

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Geologin bedöms utgöras av sandigt grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeablaste lagret. Grundvattenströmningens riktning 

har bedömts som nodlig till svagt nordvästlig. 

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

BTEX, Alifatiska- och 

aromatiska kolväten, PAH

egenskaper

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev skyddsvärda ater kan finnas inom BG



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-227

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
n P(U) = 0.71

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.97

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

n P(O) = 0.41

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 1.34

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 2.76 0.91 0.00 0.00 0.00 3.17
Bostäder norr/väst 1.34 0.23 0.00 0.00 0.00 1.45

Industri söder 0.62 0.21 0.00 0.00 0.00 0.76
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 6.72
Max risk: 3.17

Riskmatris Prioritering II F.d. tankplats

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

50%
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-229

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: Uppställningsspår SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15, 2017-10-22

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Olja, fetter SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB, Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.67

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.90

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 1.54
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78

Bostäder norr/väst 1.31 0.22 0.00 0.00 0.00 1.27

Industri söder 0.59 0.20 0.00 0.00 0.00 0.67

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 6.25
Max risk: 2.78

0.56 0.09 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

Alifatiska- och aromatiska kolväten, 

PAH

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FO-BRV-229 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Konstaterad förorening i spår vid tidigare inventering 1996. Orsakad av uppställning och växlingsarbeten. Kunde ej dokumenteras vid 

besökstillfället på grund av snö

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder norr och väst huvudsakligen lägenheter samt delvis affärsverksamhet i 

västlig riktning.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH

egenskaper

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-229

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.98

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.99

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.95

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 4.28

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.88 1.28 0.00 0.00 0.00 4.44
Bostäder norr/väst 1.88 0.32 0.00 0.00 0.00 2.03

Industri söder 0.87 0.29 0.00 0.00 0.00 1.06
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 11.81
Max risk: 4.44

Riskmatris Prioritering II Uppställningsspår

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

95%

90%

Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-230

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d. tankplats och nuvarande tankplats SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15, 2017-10-25

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Dieselolja SO3 Bostadsområde norr/väst Namn bedömare AB, Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri öster ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.90

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.83

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostadsområde norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostadsområde norr/väst

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri öster Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri öster

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostadsområde 

norr/väst 0.50
Bostadsområde norr/väst

Industri öster 0.50 Industri öster

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostadsområde 

norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri öster 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 2.07
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44

Bostadsområde 1.64 0.27 0.00 0.00 0.00 1.57

Industri öster 0.74 0.25 0.00 0.00 0.00 0.82

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 7.90
Max risk: 3.44

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH

egenskaper

Geologin bedöms utgöras aav sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder norr och väst huvudsakligen lägenheter samt delvis affärsverksamhet i 

västlig riktning.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-230 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla F.d. tankplats noterad på ritning från 1970 och lades ner 1991. Bestod av 50 000 l dieseloljecistern, pumpskjul och påfyllnadsskjul. 

Förorening har konstaterats. Nuvarande tankplats består av två cisterner á 10 000 l resp. 5000 l. (Johan Hellden 2007) Pump, betongplatta 

och cistern numera borttagna och ersatta av ny cistern med plastöverdrag någon gång mellan 2016 och 2017. Grundvattenrör mm finns 

kvar. (AECOM kom, 2017)

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.56 0.09 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

Alifatiska- och aromatiska kolväten, 

PAH



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-230

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.99

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.99

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.95

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 4.36

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.95 1.30 0.00 0.00 0.00 4.53
Bostadsområde norr/väst 1.92 0.33 0.00 0.00 0.00 2.07

Industri öster 0.89 0.29 0.00 0.00 0.00 1.09
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 12.04
Max risk: 4.53

Riskmatris Prioritering II F.d. tankplats och nuvarande tankplats

95%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

95%

95%

Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-0231

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: Frilastplan SO2 Vänern norr Datum 02/10/2017

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel, div SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare CJA

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.50

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.75

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.50 0.70 0.50 0.70 0.50 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.50 0.70 0.50 0.70 0.50 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.70 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.30 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.50 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.30 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.30 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.30 Industri söder

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.0 3.0 2.0 1.0 3.0 5

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.5 5.0 2.0 2.0 3.0 7

Bostäder norr/väst 3.5 5.0 2.0 2.0 3.0 7

Industri söder 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 0.60
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 0.04 0.04 0.02 0.12 0.00 0.20

Bostäder norr/väst 0.04 0.04 0.02 0.12 0.00 0.20

Industri söder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 1.00
Max risk: 0.60

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM)

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

BTEX, Alifatiska- och 

aromatiska kolväten, PAH, 

egenskaper

1)BTEX, 2)alifater/aromater 3) PAH 4) metaller

1)BTEX, 2)alifater/aromater 3) PAH 4) metaller

1)BTEX, 2)alifater/aromater 3) PAH 4) metaller

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Diesel

Skyddsobjekt Människor som arbetar kring spåret

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-0231 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Frilastplan, föroreningar beror på vad som kan ha lastats på platsen

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

0.15

0.00

0.05 0.15 0.15 0.15

0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.05 0.02 0.15 0.00

Skyddsobjekt

0.05 0.05 0.02

BTEX, Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH, metaller



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-231

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.80

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.92

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.80

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 1.54

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 0.08 0.08 0.03 0.23 0.00 0.39
Bostäder norr/väst 0.08 0.08 0.03 0.23 0.00 0.39

Industri söder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 2.32
Max risk: 1.54

Riskmatris Prioritering II Frilastplan

75%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

75%

75%

Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-0232

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d. tankplats SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-09-21

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Diesel SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB/CJA

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.83

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.83

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 1.91
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 2.77 0.91 0.00 0.00 0.00 3.17

Bostäder norr/väst 1.35 0.23 0.00 0.00 0.00 1.45

Industri söder 0.62 0.21 0.00 0.00 0.00 0.76

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 7.29
Max risk: 3.17

0.56 0.09 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

BTEX, Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FO-BRV-0232 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla F.d. tankplats noterad på ritning från 1967. bestod av två cisterner och motsvarar troligen de två cisterner under jord om 50 000 l belägna på 

området. AECOM kom. Enligt historiskt flygfoto ser cisternerna ut att ha legat ovan jord.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner Diesel

Skyddsobjekt Vänern norr om området, området är klassat som riksintresse för friluftsliv    Bostäder norr och väst om området, huvudsalkigen lägenhter 

samt delvis affärsverksamhet i västlig riktning

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Geologin bedöms utgöras av sandigt grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeablaste lagret. Grundvattenströmningens riktning 

har bedömts som nodlig till svagt nordvästlig. 

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

BTEX, Alifatiska- och 

aromatiska kolväten, PAH

egenskaper

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev skyddsvärda ater kan finnas inom BG



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-232

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.98

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.96

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.91

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 4.10

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.78 1.25 0.00 0.00 0.00 4.33
Bostäder norr/väst 1.84 0.31 0.00 0.00 0.00 1.98

Industri söder 0.85 0.28 0.00 0.00 0.00 1.04
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 11.45
Max risk: 4.33

Riskmatris Prioritering II F.d. tankplats

Uppdaterade 
sannolikheter

90%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-233

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: Upplagsplats och f.d. upllagsplats SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-10-02

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Huvudsakligen PAH SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB/Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.50

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.90

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.50 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

Risk utsläppsområde, R(U) 1.15
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07

Bostäder norr/väst 0.79 0.26 0.00 0.00 0.00 0.84

Industri söder 0.44 0.15 0.00 0.00 0.00 0.50

0 0.74 0.22 0.00 0.00 0.00 0.77

Summa risk: 5.33
Max risk: 2.07

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

PAH

egenskaper

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Huvudsakligen PAH

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder nordväst huvudsakligen lägenheter. Industri norr omfattar även 

dagcenter.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-233 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla FO-BRV233: Materialupplag av asfalt, betong, tegel mm. Noterades 2002. "Centralföreningen" revs år 2002-2003 och har utgjort ett 

magasin men aldrig hört till Banverkets verksamhet.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.56 0.18 0.00 0.00

0.45 0.15 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

PAH



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-233

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
n P(U) = 0.33

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.99

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

n P(O) = 0.33

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 0.51

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 1.32 0.44 0.00 0.00 0.00 1.52
Bostäder norr/väst 0.52 0.17 0.00 0.00 0.00 0.61

Industri söder 0.30 0.10 0.00 0.00 0.00 0.36
0 0.49 0.16 0.00 0.00 0.00 0.57

Summa risk: 3.57
Max risk: 1.52

Riskmatris Prioritering II Upplagsplats och f.d. upllagsplats

90%

Uppdaterade 
sannolikheter

50%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

50%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

S
a

n
n

o
li
k

h
e

t

Konsekvens

Utsläppsområde

Vänern norr

Bostäder norr/väst

Industri söder



Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-234

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d.lokomotorstall SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-10-02

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Olja, fetter, PAH, metaller SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB/Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.67

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.67

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.33

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.50 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

Risk utsläppsområde, R(U) 1.02
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07

Bostäder norr/väst 0.70 0.23 0.00 0.00 0.00 0.84

Industri söder 0.39 0.13 0.00 0.00 0.00 0.50

0 0.66 0.22 0.00 0.00 0.00 0.77

Summa risk: 5.19
Max risk: 2.07

0.45 0.15 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

Alifatiska- och aromatiska kolväten, 

PAH, metaller

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.56 0.18 0.00 0.00

FO-BRV-234 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Revs 2002-2003. Efter rivning lades spår på delar av området.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder nordväst huvudsakligen lägenheter. Industri norr omfattar även 

dagcenter.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Provtagningar har genomförts i anslutning till det f.d. lolomotorstallet och inga halter överstigande MKM har uppmätts. (AECOM 2017)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH, metaller

egenskaper

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-234

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.87

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.87

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.62

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 2.49

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.05 1.01 0.00 0.00 0.00 3.49
Bostäder norr/väst 1.20 0.39 0.00 0.00 0.00 1.41

Industri söder 0.69 0.23 0.00 0.00 0.00 0.84
0 1.14 0.38 0.00 0.00 0.00 1.31

Summa risk: 9.54
Max risk: 3.49

Riskmatris Prioritering II F.d.lokomotorstall

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

70%
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Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-235

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d. dressingarage och manskapsbod SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-10-02

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Eldningsolja, dieselolja, olja, fetter SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB/Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.67

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.67

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.33

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.50 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

Risk utsläppsområde, R(U) 1.02
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07

Bostäder norr/väst 0.70 0.23 0.00 0.00 0.00 0.84

Industri söder 0.39 0.13 0.00 0.00 0.00 0.50

0 0.66 0.22 0.00 0.00 0.00 0.77

Summa risk: 5.19
Max risk: 2.07

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH, metaller

egenskaper

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Drivmedel, smörjoljor

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder nordväst huvudsakligen lägenheter. Industri norr omfattar även 

dagcenter.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-235 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Dressingarage utan smörjgropar. Eldningsoljecistern om 10 000 l under jord enligt cisternregistret, kunde inte lokaliseras vid besökstillfället.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.56 0.18 0.00 0.00

0.45 0.15 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

Alifatiska- och aromatiska kolväten, 

PAH, metaller



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-235

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.87

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.87

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.62

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 2.49

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.05 1.01 0.00 0.00 0.00 3.49
Bostäder norr/väst 1.20 0.39 0.00 0.00 0.00 1.41

Industri söder 0.69 0.23 0.00 0.00 0.00 0.84
0 1.14 0.38 0.00 0.00 0.00 1.31

Summa risk: 9.54
Max risk: 3.49

Riskmatris Prioritering II F.d. dressingarage och manskapsbod

70%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

70%

70%

Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-236

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: Upplagsplats och f.d. upplagsplats SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-10-02

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Huvudsakligen PAH SO3 Bostäder norr/väst Namn bedömare AB/Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri söder ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.50

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.90

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder norr/väst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder norr/väst

Grundvatten 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri söder Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri söder

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder norr/väst 0.50 Bostäder norr/väst

Industri söder 0.50 Industri söder

0 0.50 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder norr/väst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri söder 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

Risk utsläppsområde, R(U) 1.15
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07

Bostäder norr/väst 0.79 0.26 0.00 0.00 0.00 0.84

Industri söder 0.44 0.15 0.00 0.00 0.00 0.50

0 0.74 0.22 0.00 0.00 0.00 0.77

Summa risk: 5.33
Max risk: 2.07

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

PAH

egenskaper

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder nordväst huvudsakligen lägenheter. Industri norr omfattar även 

dagcenter.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

FO-BRV-236 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla FO-BRV-236: Upplag av blandat järnvägsmaterial. Används än idag. Kreosotimpregnerade slipers lagras på platsen tidvis.

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.56 0.18 0.00 0.00

0.45 0.15 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

PAH



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-236

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.77

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.99

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.77

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 2.72

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.05 1.01 0.00 0.00 0.00 3.50
Bostäder norr/väst 1.20 0.40 0.00 0.00 0.00 1.42

Industri söder 0.69 0.23 0.00 0.00 0.00 0.84
0 1.14 0.38 0.00 0.00 0.00 1.31

Summa risk: 9.79
Max risk: 3.50

Riskmatris Prioritering II Upplagsplats och f.d. upplagsplats

70%

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

70%

90%

Uppdaterade 
sannolikheter
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Prioritering Banverket: Riskberäkning

Riskobjekt: FO-BRV-237

Steg 1: Identifiera riskkälla,  SO1 Utsläppsområde

produkt, ämnen/fraktioner Riskälla: F.d. lokstall SO2 Vänern norr Datum 2007-01-15/2017-10-02

och skyddsobjekt (SO) Produkt: Olja, fetter, PAH, metaller SO3 Bostäder nordväst Namn bedömare AB/Cecilia Göransson

Ämnen/fraktioner: SO4 Industri öster ID

SO5

Steg 2a: Sannolikheten för P(U): 0.90

utsläpp, P(U)

Steg 2b: Sannolikheten att P(BK): 0.67

 källbarriär saknas, P(BK)

Steg 2c: Sannolikheten att förorening P(O): 0.50

finns kvar i utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: 

aI. Bedöm vilka spridningsvägar Spridningssamband Vänern norr Spridning mot

som är möjliga mellan Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Vänern norr

riskkälla och skyddsobjekt Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

aII. Sannolikheten för identifierade Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
spridningsvägar, P(Sk), (k=1… 3) P(F)

b. Sannolikheten för Spridningssamband Bostäder nordväst Spridning mot

föroreningstransport, P(T) Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Bostäder nordväst

Grundvatten 0.83 0.67 0.83 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband Industri öster Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) Industri öster

Grundvatten 0.50 0.67 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.33 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

Spridningssamband 0 Spridning mot

Spridningsväg P(S1) P(T1) P(S2) P(T2) P(S3) P(T3) P(S4) P(T4) P(S5) P(T5) 0

Grundvatten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ytvatten 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Ledningsgrav 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

P(F)

P(BS):

Steg 4a: Sannolikheten Utsläppsområde 0.83 Utsläppsområde

 att skyddsbarriär saknas, P(BS) Vänern norr 0.50 Vänern norr

Bostäder nordväst 0.50 Bostäder nordväst

Industri öster 0.50 Industri öster

0 0.00 0

Steg 4b, c, d:

Konsekvenser, K, för käll- Toxicitet människa (TH) Vistelse (V) Exponering (E) Skyddsvärde (SM) Toxicitet miljö (TM)   Konsekvens
område och identifierade Utsläppsområde 4.2 3.0 2.2 1.8 3.0 6

 externa skyddsobjekt Vänern norr 3.8 3.0 1.8 3.8 3.8 14

Bostäder nordväst 3.8 4.2 2.2 2.2 3.0 7

Industri öster 3.8 3.0 1.8 1.8 3.0 5

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Risk utsläppsområde, R(U) 2.07
Steg 5: Prioriteringsgrundande 

riskberäkning för Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
utsläppsområde, R(U) och S1 S2 S3 S4 S5

externa skyddsobjekt, R(E). Vänern norr 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78

Bostäder nordväst 1.31 0.22 0.00 0.00 0.00 1.27

Industri öster 0.59 0.20 0.00 0.00 0.00 0.67

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 6.78
Max risk: 2.78

0.56 0.09 0.00 0.00 0.00

Skyddsobjekt

0.56 0.18 0.00

Alifatiska- och aromatiska kolväten, 

PAH, metaller

0.00

0.00

0.34 0.11 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FO-BRV-237 Kommentarer till respektive steg och bedömda värden

Riskkälla Rundstall med fem platser och 700 ton kolupptag. Den tidigare lokaliseringen av lokstallet är osäker, dock troligtvis vid dagens frilastplan. 

AECOM kom. Tågklarerare pekar ut platsen söder om skogsdunge (FO_BRV_0232) och norr om tankplats (FO_BRV_0230).

Steg 1: Riskkälla, produkt, ämnen/fraktioner, skyddsobjekt

0.00

0.00

Sannolikhet källbariär saknas, 

P(BK)

Produkt och ämnen/fraktioner

Skyddsobjekt Vänern norr, område klassat som riksintresse för friluftsliv. Bostäder nordväst huvudsakligen lägenheter. Industri norr omfattar även 

dagcenter.

Steg 2: Riskkällan
Sannolikhet utsläpp, P(U)

Geologin bedöms utgöras av sandigt och grusigt fyllnadsmaterial till ca 2 m under markytan. Fyllnadsmaterialet underlagras av lera. 

Grundvattenytan har noterats på 1,5-2,0 m djup under markytan vilket medför i det permeabla lagret. Grundvattenströmningens riktning har 

bedömts som nordlig till svagt nordvästlig

Sannolikhet förorening i 

utsläppsområdet, P(O)

Steg 3: Spridning mellan riskkälla och skyddsobjekt

Toxicitet människa (TH)

Vistelse (V)

Steg 4a: Skyddsbarriär

Steg 4b,c,d: Konsekvenser för utsläppsområde och identifierade externa skyddsobjekt 

Alifatiska- och aromatiska 

kolväten, PAH, metaller

egenskaper

Toxicitet miljö (TM)

Exponering (E)

Skyddsvärde (SM) Ev. kan skyddsvärda arter finnas inom BG.



Uppdatering Prioritering II: Verifiering av riskkällan FO-BRV-237

Steg 1: Verifierande 

provtagning
Ja (j) /             
Nej (n)

Visade provtagningen/inspektionen att 

utsläpp skett (j) eller inte skett (n)?
j P(U) = 0.99

Visade provtagningen/inspektionen att 

fungerande källbarriär saknas (j) eller 

finns (n)?

j P(BK) = 0.87

Visade provtagningen att förorening 

finns kvar (j) eller inte finns kvar (n) i 

utsläppsområdet?

j P(O) = 0.91

Steg 2: Uppdaterad Risk utsläppsområde, R(U) 4.14

riskklassificering

Risk externa skyddsobjekt, R(E), via spridningssamband (S1…S5)
S1 S2 S3 S4 S5

Vänern norr 3.46 1.14 0.00 0.00 0.00 3.97
Bostäder nordväst 1.68 0.29 0.00 0.00 0.00 1.81

Industri öster 0.78 0.26 0.00 0.00 0.00 0.95
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Summa risk: 10.86
Max risk: 4.14

Riskmatris Prioritering II F.d. lokstall

Hur säker är du på att din 
provtagning/ inspektion 

gett dig korrekt 
information? Ange i %

90%

70%

Uppdaterade 
sannolikheter

90%
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BILAGA F – KVALITETSKONTROLL 

DUPLIKATPROV 



Bilaga F 

Kvalitetskontroll duplikatprov 

 Mariestad bangård

Projektnr: 60555576

Kund: Trafikverket

Prov ID SB05 DUP01 (SB05) Prov ID SB04
DUP02 

(SB04)

Provtagningsdatum 2017-06-19 2017-06-19 Provtagningsdatum 2017-06-19 2017-06-19
Djup (m under yta) 1.2-1.6 1.2-1.6 Djup (m under yta) 0.2-0.4 0.2-0.4

Metaller Metaller

Arsenik <2,5 25.0 50.0 18 18 x Arsenik <2,5 25.0 50.0 4.1 4.5 x

Bly <2 20.0 40.0 390 640 -48.54 Bly <2 20.0 40.0 6.4 10 x

Järn <10 100.0 200.0 58 44 x Järn <10 100.0 200.0 10 10 x

Kadmium* <0,2 2.0 4.0 1.1 1.7 x Kadmium* <0,2 2.0 4.0 ND ND -

Kobolt <0,5 5.0 10.0 13 15 -14.29 Kobolt <0,5 5.0 10.0 5.1 5.6 -9.35

Koppar <2 20.0 40.0 1400 1300 7.41 Koppar <2 20.0 40.0 13 15 x

Krom totalt <1 10.0 20.0 16 15 6.45 Krom totalt <1 10.0 20.0 7 8.7 x

Kvicksilver <0,01 0.1 0.2 0.1 0.07 x Kvicksilver <0,01 0.1 0.2 ND ND -

Nickel <1 10.0 20.0 41 48 -15.73 Nickel <1 10.0 20.0 9.5 10 x

Zink <2 20.0 40.0 1100 1500 -30.77 Zink <2 20.0 40.0 30 35 -15.38

Petroleum kolväten Petroleum kolväten

Alifater >C5-C8* <1,2 12.0 24.0 ND ND - Alifater >C5-C8* <1,2 12.0 24.0 ND ND -

Alifater >C8-C10* <2 20.0 40.0 26 34 -26.67 Alifater >C8-C10* <2 20.0 40.0 ND ND -

Alifater >C10-C12 <10 100.0 200.0 310 580 -60.67 Alifater >C10-C12 <10 100.0 200.0 ND ND -

Alifater >C12-C16 <10 100.0 200.0 1400 2600 -60.00 Alifater >C12-C16 <10 100.0 200.0 ND ND -

Alifater >C16-C35 <10 100.0 200.0 1100 2100 -62.50 Alifater >C16-C35 <10 100.0 200.0 19 23 x

Alifater summa >C5-C16 <10 100.0 200.0 1700 3200 -61.22 Alifater summa >C5-C16 <10 100.0 200.0 ND ND -

Aromater >C8-C10 <1 10.0 20.0 31 57 -59.09 Aromater >C8-C10 <1 10.0 20.0 ND ND -

Aromater >C10-C16 <1 10.0 20.0 270 430 -45.71 Aromater >C10-C16 <1 10.0 20.0 ND ND -

Aromater >C16-C35 <1 10.0 20.0 36 66 -58.82 Aromater >C16-C35 <1 10.0 20.0 ND ND -

BTEX BTEX

Bensen <0,003 0.0 0.1 0.043 0.039 9.8 Bensen <0,003 0.0 0.1 ND ND -

Polyaromatiska kolväten Polyaromatiska kolväten

Acenaften <0,03 0.3 0.6 3 7.5 -85.7 Acenaften <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Acenaftylen <0,03 0.3 0.6 2.7 6.3 -80.0 Acenaftylen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Naftalen <0,03 0.3 0.6 7.6 21 -93.7 Naftalen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

PAH-L,summa <0,03 0.3 0.6 13 35 -91.7 PAH-L,summa <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Antracen <0,03 0.3 0.6 6.4 15 -80.4 Antracen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Fenantren <0,03 0.3 0.6 40 110 -93.3 Fenantren <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Fluoranten <0,03 0.3 0.6 30 77 -87.9 Fluoranten <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Fluoren <0,03 0.3 0.6 10 23 -78.8 Fluoren <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Pyren <0,03 0.3 0.6 26 57 -74.7 Pyren <0,03 0.3 0.6 ND ND -

PAH-M,summa* <0,05 0.5 1.0 110 280 -87.2 PAH-M,summa* <0,05 0.5 1.0 ND ND -

Benso(a)antracen <0,03 0.3 0.6 11 24 -74.3 Benso(a)antracen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Benso(a)pyren <0,03 0.3 0.6 8.8 21 -81.9 Benso(a)pyren <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Benso(b)fluoranten <0,03 0.3 0.6 12 27 -76.9 Benso(b)fluoranten <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Benso(k)fluoranten <0,03 0.3 0.6 4.3 11 -87.6 Benso(k)fluoranten <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Benso(ghi)perylen <0,03 0.3 0.6 5.1 12 -80.7 Benso(ghi)perylen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Chrysen/Trifenylen <0,03 0.3 0.6 11 26 -81.1 Chrysen/Trifenylen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Dibenso(a,h)antracen <0,03 0.3 0.6 1.4 3.1 -75.6 Dibenso(a,h)antracen <0,03 0.3 0.6 ND ND -

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,03 0.3 0.6 3.5 8.4 -82.4 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,03 0.3 0.6 ND ND -

PAH-H,summa <0,08 0.8 1.6 57 130 -78.1 PAH-H,summa <0,08 0.8 1.6 ND ND -

PAH,summa cancerogena <0,2 2.0 4.0 52 120 -79.1 PAH,summa cancerogena <0,2 2.0 4.0 ND ND -
PAH,summa övriga <0,3 3.0 6.0 130 330 -87.0 PAH,summa övriga <0,3 3.0 6.0 ND ND -

Noteringar:

* Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Juni 2016

ND= parameter inte detekterad

- = Finns inga värden för beräkning av RPD

  RPD kan inte beräknas om koncentrationen som detekterats är lägre än 10 gånger rapporteringsgränsen

 x = koncentrationen är lägre än 10 gånger rapporteringsgränsen

Koncentrationen är mellan 10-20 gånger rapporteringsgränsen och RPD mindre än 50 %, god reproducerbarhet 

Koncentrationen är över 20 gånger rapporteringsgränsen och RPD mindre än 30 %, god reproducerbarhet 

Koncentrationen är mellan 10-20 gånger rapporteringsgränsen och RPD större än 50 %, låg reproducerbarhet 

Koncentrationen är över 20 gånger rapporteringsgränsen och RPD är större än 30%, låg reproducerbarhet 

 Formel för RPD RPD = (Prov - Duplikat/ Prov + Duplikat) * 200

Rapporterings-

gräns

10 gånger 

Rapporterings-

gräns

20 gånger 

Rapporterings-

gräns

RDP (%)RDP (%)
Rapporterings-

gräns

10 gånger 

Rapporterings-

gräns

20 gånger 

Rapporterings-

gräns

AECOM Nordic AB 31/10/2017
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Sammanfattning 
Mariestads kommun planerar för 4 områden i centralt läge. Områdena ligger nära 
Kinnekullebanan som är transportled för farligt gods. Ett av områden gränsar 
dessutom till Strandvägen där transporter med farligt gods förekommer. Enligt 
Länsstyrelsens riskpolicy skall risker med transporter av farligt gods beaktas vid 
fysisk planering inom 150 m från transportlederna. Mariestads kommun har därför 
uppdragit åt Norconsult AB att genomföra en riskanalys för områdena som 
redovisas i denna rapport. 
 
Utifrån Trafikverkets prognos för godstransporter på Kinnekullebanan år 2040 och 
uppgifter om transporterna på Strandvägen har transporterade mängder farligt gods 
förbi områdena beräknats. Uppgifter från Mariestads kommun för den planerade 
användningen av områdena har används för att beräkna antalet personer som kan 
förvänta vistas inom områdena. Risknivåer har sedan beräknats och jämförts med 
bedömningskriterier. När risknivåerna var högre än vad som kunde accepteras utan 
skyddsåtgärder har skyddsåtgärder föreslagits. Nedan listas områdena, deras 
planerade användning och föreslagna skyddsåtgärder. 
 
Område 1 Bantorget: Ny bostadsbebyggelse 
Följande skyddsåtgärder föreslås: 
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Fasaden på byggnaderna riktade mot järnvägen utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till järnvägen.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
 
Område 2 Staren 8: Inreda befintlig byggnad för bostäder 
Följande skyddsåtgärder föreslås för hela området: 
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 

 
För delen som skall byggas om till bostäder föreslås följande: 
• Fasaden på byggnaderna riktade mot järnvägen utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till järnvägen.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
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Befintlig bebyggelse för verksamheter och parkeringsplatsen bör kunna vara kvar 
utan ytterligare skyddsåtgärder men inga byggrätter bör etableras inom 30 m från 
järnvägen. 
 
Område 3 Stationshuset: verksamhet kvar.  
Inga skyddsåtgärder är nödvändiga. 
 
Område 4 Del av Gamla staden 3:1/Strandvägen: parkering samt byggrätt 
som används till bostäder, hotell eller kontor/verksamheter.  
Längs Strandvägen gäller följande: 
• Skydd bör anläggas längs vägen som hindrar att brandfarliga vätskor rinner ner 

mot planområdet. 
• Om den eventuella byggrätten placeras på ett avstånd på minst 14 m från vägen 

krävs inga skyddsåtgärder. 
 
Längs Kinnekullebanan gäller följande i alla alternativ: 
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
 
Om byggrätten etableras och används till hotell eller bostäder gäller dessutom 
följande:  
• Fasaden på byggnaden utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till E18.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
 
Används byggrätten till kontor eller verksamheter gäller endast följande: 
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
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1. Inledning 
Mariestads kommun önskar klarlägga riskerna gällande transport av farligt gods på 
väg och järnväg i centrala Mariestad. Syftet är att ange förutsättningar för 
utveckling av 4 angivna områden, se figur 1. 
 

 
Figur 1.   De 4 områdena i centrala Mariestad. 
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Områdens namn och planerad användning redovisas nedan. 
 
• Område 1 Bantorget: Ny bostadsbebyggelse 
• Område 2 Staren 8: Inreda befintlig byggnad för bostäder 
• Område 3 Stationshuset: verksamhet kvar  
• Område 4 Del av Gamla staden 3:1/Strandvägen: parkering samt byggrätt som 

används till bostäder, hotell eller kontor/verksamheter  
 
Riskfrågorna kring dessa områden behandlas i denna utredning som framtagits av 
Norconsult på uppdrag av Mariestads kommun. Här behandlas vilka risknivåer som 
kan uppkomma inom området med den planerade användningen. Riskerna jämförs 
med kriterier som anger vad som är acceptabla risknivåer och när skyddsåtgärder 
skall vidtas.  
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2. Risker med transport av farligt 
gods  
2.1 Typer av farligt gods 
Enligt internationella bestämmelser (ADR/RID) delas farligt gods in i nio klasser, 
se nedanstående tabell 1. 
 
Tabell 1. Indelning av farligt gods. 
Klass Innehåll Exempel 
1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor 

(dvs. sprängämnen), 
fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller 
under tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser 
(gasol), giftiga gaser 
(ammoniak, svaveldioxid) 
och andra trycksatta 
gaser (kvävgas, syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 
4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 
5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, 

ammoniumnitrat 
6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och 

cyanider, bakterier, 
levande virus och 
laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för 
sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 
9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 
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2.2 Konsekvenser av en olycka med farligt gods 
Nedan följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som 
transporteras och potentiella följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De 
förväntade följderna i form av dödsfall avser, om inget annat sägs, personer som 
vistas utomhus utan skydd. 
 
Konsekvenserna för aktuella klasser beskrivs mera utförligt i bilaga 1 och 2. 
 
Klass 1: Explosiva ämnen 
En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från 
explosionen och byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga 
explosiva ämnen kan, i huvudsak genom raserade byggnader, ge effekter på några 
tiotal meters avstånd.  
 
Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  
Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. 
Om gasen inte antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan 
antändas relativt omgående eller driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta 
resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller gasmolnsexplosion (Vapor Cloud 
Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken explodera och 
bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken 
att omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 
meter. Ett gasmoln som driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och 
orsaka betydande skador vid antändning. En BLEVE kan ge upphov till omkomna 
på ett avstånd av 150 m. 
 
Klass 3: Brandfarliga vätskor 
Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner 
bensinen ut och en s.k. pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att 
brandrisken är försumbar. Risken att omkomma är som regel liten på avstånd som 
överstiger några 10-tals meter. Om ett utsläpp av brandfarliga vätskor kan rinna ner 
mot bebyggelsen finns risk för att en brand uppstår i det bebyggda området. Risken 
är svårberäknad eftersom den är beroende på områdets topografi och bedöms 
därför separat i kapitel 5, Resultat. 
 
Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid. 
Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 
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Klass 5: Oxiderande ämnen 
Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om 
ämnena blandas med olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och 
explosionerna kan var lika kraftiga som för ämnen i klass 1. 
 
Klass 6: Giftiga ämnen. 
Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 
 
Klass 7: Radioaktiva ämnen 
Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. 
Risken att omkomma är därför försumbar. 
 
Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra. 
Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid 
direkt exponering på personen. 
 
Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 
Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall dock inga ämnen som är brandfarliga 
eller explosiva. 
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3. Platsen 
Planområdet ligger i centrala Mariestad och är uppdelat i 4 delområden, se 
översiktsfotot i figur 1 i kapitel 1. I texten nedan beskrivs område 1-4 var för sig.  
 
För varje område har en beräkning genomförts av antalet personer som kan 
förväntas vistas inom området dagtid respektive nattetid. Dagtid räknas från 06.00 
till 18.00, natt från 18.00 till 06.00. Beräkningarna har genomförts utifrån tomtarea, 
exploateringsgrad och angivet användningsområde.  
 

3.1 Området 1 Bantorget 
3.1.1 Beskrivning av området  
Område 1 är beläget utmed Bangatan med ett avstånd på ca 45 m från järnvägen, 
Kinnekullebana, som används för transport av farligt gods. Planerat 
användningsområden för detta område är flerbostadshus i form av 4 våningar. Om 
hela området exploateras bör det rymma 40 lägenheter (Mariestad 2016), se figur 2. 

 
Figur 2.   Planområde 1, Bantorget (Mariestad, 2016) 
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3.1.2 Persontäthet 
Inom område 1 planeras boende för ca 40 lägenheter.  Enligt SCB bor det i 
genomsnitt ca 2,1 personer per lägenhet i Sverige (SCB 2012). Detta ger ca 80 
boenden inom området. Av dessa cirka 80 personer bedöms hälften (ca 40) befinna 
i området under dagtid medan alla antas vara närvarande nattetid. 
 

3.2 Område 2 kvarteret Staren 8 
3.2.1 Beskrivning av området  
Område 2 är beläget i korsningen Nygatan och Stockholmsvägen med 
Kinnekullebanan i öster. Fastigheten kallas för Staren 8 och omfattar 
centrumverksamheter såsom bank, kontor, handel mm. 
 

 
Figur 3. Planområde 2, Staren 8. (Mariestad, 2016) 

 
Ny detaljplan kommer att tas fram för det markerade området i figur 3 som är södra 
delen av Staren 8. Planområdets gräns är markerat med vit streckad linje. Banken 
(blå linje) kommer ha kvar sin verksamhet i markplan, området med kontor (gul 
linje) skall byggas om till ca 6 mindre lägenheter i våningsplan 2 och 3. Nuvarande 
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parkering skall enligt programområdet vara kvar, ev bli en överbyggd parkering. 
Området ligger ca 5 m från Kinnekullebanan. Avståndet från järnvägen till lokalen 
är ca 23 m och till de planerade bostäderna ca 44 m. 
 

3.2.2 Persontäthet 
Utifrån användningen av de olika delarna av området har en uppskattning gjorts av 
antalet personer inom området samt vistelsetiden under dagtid och nattetid. Enligt 
Mariestads kommun (Mariestad 2016) arbetar ca 24 personer på banken. i de 
planerade lägenheterna förväntas det ca 13 boenden varav hälften bedöms vara 
närvarande dagtid och alla nattetid. Av närvarande personer antas 7 % vara 
utomhus dagtid och 1 % nattetid. Sammanlagt ca 25 personer inom området dagtid 
och ca 13 nattetid.  
 

3.3 Område 3 Stationshuset 
3.3.1 Beskrivning av området  
Området är beläget mellan Nygatan som ligger åt väster och Kinnekullebanan i 
öster. Områdets längd är ca 60 m och bredd 50 m, se figur 1. Det gamla 
stationshuset ligger 21 m till närmaste spår och 35 m till genomfartsspår. Det mäter 
ungefär 32 x 15 m. Stationshuset är ett byggnadsminne. Befintlig verksamhet 
såsom kiosk/café, pakethantering och Västtrafiks kommandocentral skall vara kvar. 
 

3.3.2 Persontäthet 
Enligt Mariestads kommun (Mariestad 2016) arbetar för närvarande ca 10 personer 
i den verksamhet som bedrivs i Mariestads stationshus. Nuvarande verksamheter 
kommer vara kvar. 
 

3.4 Område 4 Del av Gamla stan 3:1/Strandvägen 
3.4.1 Beskrivning av området  
Området är plant och gränsar till spåret vid Kinnekullebanan i sydöst och i norr till 
Strandvägen, som är sekundär transportled för farligt gods. Den västra delen av 
området går utmed Nygatan och därefter kommer en bussterminal och ett område 
med några gamla spår innan den befintliga järnvägen, se figur 4 nedan. Den gamla 
betongplattan och spåren skall tas bort och huvudtanken med området är att 
etablera pendelparkering/parkeringshus alternativt centrumverksamhet i form av 
hotellverksamhet i max 4 våningar, kontor eller flerbostadshus i 3-4 våningar. De 
senare alternativen kombineras med parkeringar för boenden och även annan 
parkering för övriga besökare till centrum. 
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Figur 4.   Planområde 4, Bantorget (Mariestad, 2016) 
 

3.4.2 Persontäthet 
Arean på området är ca 13 000 m2 (Mariestad 2016). Den eventuella byggrätten 
planeras få en BTA på 5000 m2 och 3-4 våningar. Resten av området kommer att 
användas till parkering. Om en byggrätt etableras uppskattas området som kan 
utnyttjas till parkering till ca 10 500 m2. Utifrån de olika användningsområden för 
området har sedan antalet personer som förväntas vistas där uppskattats.  
 
Antal personer på parkeringen har beräknats utifrån tidigare studier av 
parkeringsområden i Göteborgs stad (Norconsult 2016) och Stenungsunds kommun 
(Norconsult 2015:2). Antal personer dagtid uppskattas till 5,4 och antalet personer 
nattetid till 0,5 i genomsnitt över 12-timmarsperioderna för dag respektive natt. 
 
Uppskattningen för hotellet baseras på 2 tidigare studier där ett hotell i Värnamo 
kommun respektive Göteborgs stad har studerats (Norconsult 2015:1 och 2016) 
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som ger ca 40 personer dagtid på hotellet och 113 nattetid. Därtill kommer ca 4,4 
personer på parkeringen dagtid och 0,4 nattetid. 
 
Antal personer totalt i de planerade bostäder har beräknats utifrån uppgifter från 
SCB som anger att personer boende i lägenhet i Mariestad har tillgång till ca 40 m2 
golvyta i genomsnitt. Alla boenden antas vara närvarande nattetid och hälften 
dagtid. Därtill kommer samma antal personer på parkeringen som för hotellet. 
 
För kontorsverksamhet har antagits att varje arbetsplats totalt kräver 25 m2 golvyta 
vilket innebär 200 personer. Närvaron har antagits vara 9 timmar av de totalt 12 
timmar på dagtid så att det genomsnittliga antalet närvarande utjämnat över dagtid 
är lika med 150 personer. Samma antal personer på parkeringen tillkommer som 
för hotellet. 
 
Resultaten sammanfattas i tabell 2. 
 
Tabell 2.  Uppskattat genomsnittlig antal personer inom utredningsområdet 

 
Yta (m2) 

BTA 
byggnad 

Uppskattat antal 
personer 

Användningsområde 
 

 dag natt 

Parkering  13 000  5 1 
Parkering och hotell 10500 5000 43 113 
Parkering och bostäder 10500 5000 60 124 
Parkering och 
kontor/verksamheter 10500 5000 154 0,4 

 

3.5 Kinnekullebanan 
3.5.2 Transporterade mängder farligt gods 
På Kinnekullebanan förekommer i nuläget inga godstransporter. En framtida 
upprustning av banan kan dock ändra på det. I Basprognosen för Kinnekullebanan. 
för 2040 (Trafikverket 2016:1) anges 1 godståg om dagen. Den prognosticerade 
längden för godstågen är 250 m vilket innebär att varje tåg består av i snitt 12 
godsvagnar och ett lok. Detta innebär att ca 4 200 godsvagnar förväntas passera 
planområdet år 2040.  
 
För att få en uppfattning om vad detta kan innebära avseende transporter av farligt 
gods används det nationella genomsnittet för andelen farligt gods av den totala 
mängden godstransporter. Detta räknas ut med stöd av siffror från TRAFA som 
varje år samlar in nationell statistik för godstransporter i Sverige (TRAFA 2016). 
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Utifrån denna statistik beräknas andelen farligt gods vara cirka 5,8 % av totala 
antalet godstransporter. Detta innebär ca 240 tågvagnar med farligt gods förbi 
planområdet. Även indelningen av farligt gods i RID-klasser kan göras utifrån 
TRAFA:s statistik, se tabell 3.  
 
Tabell 3. Antaget antal transporter av farligt gods i olika klasser år 2040. 
Klass Andel Antal transporter 

2040 

1 Explosiva ämnen 0,02 % 0,05 

2.1  Brandfarliga gaser 17 % 43 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga gaser 0,6 % 1,5 

2.3 Giftiga gaser 5,9 % 14 

3 Brandfarliga vätskor 23 % 55 

4 Brandfarliga fasta ämnen 10 % 24 

5 Oxiderande ämnen 23 % 57 

6 Giftiga ämnen m m 2,9 % 7,0 

8 Frätande ämnen 16 % 39 

9 Övriga farliga ämnen   1,0 % 2,5 

Totalt  240 

 
För klass 3 har antagits att ca 75 % av transporterade mängder består av mycket 
brandfarliga vätskor som exempelvis bensin (ÖSA 2004). 
 
För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en 
massexplosion. De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 
 
Detta ger följande antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära 
risker för området, se tabell 4. 
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Tabell 4. Farligt gods på Kinnekullebanan 2040 som medför betydande risker 
för området. 

Klass och ämnesgrupp 
Antal vagnar 

2040 

1.1  Massexplosiva ämnen 0 

2.1  Brandfarliga gaser 43 

2.3  Giftiga gaser 14 

3. Mycket brandfarliga vätskor 41 

5.  Oxiderande ämnen med explosionsrisk 18 

 
I osäkerhetsanalysen i kapitel 6 görs en bedömning av hur en ökning av 
transporterna med en faktor 3 kommer att påverka risknivåerna. 
 

3.5.3 Sannolikhet för olyckor 
Sannolikheten för olyckor på den aktuella sträckan av Kinnekullebanan har 
beräknats med Trafikverket beräkningsmodell (Banverket 2001) till 2,1x10-7 per 
vagnkilometer. I beräkningarna har hänsyn tagits till 3 växlar och en plankorsning 
med bommar i närområdet, se bilaga 1, figur 3. 
 

3.6 Strandvägen 
3.6.1 Transporterade mängder farligt gods 
Av figur 5 framgår att Hamngatan/Nygatan/Strandvägen är en sk. sekundär 
transportväg för farligt gods (Trafikverket 2016:2). Detta innebär att vägen endast 
bör användas för transporter till och från målpunkter längs vägen.  
 

 
Figur 5.  Transportvägar för farligt gods i Mariestad. Röd ring anger läget på 

område 4 som gränsar till Strandvägen (Trafikverket 2016:2). 
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Den viktigaste målpunkten i Mariestad är Katthavets industriområde. Transporter 
dit kommer österifrån då Marieholmsbron har en viktbegränsning på 15 ton 
(Mariestad 2016), se figur 6, och därför inte får trafikeras av transportfordon för 
farligt gods i bulk som kan väga upp till 40 ton. Endast transporter av farligt gods 
som styckegods kan förekomma och dessa transporter medför klart lägre risknivåer 
än de s.k. bulktransporter.  
 

 
Figur 6. Viktbegränsning för transporter över Marieholmsbron. 
 
Detta innebär att transporter till Katthavets industriområde inte kommer att passera 
på Strandvägen förbi planområdet. Däremot kommer transporterna till tankstället 
på marinan i gästhamnen passera där. Antalet transporter dit bedöms vara högst en 
per vecka i genomsnitt över året med en klar topp under båtsäsongen. Detta innebär 
totalt ca 50 transporter per år. För att inte underskatta transporterade mängderna 
antas 100 transporter per år. 
 

3.6.2 Sannolikhet för olyckor på Strandvägen 
Sannolikheten för olyckor på Strandvägen fås från Trafikverkets handbok 
”Effektsamband för transportsystemet” (Trafikverket 2016:3). Risken för olyckor 
på en väg med en högsta tillåten hastighet på 50 km/h anges till 0,14 olyckor per 
miljon fordonskilometer och år eller 1,35x10-7 per fordonskilometer och år. 
 
Andelen singelolyckor på den här typen av väg är ca 15 % (SRV 1996) vilket 
innebär att det vid 85 % av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det 
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bortses från olyckor med fler än 2 fordon inblandade, vilket inte påverkar resultatet 
nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en olycka på en 1 km lång 
sträcka av vägen lika med 1,35x10-7 x (1+0,85) = 2,5x10-7.  
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4. Riskbedömning i den fysiska 
 planeringen  
4.1 Vad är risker  
Risker beror på att händelser kan inträffa som har oönskade konsekvenser. Viktiga 
frågor är: ”Hur ofta kan dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den 
händelsen inträffar?”. Man talar om sannolikheten för en händelse och dess 
konsekvenser. Risk definieras därför oftast som sannolikheten för oönskade 
händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  
 
Sannolikheten brukar uttryckas som antal gånger en händelse förväntas inträffa 
under ett år. Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte förväntas 
inträffa så ofta. En sannolikhet på 0,001 per år innebär att olyckan förväntas ske en 
gång på 1 000 år. Sannolikheten för olyckor med farligt gods är oftast mycket 
lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång på 1 000 000 år (matematiskt kan 
detta uttryckas som 1x10-6 per år).  
 
En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, 
miljöskador, skadade personer och omkomna personer. Det är svårt att beräkna 
skador på miljön, hus och personer. I sådana fall måste man även medta hur svår 
skadan är. Det är enklare (rent utredningsmässigt) att räkna på antalet personer som 
omkommer. Därför uttrycks konsekvensen av en olyckshändelse med farligt gods 
oftast som antalet omkomna. En bakomliggande tanke är att antalet skadade och 
övriga skador är proportionerligt till antalet omkomna. Även när man sätter 
kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods talar man mest om antalet 
omkomna. 
 
Risker finns överallt omkring oss. Några risker och deras sannolikheter anges i 
figur 7 nedan. 
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Figur 7.  Exempel på vilka risknivåer som finns i samhället. De röda och 

orangea strecken är kriterier för bedömning av risknivåer och 
förklaras i avsnitt 4.2  

 
Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljer man på individrisk och 
samhällsrisk. Individrisken är risken för en person att omkomma i en olycka när 
han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten av en sk. riskkälla. Man utgår 
från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. Risken uttrycks som 
risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur 
farligt det är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som 
kommer att befinna sig på platsen. Individrisken är ett lämpligt mått vid 
riskbedömning för områden där det endast kommer att vistas ett fåtal människor. 
 
Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror 
dels på riskskällans farlighet men även på hur många människor som brukar 
befinna sig i riskkällans omgivning. Detta mått är användbart om planeringen 
innebär att många människor kommer att befinna sig inom 150 m från en 
transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för olyckor där 
minst ett visst antal personer omkommer. 
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4.2 Bedömningsgrunder för risker vid transport 
av farligt gods 

4.2.1 Kvantitativa kriterier för individrisk 
I många fall – främst när det inte finns kommunala krav – tas kriterier för vad som 
kan bedömas vara en acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som 
tagits fram på uppdrag av dåvarande Räddningsverket (Räddningsverket ingår 
numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) (SRV 1997). I 
rapporten används en övre och en undre gräns, se figur 8. Om den övre gränsen 
överskrids bedöms risknivån vara så hög att den inte kan tolereras. 
 

 
Figur 8.  Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 
 
För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre på  
1x10-7 per år. Den undre gränsen ligger under risken att omkomma till följd av 
naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå inte ger en signifikant påverkan 
på individens totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns så anses den 
vara acceptabel och inga ytterligare åtgärder krävs.  
 
Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika 
grupper i samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas 
och effekten av dessa åtgärder skall verifieras (Lst 2006). 
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Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP-
området så skall alla rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta 
betraktas risknivån som tolerabel. Beräkningar av effekten av risknivåer krävs 
normalt inte. 
 

4.2.2 Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  
Även för samhällsrisk finns det kriterier i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår 
från samhällsrisknivåer för ett område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs 
transportleden för farligt gods, se figur 9.  
 

 
Figur 9. Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för 

farligt gods.  
 
Kriterier i figur 5innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen 
accepteras högst en gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en 
omkommen kan inte tolereras oftare än en gång per 10 000 år (röda linjen). 
Olyckor med 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som en gång på 
10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så 
kan detta inte tolereras. 
 
När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. 
Ligger risknivån i området med tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga 
skyddsåtgärder vidtas. 
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Kriterierna ovan gäller för 1 km område längs transportleden. Kriterier för det 
aktuella området beräknas utifrån områdets längd längs transportleden och att 
området endast ligger på ena sidan av leden. Omräknade kriterier för område 1 
visas i figur 10, kriterier för övriga områden har framräknats på samma sätt. 
 

 
Figur 10. Riskkriterier omräknade till område 1, ca 62 m enkelsidig bebyggelse 

längs Kinnekullebanan.  
 

4.3 Riskhantering 
4.3.1 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 
Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen 
och miljöbalken. Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i 
detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete redan i programsamrådet för 
detaljplanen för att sedan bli mera detaljerat i plansamrådet. Riskfrågan bör då vara 
så pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses 
tolerabel eller inte. Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i 
planhandlingarna. Om riskreducerande åtgärder krävs för att nå en tolerabel 
risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. 
Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel 
genom avtal. 
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Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och 
riskreduktion/kontroll, se figur 11 (Lst 2006). I den första delen beräknas riskerna, 
i den andra delen bedöms de och åtgärder föreslås och i den tredje delen tas beslut 
om åtgärderna.  
 

 
Figur 11.  Schema över riskhanteringsprocessen (Lst 2006) 
 
I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – samt ges input till den 
andra delen – riskvärdering genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag till 
åtgärder ges. Själva beslutet om hur riskerna skall värderas och den fortsatta 
hanteringen tas i kommunen med möjlighet för länsstyrelsen att överpröva beslutet.  
 
Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP-
området, kravet på verifiering av dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om 
risknivåerna underskrider gränsen för det tolerabla. 
 

4.3.2 ALARP-området 
ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte 
kan tolereras men högre än det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As 
Low As Reasonably Practicable. På svenska betyder detta att risknivån skall göras 
så lågt som är praktiskt möjligt när riskerna hamnar i detta område.  
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Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, de lägsta nivåerna inom området 
är hundra gånger lägre än de högsta nivåerna. Området är så pass stort beroende på 
den osäkerhet som alltid finns i riskberäkningarna. Ofta anses att osäkerheten i 
resultaten av en riskberäkning kan vara så högt som en faktor 10, beroende på alla 
okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på visst 
hänsynstagande av riskerna säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla släpps 
igenom utan vidare.  
 
Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga 
skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och praktiskt genomförbarhet, är 
vidtagna.  
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5. Beräkningsresultat  
Resultaten för riskberäkningarna redovisas i detta kapitel utifrån förutsättningarna 
som redovisas i kapitel 3. 
 
Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp 
när en olycka väl inträffat samt beräkningsmetoder redovisas i bilaga 1 och 2. 
 
Beräkningsresultaten för individrisk från E18 framgår i figur 12. Först redovisas 
individrisken längs Kinnekullebanan. Risken beror på transporter av farligt gods på 
banan och är oberoende på utformningen av de 4 områdena som ingår i analysen. 
 

 
Figur 12. Individrisken längs Kinnekullebanan är acceptabel. 
 
Individrisken längs banan på grund av transporter av farligt gods är acceptabel. 
Inga krav på skyddsåtgärder ställs därför utifrån individrisken.  
 
Samhällsrisken redovisas för områdena var för sig i följande avsnitt där även ett 
resonemang om risksituationen inom områdena ges samt för område 4 risken från 
transporter av farligt gods på Strandvägen. 
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5.1 Område 1 Bantorget 
Den beräknade samhällsrisken för område 1, Bantorget, visas i figur 13. 
 

 
Figur 13.  Samhällsrisken för område 1 ligger inom ALARP-området.  
 
Samhällsrisken ligger inom det sk ALARP-området vilket innebär att rimliga 
skyddsåtgärder bör vidtas innan riskerna kan tolereras, detta behandlas i kapitel 7. 
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5.2. Område 2 Kvarteret Staren 8 
Den beräknade samhällsrisken för område 2, kvarteret Staren 8, visas i figur 14. 
 

 
Figur 14.  Samhällsrisken för område 2 ligger inom området för tolerabla 

risker. 
 
Även för område 2 ligger samhällsrisken inom det sk ALARP-området. Rimliga 
skyddsåtgärder bör vidtas innan riskerna kan tolereras, detta behandlas i kapitel 7. 
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5.3 Område 3 Stationshuset 
Den beräknade samhällsrisken redovisas i figur 15. 
 

 
Figur 15  Samhällsrisken för området ligger inom området för acceptabla 

risker. Risken ligger på en nivå som vanligtvis inte redovisas och 
som därför gråmarkerats. 

 
Samhällsrisken för området är acceptabel. Risken ligger dessutom på en nivå som 
är så låg att den vanligtvis inte redovisas (frekvens lägre än 1x10-9 per år). Området 
har gråmarkerats i figur 15. Inga skyddsåtgärder är nödvändiga. 
 
 

5.4 Område 4 Del av Gamla staden 3:1/ 
Strandvägen 

Området berörs av Kinnekullebanan i sydost och Strandvägen som är sekundär 
transportleden för farligt gods i norr. Först behandlas riskerna från 
Kinnekullebanan på samma sätt som för område 1-3. Därefter behandlas riskerna 
som orsakas av transporter av farligt gods på Strandvägen. 
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5.4.1 Kinnekullebanan 
I figur 16 redovisas beräkningar för samhällskrisen inom område 4 med olika 
användningsområden enligt avsnitt 3.4. Avståndet mellan närmaste järnvägsspår 
och byggrätten har antagits vara 30 m. 
 

 
Figur 16.  Samhällsrisken för område 4 med olika användningsområden. Blått 

= enbart parkering, lila = hotell och parkering, grönt = bostäder och 
parkering, brunt = kontor och parkering. Risknivåerna ligger inom 
området med tolerabla risker för alla användningar som omfattar 
mer än enbart parkering. Risken ligger delvis på en nivå som 
vanligtvis inte redovisas och som därför gråmarkerats. 

 
Samhällsrisken beräknas vara tolerabel inom planområdet för användningsområden 
hotell och bostäder. För kontor ligger risknivåerna på en nivå som är så låg att den 
vanligtvis inte redovisas (frekvens lägre än 1x10-9 per år) och därför kan betraktas 
som acceptabel. För enbart parkering är risknivån acceptabel.  
 
Ovanstående innebär att det för användningsområden hotell och bostäder bör 
undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risknivåerna. Åtgärderna 
skall vara rimliga sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet. Detta 
görs i kapitel 7. 
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Då byggrättens avstånd till järnvägen förväntas påverka risknivåerna genomfördes 
också en beräkning där ett avstånd på 50 m antogs mellan byggrätten och 
järnvägen. Beräkningsresultatet redovisas i figur 17. 
 

 
Figur 17.  Samhällsrisken för område 4 med olika användningsområden med 

större avstånd till järnvägen. Blått = enbart parkering, lila = hotell 
och parkering, grönt = bostäder och parkering, brunt = kontor och 
parkering. Risknivåerna ligger inom området med tolerabla risker 
för bostäder och hotell. Risken ligger delvis på en nivå som 
vanligtvis inte redovisas och som därför gråmarkerats. 

 
Samhällsrisken beräknas vara acceptabel inom planområdet för parkering och 
kontor medan den är tolerabel för hotell och bostäder. Detta innebär att 
kontorsverksamhet skulle kunna etableras utan vidare skyddsåtgärder på ca 50 m 
avstånd från järnvägen, för hotell och bostäder bör det även här undersökas vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska risknivåerna. Åtgärderna skall vara rimliga 
sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet. Detta görs i kapitel 7. 
 

5.4.2 Strandvägen 
På Strandvägen förbi område 4 transporteras brandfarliga vätskor med tankbil till 
tankstället på marinen. Vid en olycka där tankarna skadas rinner bränslet ut och om 
det antänds uppstår en sk pölbrand. Den beräknade individrisken redovisas i figur 
18. 
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Figur 18.  Individrisken från transporter av farligt gods på Strandvägen 
 
Figur 18 visar att individrisken från transporter av farligt gods på Strandvägen är 
mycket lågt, det gråa området brukar vanligtvis inte redovisas då men har här tagits 
med för ökat tydlighet.  
 
Samhällsrisken har beräknats för den användning av området som förväntas ge 
högsta risknivåer som är när byggrätten används för kontor eller verksamheter. 
Orsaken är att detta medför att många personer är närvarande dagtid vilket ger de 
högsta risknivåerna då även transporter av farligt gods på väg i huvudsak sker 
dagtid. Beräkningsresultatet visas i figur 19. 
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Figur 19. Samhällsrisk för område 4 från Strandvägen. 
 
Vid beräkningarna har ett avstånd av ca 14 m antagits mellan byggrätten och 
Strandvägen, för parkeringsplatsen har inga särskilda begränsningar antagits. 
Samhällsrisknivåerna är låga och ligger dessutom på en nivå som är så låg att den 
vanligtvis inte redovisas (frekvens lägre än 1x10-9 per år). Området har 
gråmarkerats i figur 19.  
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6.  Osäkerheter i beräkningarna  
Osäkerhet avseende framtida risknivåer beror generellt på att antalet personer som 
uppehåller sig inom områdena och antalet transporter av farligt gods kan bli högre 
än vad som antagits. I dagsläget förekommer inte några transporter med farligt 
gods på Kinnekullebanan men i beräkningarna antas ett godståg per dag enligt 
Basprognosen från Trafikverket för Kinnekullebanan 2040. För bullerberäkningar 
använder Trafikverket en prognos på 3 godståg per dag förbi området. I 
osäkerhetsberäkningarna används denna siffra för att beräkna hur detta påverkar 
risknivåerna. Osäkerhetsanalys har genomförts för individ- och för samhällsrisk 
med en tredubbling av antalet transporter av farligt gods. Syftet med detta är att 
kunna bedöma om det kan uppstå oacceptabla risknivåer i något av områdena 1-4 
med dessa förutsättningar. 
 
För att begränsa antalet diagram genomförs osäkerhetsanalysen endast för område 
1. I figur 20 nedan redovisas resultaten av osäkerhetsanalysen avseende individrisk. 
 

 
Figur 20  Resultat av osäkerhetsanalysen för individrisken. Vid en 

tredubbling av antalet transporter med farligt gods förbi området 
(lila kurva) överskrids nivån för acceptabal risker något upp till ca 
15 m från järnvägen. 

 
Upp till 15 m från järnvägen är ligger individrisken på gränsen till ALARP-
området.  
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I figur 21 redovisas resultaten av osäkerhetsanalysen avseende samhällsrisk för 
område 1. 
 

 
Figur 21  Resultat av osäkerhetsanalysen för samhällsrisken för område 1. 

Vid en tredubbling av antalet transporter med farligt gods förbi 
området (lila kurva) överskrids nivån för acceptabal risker 
fortfarande men nivån för tolerabla risker överskrids inte. 

 
Samhällsrisken ökar i figur 21 där den blåa kurvan anger den ursprungliga 
risknivån och den lila kurvan anger risknivån med 3 gånger så mycket transporter 
av farligt gods. Som synes ligger risknivån fortfarande i ALARP-området vilket 
innebär att bedömningen av vilka åtgärder som krävs inte påverkas.   
 
Bedömningen av risksituationen ändras inte på ett betydande sätt om 3 gånger så 
mycket transporter av farligt gods antas förbi område 1-4. Beräkningsresultaten i 
kapitel 5 bedöms vara tillräckligt säkerställda för att kunna användas som underlag 
för behovet av skyddsåtgärder. 
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7. Diskussion och slutsatser 
Riskberäkningar för de 4 områden visar på olika förutsättningar för områdena 
varför de kommer att behandlas var för sig i detta kapitel.  
 

7.1. Område 1 Bantorget 
Individrisken inom området är acceptabel medan samhällsrisken ligger inom det 
tolerabla området. Osäkerhetsanalysen visar att risknivån ligger kvar inom det 
tolerabla området (ALARP-området) även vid om antalet transporter tredubblas. 
Detta innebär att åtgärder skall tas fram som är rimliga sett ur kostnadsperspektiv 
och praktiskt genomförbarhet, se avsnitt 4.3.2. 
 
En faktor som skall tas hänsyn till är att flest personer befinner sig inom området 
på natten då flest transporter av farligt gods bedöms genomföras. Detta ställer 
högre krav på genomförda skyddsåtgärder.  
 
Det är scenarier i samband med olyckor med brandfarliga gaser som orsakar 
överskridandet av kriteriet för tolerabla risker. Nedan följer en beskrivning av 
dessa scenarier. 
 
Startpunkten för alla scenarier är att en olycka med en tankbil med brandfarlig gas 
inträffar. Gasen är komprimerad till vätskeform och trycket i tanken är högre är 
omgivningstrycket. Om tanken med komprimerad gas får en skada kan gasen 
strömma ut vilket kan leda till flera olika händelseförlopp som alla leder till att 
brinnande gas når planområdet.  
 
Åtgärder som bedöms rimliga är att fasaden på byggnaden riktat mot järnvägen 
utförs i obrännbart material. Dessutom skall friskluftsintag förläggas på tak eller 
annat skyddat läge i förhållande till järnvägen. Alla delar av byggnaden skall 
dessutom kunna utrymmas i riktning bort från järnvägen. 
 
Åtgärderna bedöms ge en betydande sänkning av samhällsrisken som dock 
förväntas ligga kvar inom området för tolerabla risker. Åtgärderna skyddar enbart 
personer som befinner sig inomhus.  
 

• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Fasaden på byggnaderna riktade mot järnvägen utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till järnvägen.  
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• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan 
 
När dessa åtgärder genomförts bedöms risksituationen inom planområdet som 
tolerabel. 
 

7.2. Område 2 Staren 8 
Området består av två delar med olika användningsområden. Samhällsrisknivån 
ligger inom ALARP-området. 
 
För den befintliga delen med kontor och parkering kan konstateras att den delvis 
ligger inom den 30 m gräns som används av Trafikverket där ny bebyggelse inte 
skall tillåtas. Risknivån från transporterna av farligt gods är inte så höga att 
områdena inte kan användas som det ser ut idag men det är tveksamt om 
nybyggnation inom detta område bör tillåtas.  
 
För den delen som skall byggas om till bostäder och som ligger längst från 
järnvägen gäller samma åtgärdsförslag som i område 1:  
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Fasaden på byggnaderna riktade mot järnvägen utförs i obrännbart material 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till E18.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan 
 

7.3 Område 3 Stationshuset. 
Risknivåerna inom område 3 är acceptabla. En viktig faktor för detta är att området 
endast används för verksamheter som innebär att personerna huvudsakligen vistas 
inom området på dagtid då färre transporter av farligt gods förväntas ske. Genom 
plattformskant hindras brandfarliga vätskor från att nå området och byggnaden är 
uppfört i obrännbart material. Inga ytterligare åtgärder krävs.  
 

7.4 Område 4 Del av Gamla stan 3:1/Strandvägen 
Beräkningar för risknivån från Strandvägen visar att inga särskilda krav ställs på 
avståndet till parkeringsplatsen och att ett avstånd på 10 m mellan Strandvägen och 
den eventuella byggrätten är tillräckligt för att uppnå acceptabla risknivåer från 
transporterna av farligt gods på Strandvägen.  
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En förutsättning för detta är att brandfarliga vätskor inte kan rinna ner från 
Strandvägen mot planområdet vid en olycka på vägen vilket kräver att exempelvis 
ett dike eller lägre vall anläggs längs vägen.  
 
För riskerna från transporter av farligt gods på Kinnekullebanan har 4 olika 
användningsområden prövats där alla har ett stort inslag av parkering men där tre 
innebär att en byggrätt med BTA på 5000 m2 etableras inom området. 
 
7.4.1 Enbart parkering 

Risknivåerna är acceptabla men parkering bör inte ske närmare än 15 m från 
järnvägen på grund av risken för att bilar skadas av stenskott från järnvägen om 
parkering sker närmare än så. Åtgärd bör dock vidtas för att hindra att brandfarliga 
vätskor rinner ner mot parkeringsplatsen. 
 
7.4.2 Parkering och hotell 

Figur 16 och 17 visar att samhällsrisken för denna användning av området ligger 
inom ALARP-området, såväl vid ett avstånd på 30 m från järnvägen som vid större 
avstånd. Rimliga åtgärder för hotellet är desamma som för bebyggelsen i område 1 
och 2 där också användningsområdet innebär att personer vistas där på natten. 
 
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Fasaden på byggnaden utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till E18.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
 
7.4.3 Parkering och bostäder 

Här är situationen densamma som för användningsområdet hotell. Åtgärderna är 
också desamma.  
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Fasaden på byggnaden utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till E18.  
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
 
7.4.3 Parkering och kontor/verksamheter 

I det här fallet vistas inga eller få personer inom området nattetid vilket leder till 
betydligt lägre risknivåerna än vid användning av byggrätten för hotell eller 
bostäder. Ett avstånd på ca 50 m mellan byggrätten och Kinnekullebanan ger en 
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situation där risknivån är acceptabel och inga åtgärder är nödvändiga förutom att 
brandfarliga vätskor skall hindras från att nå planområdet. 
 
Vid avstånd 30 m är risknivån delvis inom ALARP-området men ligger under den 
nivån som vanligtvis tas med i riskanalyser. Detta gör att endast några åtgärder kan 
krävas:  
• Brandfarliga vätskor skall hindras från att rinna ner mot planområdet. 
• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från Kinnekullebanan. 
 
Åtgärderna nedan kan med fördel genomföras men är inte nödvändiga för att kunna 
uppnå en acceptabel risknivå. 
• Fasaden på byggnaden utförs i obrännbart material. 
• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat skyddat läge i 

förhållande till E18.  
 

7.5 Skyddsåtgärder 
Byggnader där personer skall övernatta leder till högre risknivåer än byggnader 
som enbart används på dagen. Detta beror på att transporter av farligt gods 
genomförs till större del på natten då de inte konkurrerar med persontransporter om 
utrymmet på banan. Kraven på skyddsåtgärder är därför högre för bostäder eller 
hotell än för kontor och andra verksamheter längs järnvägen. Medan kontor och 
verksamheter kan få finnas med endast några få skyddsåtgärder är därför kraven 
hårdare för bostäder och hotell-verksamheten. 
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1. Inledning 
1.1 Beräkningsmetod 
1.1.1 Inledning 
Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. 
1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna 

utomhus och inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
 
Alla beräkningar genomförs i excelblad. Dessa excelblad finns för insyn för 
myndigheterna och endast vissa utdrag publiceras här. 
 
Sannolikheter och effektområdens storlek har, för klass 2.1, klass 2.3 och klass 3 
tagits från den nederländska beräkningsmetoden RBMII som är en av den 
nederländska staten godkänd metod för riskberäkning vid transport av farligt gods 
utifrån de modeller som presenteras i den s.k. Gula Boken: Methods for the 
calculation fo Physical Effect due to releases of hazardous materials (liquids and 
gases) (PGS2 2005) och Lila Boken: Guidelines för Quantitative Risk Assessment 
(PGS3 2005). En bra beskrivning av utgångspunkter och parameterar hittas i del 2 
av PGS3 som behandlar riskanalys för transport av farligt gods. 
 
För klass 1.1 och klass 5.1 anges mera i detalj hur sannolikheterna och 
effektområdens storlek har beräknats. 
 

1.1.2 Sannolikhetsberäkning 
Olycksrisken för tåg beräknas enligt den av Banverket (numera en del av 
Trafikverket) angivna metod (Banverket 2001).  
 
Antal transporter med olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 
transporter av olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 
dessa olyckor finns i figur 4. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
sträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på vilket 
scenario som är aktuellt. 
 
Antal transporter med olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 
transporter av olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 
dessa olyckor finns i figur 5. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
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vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på 
vilket scenario som är aktuellt 
 
För samhällsrisken förklaras detta i figur 1 till 3 nedan. 
 
 

 
Figur 1. Tre olika lägen för en olycka med farligt gods med effektområde 

mindre än det planerade området.. 
 
Tre lägen för olyckor visas. I läge 1 drabbas området av halva effekten, i läge 2 av 
hela effekten och läge 3 åter av halva effekten. Till vänster om läge 1 och till höger 
om läge 3 drabbas området av mindre än halva effekten. Detta förenklas till att 
området drabbas av hela effekten (som i olycksplats 2) för alla olyckslägen mellan 
1 och 3. Olyckor utanför denna sträcka tas däremot inte med i beräkningen. 
Approximationen förtydligas i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2.  Förenkling av effekten av olyckor med farligt gods. 

1 3 2 

planområdets utsträckning 
längs leden 
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Om effektområdets längd utmed leden är större än planområdets längd utmed leden 
så är det effektområdets längd som är utgångspunkten. Detta visas i figur 3 som 
visar effektområdet för exempelvis ett gasmoln som blåses av vinden längs med 
järnvägen. Om olyckan sker mellan läge 1 och läge 2 så antas området drabbas av 
effekten. Avståndet är lika med effektområdets utsträckning längs leden.  
 

 
Figur 3. Två olika lägen (lila resp röda effektområdet) för en olycka med 

farligt gods (gas i detta fall) med effektområde större än det 
planerade området. 

 
Vid individriskberäkningar bestäms sannolikheten för olyckor alltid av 
effektområdenas utsträckning längs leden. 
 
Sannolikheten att en olycka leder till ett utsläpp av betydelse (>100 kg) för klass 
2.1, 2.3, 3 och 5.1 har tagits från RBMII. 
 
Händelseträden för klass 1.1 och klass 5.1 förklaras i nästa kapitel vid aktuella 
scenarier  
 
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har tagits från RBMII. Programmet skiljer 
på sannolikheten för olika händelseförlopp beroende på om tågets hastighet är 
större eller mindre än 40 km/h. Därför presenteras två händelseträd för var och en 
av klasserna 2.1, 2.3 och 3. Även i händelseträden för klass 1.1 och 5.1 används 
uppgifter från RBMII så även där presenteras händelseträd för hastigheter större 
och mindre än 40 km/h. 
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1.1.3 Konsekvenser 
Konsekvenserna beräknas med hjälp av effektområden för scenarier för ämnen i 
klass 2.2, 2.3 och 3. För ämnen i klass 1.1 och 5.1 används en något annorlunda 
metod som förklaras vid dessa scenarier. 
Effektområden har tagits från den nederländska metoden RBMII som är 
föreskriven metod i Nederländerna vid denna sorts beräkningar. Effektområden har 
förenklats till att vara rektangulära. Storleken på dessa effektområden är generellt 
något större än på de effektområden som används i RBMII vilket leder till mera 
konservativa beräkningar. 
 
I vissa fall finns det skäl att använda två effektområden i ett scenario. Detta är fallet 
då effekten av olyckan endast avklingar långsamt som exempelvis för olyckor med 
giftiga gaser i klass 2.3. För många scenarier avklingar effekten ganska snabbt från 
att alla omkommer till att nästan inga omkommer. I dessa fall används endast ett 
effektområde vars storlek har utökats för att även täcka de delar där endast en del 
av de närvarande omkommer. 
 
Vindens påverkan tas med för de effekter som beror på vindriktningen. Alla 
vindriktningar mot området samlas till en vindriktning lodrätt från leden mot 
området. Vindriktningar längs leden beaktas också då vissa scenarier ger plymer 
längs leden som påverkar närmast leden. 
 
Antalet omkomna i ett scenario beräknas utifrån ytan på området där scenariot 
påverkar, antal personer som befinner sig ute och inne inom detta område samt 
andelen av dessa som omkommer. 
 

1.2 Ingångsdata till scenarieberäkningar 
Olycksrisken för tåg beräknas enligt den av Banverket (numera en del av 
Trafikverket) angivna metod (Banverket 2001). Resultaten av beräkningen av 
olycksrisk per kilometer och år för de olika klasser farligt gods framgår av figur 4 
och 5. Transporter av gods på järnvägen sker i stor utsträckning på natten då det 
finns bättre utrymme på banan pga. färre persontransporter. Utifrån en tidigare 
undersökning av fördelningen av godstransporter på Västra Stambanan antas att 
25 % av godset transporteras dagtid och 75 % nattetid. 
 
I figur 5 framgår beräkningarna av persontäthet inom område 1 och i den delen av 
området som ligger närmast järnvägen (rad 1). Av platsskäl redovisas endast 
beräkningarna för område 1, beräkningarna för område 2-4 har genomförts på 
samma sätt.  
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Figur 4.  Ingångsvärden riskberäkning järnväg 
 

Ingångsdata 1(2) Riskanalys område 1 Mariestad centum 161219
Beräkning av olycksfrekvens enligt Modell för skattning av sannolikheten 
för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Banverket 2001:5

Ingångsdata
Sträcka 1 km Färgernas betydelse: Fylls i
Vagnaxel/vagn 2,75 Standard
Tåglängd 50 m Beräknas
Vagnlängd 20 m
Godståg/dag 1
Persontåg/dag 18
Längd godståg 250 m
Längd persontåg 60 m
Antal vagnar/tåg 2,5
Antal tåg/dag 19
Antal tåg/år 6935
Antal tåg/v 133
Antal växlar 3
Plankorsn. bommar 1
Plankorsn. ljus 0
Plankorsn. Kryss 0
Vagnaxelkm/år 4,8E+04
Vagnkm 1,7E+04

Beräkning olycksrisken
Intensitet Frekvens

Orsak Parameter Spårklass A Spårkl. B o C Spårklass A Spårkl. B o C

Rälsbrott Vagnaxelkm 5,0E-11 1,0E-10 2,4E-06 4,8E-06
Solkurva Spårkm 1,0E-05 2,0E-04 1,0E-05 2,0E-04
Spårlägesfel Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 1,9E-05 1,9E-05
Växel sliten Antal tågpassager  5,0E-09 5,0E-09 1,0E-04 1,0E-04
Växel ur kontroll Antal tågpassager 7,0E-08 7,0E-08 1,5E-03 1,5E-03
Vagnfel Vagnaxelkm 3,1E-09 3,1E-09 1,5E-04 1,5E-04
Lastförskjutning Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 1,9E-05 1,9E-05
Plankorsn. bommar Antal tågpassager 5,0E-08 5,0E-08 3,5E-04 3,5E-04
Plankorsn. ljus Antal tågpassager 1,5E-08 1,5E-08 0,0E+00 0,0E+00
Plankorsn. Kryss Antal tågpassager 2,0E-08 2,0E-08 0,0E+00 0,0E+00
Annan/okänd Tågkm 2,0E-07 2,0E-07 1,4E-03 1,4E-03
Summa Olyckor per år/km 3,5E-03 3,7E-03
Antal tågkm/år 6,9E+03 6,9E+03
Olyckor per tågkm, år 5,0E-07 5,3E-07
Antal vagnkm/år 1,7E+04 1,7E+04
Olyckor per vagnkm, år 2,0E-07 2,1E-07
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Figur 5.  Ingångsvärden riskberäkning järnväg, fortsättning 

Ingångsdata 2(2) Riskanalys område 1 Mariestad centum 161219

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid
antal 
vagnar 
totalt

antal 
vagnar 
dagtid/år

olycksrisk 
dagtid/km
,år

antal 
vagnar 
natt/år

olycksrisk
natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 0,0 0,0 0,0E+00 0,0 0,0E+00
Klass 2.1 43 10,8 2,2E-06 32,3 6,5E-06
Klass 2.3 14 3,5 7,0E-07 10,5 2,1E-06
Klass 3, bensin 41 10,3 2,1E-06 30,8 6,2E-06
Klass 5.1, explosionsrisk 18 4,5 9,0E-07 13,5 2,7E-06

Beräkning antal vagnar med mkt brandfarliga vätskor per godståg
antal godståg 365
andel m bensinvagnar 11%

Områdesinfo
Områdets storlek

Inne Ute
Planområdets avstånd leden 45 45 m
Planområdets bredd 40 40 m
Planområdets längd 62 62 m

Befolkningstäthet
Dag
Inne Ute

Befolkning inne +ute 42 personer
Andel inne/ute 93% 7%
Befolkning 39,1 2,9 personer
Befolkningstäthet 1,6E-02 1,2E-03 pers/m2

Natt
Inne Ute

Befolkning inne +ute 84 personer
Andel inne/ute 99% 1%
Befolkning 83,2 0,8 personer
Befolkningstäthet 3,4E-02 3,4E-04 pers/m2

Dag Natt
Antal personer första 
raden totalt 21 42

Dag
Inne Ute

Andel i % 93% 7%
Antal personer 1:a rad 19,5 1,5

Natt
Inne Ute

Andel i % 99% 1%
Antal personer 1:a rad 41,6 0,4
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I figur 6 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med 
gasutsläpp. Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot 
området respektive längs vägen framgår. 
 

 
Figur 6.  Vindros för Mariestad 
 

Vindros olycksplatsen Riskanalys område 1 Mariestad centum 161219

Vindros Gårdsjö
N 6% 6%
NO 8% 9%
O 13% 13%
SO 12% 12%
S 9% 9%
SV 19% 19%
V 21% 22%
NV 9% 9%
Summa 97% 100%

Ledens orientering SV-NO
Området Sydost om leden

Vindriktning mot området 37%
Vindriktning längs leden 28%
Bort från leden 35%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
N

NO

O

SO

S

SV

V

NV

Vindros Mariestad
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2. Scenarierna  
Här ges en generell beskrivning av scenarierna som kan leda till betydande 
konsekvenser för området utifrån de klasser farligt gods som kan komma att 
transporteras, se rapporten.  
 

2.1. Scenarier med sprängämnen, klass 1. 
2.1.1 Sannolikheter 
Sannolikheten per vagnkilometer för en olycka med massexplosiva sprängämnen 
framgår av figur 5. 
 
Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  
• ingen brand eller explosion,  
• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  
• brand i tåg som inte leder till explosion, 
• brand i tåg som leder till explosion. 
 
Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 
Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som 
huvudsakligen används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 
2008, FOA 2000) som visar att den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till 
explosion av sprängämnet är jämförbara med typiska hastigheter för kulor från 
skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer sänks visserligen 
denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 
olycka.  
 
Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda 
till en explosion för ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för 
dynamit. En studie med fallvikter på nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat 
att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I studien simulerades den stöten 
som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  
 
Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en 
olycka med emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att 
användas vid sannolikhetsberäkningarna. 
 
Sannolikhet för detonation på grund av brand 
Sannolikheten för brand beräknas enligt följande. 
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1. Det måste finnas en tankvagn med bensin eller annan mycket brandfarlig 
vätska med på tåget. 

2. Vagnen måste befinna sig nära vagnen med sprängämnen, högst en vagn 
emellan 

3. Vagnen med mycket brandfarlig vätska måste ha en skada som leder till ett 
betydande utsläpp 

4. Vätskan måste antändas 
 
Sannolikheten för detta framgår av händelseträden i figur 7 och 8 nedan. 
Händelseträdet är baserat på statistik för tunnväggiga tankvagnar i RBMII. 
 
Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt 
till 10 %. Händelseträdet för hela händelseförloppet vid olycka med sprängämnen 
visas i figur7 för tåghastigheter över 40 km/h och i figur 8 för tåghastigheter under 
40 km/h. 
 

 
Figur 7.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1, 

tåghastigheter över 40 km/h. 
 
 
 
 
 

Händelseträd 1.1
Hastighet >40 km/h

Scenario
Sannol ikhet 
/olycka

ja
0,001

Explosi on 1,0E-03

ja
0,1

ja Explosi on 3,9E-04
0,25

ja
1 0,56 nej

0,9
nej Inget 3,5E-03

ja 0,75
0,17 Inget 1,2E-02

ja nej
0,16 0,44

Inget 1,2E-02

nej nej
0,999 0,83

Inget 1,4E-01

nej
0,84

Inget 8,4E-01

SUMMA Explosi on 1,4E-03

Brand ger 
detonationSanno-likhet 

Stötvåg ger 
detonation

Bensinvagn på 
tåget

Bensinvagn i 
närheten

Bensinvagna 
skadad Antändning
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Figur 8.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1, 

tåghastigheter under 40 km/h. 
 
Sannolikheten för att en vagn med mycket brandfarliga vätskor skall vara med på 
tåget tas från ingångsdatan i figur5. (I figur 7 och 8 anges ett värde från ett tidigare 
projekt, det aktuella värdet har dock används i beräkningarna.) 
 
Resultaten av sannolikhetsberäkningar för fallet en massexplosion på grund av en 
olycka med en sprängämnestransport visas i tabell 2, avsnitt 3. 
 

2.1.2 Konsekvenser  
Explosionslast 
Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 25 ton TNT. 
Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. De reflekterade värdena 
är aktuella när explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät mot explosionen. 
De oreflekterade värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som 
explosionen.  
 
Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 9 som tagits från rapporten 
Dynamisk lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av 
beräkningsmetoden hänvisas till denna rapport.  
 
 

Händelseträd klass 1.1 Ale utby
Hastighet <40 km/h

Scenario
Sannol ikhet/
olycka

ja
0,001

Explosi on 1,0E-03

ja
0,1

ja Explosi on 5,5E-05
0,25

ja
1 0,079 nej

0,9
nej Inget 4,9E-04

ja 0,75
0,17 Inget 1,6E-03

ja nej
0,16 0,921

Inget 2,6E-02

nej nej
0,999 0,83

Inget 1,4E-01

nej
0,84

Inget 8,4E-01

Explosi on 1,1E-03

Antändning
Brand ger 

detonationSannol ikhet 
Stötvåg ger 
detonation

Bensinvagn på 
tåget

Bensinvagn i 
närheten

Bensinvagna 
skadad
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Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 
 

�= �
��/� 

 
R = avstånd från explosionscentrum (m) 
M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 
 
Figur 9 ger övertrycket p+ 
 

 
Figur 9 Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade 

avståndet Z (från SRV 2007). 
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Resultaten visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Explosionstryck som funktion av avståndet till explosionscentrum. 
 

 
 
Skador på bebyggelsen 
Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar vanliga hus vid ett övertryck 
(p+) på 25-35 kPa medan en vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador 
vid ungefär samma övertryck, se figur 10 och 11. Detta tryck uppnås enligt tabell 1 
ungefär 146 m från platsen för explosionen vid en explosion av 25 ton TNT. (För 
en explosion med 12,5 ton TNT, se avsnitt 2.5 Scenarier med oxiderande ämnen, 
ämnen, är detta avstånd ca 116 m.) 
 

M (kg) 12500 25000

M1/3 (kg1/3) 23,2 29,2
Z p+

m/kg1/3 kPa avstånd (m) avstånd (m)
1 900 23 29
2 200 46 58

2,5 120 58 73
3 80 70 88
4 45 93 117
5 33 116 146

5,2 30 121 152
6 23 139 175

6,9 20 160 202
7,9 15 183 231
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Figur 10  Övertryck som leder till raserade byggnader mm. 
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Figur 11.  Beskrivning av byggnadstyper mm i figur 10. 
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Sammantaget antas att byggnader närmast järnvägen får allvarliga skador inom 160 
m från explosionen. Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen 
framför och antas inte få lika betydande skador.  
 
Storleken av området längs vägen där husen rasar beräknas utifrån husens avstånd 
till vägen och Pythagoras sats. 
 
Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in 
mot ungefär halva huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de 
personer som vistas där (FOA 1997). Detta innebär att cirka en sjättedel av de 
boende inom detta område antas omkomma vid en explosion med sprängämnen.  
 
Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen, resultaten visas 
i tabell 2. 
 
Skador utomhus 
Direkta skador pga. tryck  
Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, 
döda på grund av lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 
kPa. Detta innebär att inga omkomna förväntas pga. lungskador på ett avstånd på 
mer än 50 m från explosionen. (FOA 1997) 
 
Indirekta skador 
Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt föremål av 
tryckvågen eller att personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  
 
Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. 
Enligt FOA får en person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från 
explosionen, se figur 12 och tabell 1. På 75 m har sannolikheten avtagit till 50 % 
och minskar till 10 % på ca 90 m.  
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Figur 12.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger 

allvarliga skador vid slag mot huvudet (från FOA 1997). 
 
Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och 
vi antar därför att alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera 
omkommer i explosionen.  
 
En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att 
ta tid innan en brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger 
upphov till en explosion. Under denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera 
personer från området. Praktiska erfarenheter från olyckor med sprängämnen visar 
att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion av antalet 
omkomna.  
 
Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 
antalet omkomna. 
 
Individrisk 
En person antas omkomma om han befinner sig i området kring den bebyggelse 
som kommer att rasa vid en massexplosion. Avståndet beror på avståndet mellan 
transportleden och husen och husens bredd, som default används 30 m för detta. 
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Sannolikheten beräknas med att explosionen måste ske på de 250 m av vägen som 
är närmast individen. 
 
Samhällsrisk 
Sannolikheten för en person att omkomma inomhus är 17 % i de hus som antas 
rasa vid massexplosionen, dvs de som ligger inom 125 m från olycksplatsen. Alla 
personer som befinner sig utomhus kring husen antas omkomma, se avsnittet om 
individrisk. 
 
 

2.2 Scenarier med brandfarliga gaser, klass 2.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med brandfarliga gaser per kilometer 
järnväg har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 2.1.1 
och framgår av ingångsdata i figur 4. 
 

2.2.1 Scenario Jetflamma  
I detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken på tankvagnen med komprimerad 
brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och antänds vilket leder till en låga som sträcker 
sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett område av 70x90 m (längs vägen x 
in mot området) förväntas alla omkomma. Utomhus på grund av att människorna 
hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 
 
Av händelseträden för brandfarliga gaser, figur 14 och 15, framgår att 
sannolikheten för scenario Jetflamma vid en olycka med brandfarlig gas med 
betydande utströmning är lika med 8,5x10-4 vid tåghastigheter över 40 km/h och 
2,4x10-4 vid lägre hastigheter. 
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Figur 14. Händelseträd olycka med brandfarlig gas, tåghastighet över 40 

km/h 
 

Händelseträd klass 2.1
hastighet>40 km/h

Effekt Sannolikhetp
er olycka

0,16
varm BLEVE 1,4E-04

0,8 Dominoeffekt

ja
1

kall BLEVE 8,8E-04
0,0011 Direkt

Momentant
0,6

Molnbrand 1,3E-04
0,2

nej
1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 8,8E-05

0,5
Jet 8,5E-04

ja
0,0017

Kontinuerligt 0,6
7,5 cm hål Molnbrand 5,1E-04

0,5

nej
0,4

Gasmolnsexpl. 3,4E-04
Andel bensinvagnar 16%

Utströmning Direkt antändning Antändning 
pga 
bensinbrand

Fördröjd 
antändning
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Figur 15. Händelseträd olycka med brandfarlig gas, tåghastighet under 40 

km/h 
 

Individrisk 
En individ omkommer om olyckan sker på de närmaste 70 m av leden från där 
personen står och om personen står på mindre än 90 m från leden.  
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inom ett område på 70 m längs vägen och 90 m in från vägen 
antas omkomma, såväl inomhus som utomhus. 
 

2.2.2 Scenario Gasbrand vid momentant utsläpp, Gasbrand 
M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. Gasen 
blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd (LFL) då gasen antänds. 

Händelseträd klass 2.1
hastighet <40 km/h

Effekt Sannolikhet

0,16
BLEVE 4,2E-05

0,8 Dominoeffekt

ja
1

BLEVE 2,6E-04
0,00032 Direkt

Momentant
0,6

Molnbrand 3,8E-05
0,2

nej
1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 2,6E-05

0,5
Jet 2,4E-04

ja
0,00047

Kontinuerligt 0,6
7,5 cm hål Molnbrand 1,4E-04

0,5

nej
0,4

Andel bensinvagnar 16% Gasmolnsexpl. 9,4E-05

Direkt antändning Tågtyp Fördröjd Olycksfrekvens Utströmning



 

 

 
   

21 (40)

n:
\1

04
\3

3\
10

43
37

1\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\r

is
ku

tre
dn

in
g\

do
ku

m
en

t\b
ila

ga
 

jä
rn

vä
g 

m
ar

ie
st

ad
.d

oc
x 

Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, eller som en detonation 
(flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) vilket leder till en 
gasexplosion. Detta är scenario Gasbrand M respektive Gasexplosion M. För dessa 
scenarier spelar vindriktningen en mindre roll på grund av den stora mängden gas 
som expanderar och antänds snabbt. För scenario Gasbrand M antas gasmolnet ha 
sitt centrum på olycksplatsen och en storlek av 260x260 m. Inom ett område av 
260x130 m (längs vägen x in mot området) omkommer alla ute och inne. 
Effektområdet har valts med marginal så att det även tas hänsyn till att gasmolnet 
förflyttar sig i viss mån med vinden innan det antänds. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 14 och 15 och är lika med 1,3x10-4 vid hastigheter 
över 40 km/h och 3,8x10-5 vid lägre hastigheter. 
 
Individrisk 
En individ omkommer vid detta scenario om han/hon befinner sig inom det 
brinnande molnet, dvs om olyckan händer inom 260 m från personen och om 
personen står på ett avstånd mindre än 130 m från järnvägen. 
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inne i det brinnande gasmolnet antas omkomma, inne såväl 
som ute.  
 

2.2.3 Scenario Gasbrand vid kontinuerligt utsläpp, 
Gasbrand KT och KL 
I detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken på samma sätt som i scenario 
Jetflamma. Den brandfarliga gasen antänds inte direkt men sprids med vinden från 
olycksplatsen. Gasen blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd 
(LFL) då gasen antänds. Molnets utsträckning är då 70 x10 m i vindriktningen. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, scenario Gasbrand K, 
eller till en detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) 
vilket leder till en gasexplosion, detta är scenario Gasexplosion K. 
 
Vid Scenario Gasbrand K antas alla som vistas i det brinnande molnet omkomma, 
såväl inomhus som utomhus. 
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Sannolikheten för Scenario Gasbrand K vid en olycka framgår av händelseträdet i 
figur 14 och 15 och är lika med 5,1x10-4 vid hastigheter över 40 km/h och 1,4x10-4 
vid hastigheter under 40 km/h när en olycka sker med utsläpp av brandfarlig gas. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 
scenario Gasbrand KT. Blåser vinden i banans riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasbrand KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasbrand KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 10 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 70 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 70 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 5 m från 
leden 
 
Samhällsrisk 
I scenario Gasbrand KT antas personer omkomma inom ett område med längd 10 
m längs leden och bredd 70 m in från vägen. 
 
I scenario Gasbrand KL antas personer omkomma inom ett område med längd 70 
m längs leden och bredd 5 m in från vägen. 
 

2.2.4 Scenario Gasexplosion vid momentant utsläpp, 
Gasexplosion M  
Detta är samma som scenario Gasbrand M, med den skillnaden att 
gas/luftblandningen förbränns explosionsartat. En individ antas omkomma vid ett 
explosionstryck över 0,3 Bar. Detta inträffar vid en gasexplosion inom ett område 
på 330 x 330 m, centrum för explosionen antas ligga på leden. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med en tågvagn med brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 14 och 15 och är lika med 8,8x10-5 för 
tåghastigheter över 40 km/h och 2,6x10-5 vid lägre hastigheter. 
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Individrisk 
I scenario Gasexplosion M omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
330 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 165 m 
från leden.  
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inomhus eller utomhus inom ett område med längd 330 m 
längs leden och bredd 165 m från vägen antas omkomma. Inom ett område utanför 
detta område med längd 650 m och bredd 325 m antas 3 % av de som befinner sig 
inomhus omkomma. 
 

2.2.5 Scenario Gasexplosion vid kontinuerlig utsläpp, 
Gasexplosion KT och KL 
Dessa scenarier är detsamma som scenario Gasbrand KT och KL med den 
skillnaden att gas/luftblandningen förbränns snabbare vilket leder till en 
gasexplosion. En individ antas omkomma vid ett explosionstryck över 0,3 Bar. 
Detta inträffar i ett område av 95x95 m. Sannolikheten för detta per olycka med en 
tankvagn med brandfarlig gas är enligt händelseträden i figur 14 och 15 lika med 
3,4x10-4 vid hastigheter över 40 km/h och 9,4x10-5 vid lägre hastigheter.  
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 
scenario Gasexplosion KT. Centrum för explosionen antas då ligga 48 m från 
järnvägen så att hela effektområdet ligger vid sidan om vägen.  
 
Blåser vinden i banans riktning transporteras gasen längs leden, detta ger scenario 
Gasexplosion KL. Centrum för explosionen antas ligga på banan men mitt framför 
området. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasexplosion KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
95 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 95 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 98 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 48 m från 
leden. 
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Samhällsrisk 
I scenario Gasexplosion KT antas personer inomhus och utomhus omkomma inom 
ett område med längd 95 m längs leden och bredd 95 m in från vägen.  
 
I scenario Gasexplosion KL antas personer omkomma inom ett område med längd 
95 m längs leden och bredd 48 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.2.6 Scenario BLEVE  
Vid en BLEVE havererar tanken brandfarlig gas vilket leder till ett momentant 
utsläpp som antänds direkt. Detta kallas en BLEVE. Orsaken kan vara krafterna vid 
själva olyckan eller att en brand har uppstått som leder till att tanken hettas upp till 
trycket blir så stort att den exploderar. En BLEVE leder till att personer omkommer 
inom ett område av 140x140 m. BLEVE:ns centrum ligger på olycksplatsen. 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med en tankvagn för brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 14 och 15 och är lika med (1,4+8,8)x10-4 = 
1,0x10-3 vid tåghastigheter över 40 km/h. vid hastigheter under 40 km/h är 
sannolikheten lika med 3,0x10-4. 
  
Individrisk 
En person förväntas omkomma inom ett område med längd 140 m längs leden och 
bredd 70 m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 
I scenario BLEVE antas personer omkomma inom ett område med längd 140 m 
längs leden och bredd 70 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.3 Scenarier med giftiga gaser, klass 2.3 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med giftiga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i tidigare 
avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 5. 
 
Händelseträden för scenarier med giftiga gaser framgår i figur 16 och 17 nedan. 
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Figur 16. Händelseträd för olycka med giftiga gaser, tåghastigheter över 40 

km/h 
 

 
Figur 17. Händelseträd för olycka med giftiga gaser, tåghastigheter under 40 

km/h 
 

Händelseträd klass 2.3
Hastighet >40 km/h

Effekt 
giftiga gaser

Sannolikhet 
dagtid/km, år

1,1E-03
Momentant 1,1E-03

Momentant utsläpp

1

1,7E-03
Kontinuerligt 1,7E-03

Kontinuerligt utsläpp
7,5 cm hål

Sannolikhet 
olycka dagtid/km, 
år

Utströmning

Händelseträd klass 2.3
Hastighet <40 km/h

Effekt 
giftiga gaser

Sannolikhet 
dagtid/km, år

3,2E-04
Momentant 3,2E-04

Momentant utsläpp

1

4,7E-04
Kontinuerligt 4,7E-04

Kontinuerligt utsläpp
7,5 cm hål

Sannolikhet 
olycka dagtid/km, 
år

Utströmning
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2.3.1 Scenario Gasmoln M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. På grund 
av det snabba händelseförloppet bedöms vindriktningen spela mindre roll. 
Effektområdena har dock anpassats för att ta hänsyn till spridning med vinden i 
olika riktningar. Storleken av effektområde 1 bedöms vara 100x100 m med 
centrum på olycksplatsen. Effektområde 2 har storlek 114x114 m.  
 
Sannolikhet för scenariot per olycka framgår av händelseträdet i figur 16 och 17 
och är lika med 1,1x10-3 vid tåghastigheter över 40 km/h och 3,2x10-4 vid lägre 
hastigheter. 
 
Individrisk 
En person har 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 
100 m av järnvägen från där personen står och 50 m in från banan. En person har 
30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 114 m av 
järnvägen från där personen står och 57 m in från banan. 
 
Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % 
omkomma. 
 

2.3.2 Scenario Gasmoln K  
Vid detta scenario uppstår ett hål på 7,5 cm i tanken med giftig gas. En gasplym 
uppstår som rör sig i vindriktningen. Sannolikheten per olycka för scenariot 
framgår av händelseträdet i figur 16 och 17 och är lika med 1,7x10-3 vid hastigheter 
över 40 km/h och 4,7x10-4 vid lägre hastigheter. 
 
Effektområde 1 har bredd 36 m och längd 240 m i vindriktningen. Effektområde 2 
har bredd 121 m och längd 374 m i vindriktningen. Båda effektområden börjar vid 
olycksplatsen. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 6. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen till området, detta är 
scenario Gasmoln KT. Blåser vinden i järnvägens riktning transporteras gasen 
längs leden, detta ger scenario Gasmoln KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen 
bort från området. 
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Individrisk 
I scenario Gasmoln KT har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 36 m av leden från där personen står och 240 m in från vägen. 
En person har 30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 121 
m av leden från där personen står och 374 m in från vägen. 
 
I scenario Gasmoln KL har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 240 m av leden från där personen står och 18 m in från vägen. 
En person har 30 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 374 
m av leden från där personen står och 61 m in från banan. 
 
Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
 

2.4. Scenarier med mycket brandfarliga vätskor, 
klass 3.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med mycket brandfarliga vätskor har 
beräknats på samma sätt som i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 5. 
 
Händelseträden för scenarier med mycket brandfarliga vätskor framgår i figur 18 
och 19 nedan. 
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Figur 18  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Tåghastighet > 40 km/h 
 
 
 

Händelseträd klass 3
Hastighet >40 km/h
Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25
Pölbrand 600 m2 5,5E-02

0,220 Direkt

Stor
0,75

Ingen 1,7E-01
Ingen

1

0,25
Pölbrand 300 m2 8,5E-02

0,340 Direkt

Liten
0,75

Ingen 2,6E-01
Ingen
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Figur 19  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Tåghastighet < 40 km/h 
 
 

2.4.1 Scenarier Pölbrand S och M 
I scenario Pölbrand sker en olycka där tanken skadas och ett utsläpp sker av 
mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) som rinner ut till en pöl som sedan 
antänds. Värmestrålningen kan leda till att människor omkommer. Vid en stor 
pölbrand med en yta på 600 m2 (Pölbrand S) antas personer inom ett område på 
30x30m omkomma, såväl inne som ute. Vid en mindre pölbrand (Pölbrand M) 
antas personer inom ett område på 26x26 m omkomma såväl inne som ute. 
Områdena antas centrerade kring olycksplatsen. 
  
Sannolikhet 
Sannolikheten för scenario Pölbrand S vid en olycka med en tankvagn med mycket 
brandfarlig vätska är lika med 5,5x10-2 vid hastigheter över 40 km/h och 8,0x10-2 
vid hastigheter under 40 km/h.  

Händelseträd klass 3
Hastighet <40 km/h
Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25
Pölbrand 600 m2 8,0E-03

0,032 Direkt

Stor
0,75

Ingen 2,4E-02
Ingen

1

0,25
Pölbrand 300 m2 1,2E-02

0,047 Direkt

Liten
0,75

Ingen 3,5E-02
Ingen
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Sannolikheten för scenario Pölbrand M vid en olycka med en tankvagn med 
mycket brandfarlig vätska är lika med 8,5x10-2 vid hastigheter över 40 km/h och 
1,2x10-2 vid hastigheter under 40 km/h.  
 
Individrisk 
I scenario Pölbrand S har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 30 m av järnvägen från där personen står och 15 m in från 
banan.  
 
I scenario Pölbrand M har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 26 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen.  
 
Samhällsrisk 
Inom ett område med längd 30 m längs vägen och bredd 15 m in från vägen antas 
alla omkomma såväl inomhus som utomhus i scenarion Pölbrand S. 
 
I scenario Pölbrand M antas alla utomhus och inomhus omkomma inom ett område 
med längd 26 m längs vägen och bredd 13 m in från vägen. 
 
 

2.5. Scenarier med oxiderande ämnen, klass 5.1 
Sannolikheten för en olycka med en järnvägsvagn med oxiderande ämnen med risk 
för massexplosion per kilometer järnväg har beräknats på samma sätt som för 
massexplosiva ämnen i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 
 
Händelseträdet för scenarier med oxiderande ämnen framgår i figur 19 och 20 
nedan. 
 

2.5.1 Scenario Explosion S och M 
I dessa scenarior har vi utgått från att transporterna sker som ammoniumnitrat som 
vid blandning med dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 25 ton TNT 
vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. 
Detta överskattar explosionens kraft eftersom den blandning som kommer att ske 
om båda ämnena rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett effektivt 
sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  
 
Konsekvenserna av dessa explosioner härleds på samma sätt som för 
massexplosiva ämnen i klass 1. 
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Sannolikhet 
För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande 
konsekvenser krävs att det oxiderande ämnet blandas med bensin och att 
blandningen antänds. För att detta skall ske måste flera förutsättningar vara 
uppfyllda: 
 
1. Det måste finnas en tankvagn med bensin eller annan mycket brandfarlig 

vätska med på tåget. 
2. Vagnen måste befinna sig nära vagnen med oxiderande ämnen för att en 

blandning skall kunna ske, högst en vagn emellan. 
3. Vagnen med mycket brandfarlig vätska måste ha en skada som leder till ett 

betydande utsläpp. 
4. Vätskan måste antändas. 
5. Blandningen oxiderande ämne/brandfarlig vätska kan antingen brinna som en 

pölbrand eller explodera. 
 
Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 19 och 20 nedan. 
Händelseträdet är baserat på statistik för tunnväggiga tankbilar. I de visade 
händelseträden utgås från att en vagn med mycket brandfarlig vätska finns med på 
16 % av tågen. Denna siffra är tagen från ett äldre projekt och används här endast 
som exempel. I beräkningarna har den rätta siffran används som finns i figur 5. 
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Figur 19. Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka 

explosion. Tåghastigheter över 40 km/h 
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Figur 20.  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka 

explosion. Tåghastigheter under 40 km/h 
 
Konsekvenser 
Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. 
Storleken på utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt eftersom en 
explosiv blandning endast kräver en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del 
brandfarlig vätska på 7 delar oxiderande ämne). Ett stort utsläpp av oxiderande 
ämnen ger scenario Explosion S, ett något mindre utsläpp ger scenario Explosion 
M. 
 
Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara densamma som för en 
explosion av 25 ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk 
för denna mängd sprängämne finns beskriven i scenariot för klass 1.1.  
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Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara densamma som för en 
explosion av 12,5 ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk 
för denna mängd sprängämne finns också beskriven i scenariot för klass 1.1.  
 
De scenarier där ingen explosion sker men det oxiderande ämnen deltar i branden 
av den brandfarliga vätskan ingår i beräkningarna för konsekvenserna av olyckor 
med klass 3. 
  



 

 

 
   

35 (40)

n:
\1

04
\3

3\
10

43
37

1\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\r

is
ku

tre
dn

in
g\

do
ku

m
en

t\b
ila

ga
 

jä
rn

vä
g 

m
ar

ie
st

ad
.d

oc
x 

3. Beräkningsresultat 
I tabell 2 och 3 nedan presenteras resultaten av riskberäkningarna som visas i figur 
12 och 13 i rapporten.  
 
Tabell 2. Resultaten av riskberäkningarna dagtid 
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Tabell 3. Resultaten av riskberäkningarna nattetid 
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I tabell 4 och 5 redovisas resultaten som representeras av de lila kurvor i figur 20 
och 21 i rapporten. 
 
Tabell 4. Resultaten av osäkerhetsberäkningarna dagtid 
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Tabell 5. Resultaten av osäkerhetsberäkningarna dagtid 
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1. Inledning 
1.1 Beräkningsmetod 
1.1.1 Inledning 
Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. 
1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna 

utomhus och inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
 
Alla beräkningar genomförs i excelblad. Dessa excelblad finns för insyn för 
myndigheterna och endast vissa utdrag publiceras här. 
 
Sannolikheter och effektområdens storlek har, för klass 2.1, klass 2.2 och klass 3 
tagits från den nederländska beräkningsmetoden RBMII som är en av den 
nederländska staten godkänd metod för riskberäkning vid transport av farligt gods 
utifrån de modeller som presenteras i den s.k. Gula Boken (PGS2 2005) och Lila 
Boken (PGS3 2005). För klass 1.1 och klass 5.1 anges mera i detalj hur 
sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats. 
 

1.1.2 Sannolikhetsberäkning 
Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av 
Trafikverket angivna sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer 
på en vägsträcka av den aktuella typen (Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka 
fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för olyckor på vägsträckan 
med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten olyckor har 
två fordon inblandade Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor 
fås från rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   
 
Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 
transporter av de olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 
dessa olyckor finns i figur 4. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på 
vilket scenario som är aktuellt 
 
För samhällsrisken förklaras detta i figur 1 till 3 nedan. 
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Figur 1. Tre olika lägen för en olycka med farligt gods med effektområde 

mindre än det planerade området. 
 
Tre lägen för olyckor visas. I läge 1 drabbas området av halva effekten, i läge 2 av 
hela effekten och läge 3 åter av halva effekten. Till vänster om läge 1 och till höger 
om läge 3 drabbas området av mindre än halva effekten. Detta förenklas till att 
området drabbas av hela effekten (som i olycksplats 2) för alla olyckslägen mellan 
1 och 3. Olyckor utanför denna sträcka tas däremot inte med i beräkningen. 
Approximationen förtydligas i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2.  Förenkling av effekten av olyckor med farligt gods. 
 
Om effektområdets längd utmed leden är större än planområdets längd utmed leden 
så är det effektområdets längd som är utgångspunkten. Detta visas i figur 3 som 

1 3 2 

planområdets utsträckning 
längs leden 
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visar effektområdet för exempelvis ett gasmoln som blåses av vinden längs med 
vägen. Om olyckan sker mellan läge 1 och läge 2 så antas området drabbas av 
effekten. Avståndet är lika med effektområdets utsträckning längs leden.  
 

 
Figur 3. Två olika lägen (lila resp röda effektområdet) för en olycka med 

farligt gods (gas i detta fall) med effektområde större än det 
planerade området. 

 
Vid individriskberäkningar bestäms sannolikheten för olyckor alltid av 
effektområdenas utsträckning längs leden. 
 
Sannolikheten att en olycka leder till ett utsläpp av betydelse (>100 kg) för klass 
2.1, 2.3, 3 och 5.1 har tagits från RBMII. 
 
Händelseträden för klass 1.1 och klass 5.1 förklaras i nästa kapitel vid aktuella 
scenarier  
 
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har tagits från RBMII. 
 

1.1.3 Konsekvenser 
Konsekvenserna beräknas med hjälp av effektområden för scenarier för ämnen i 
klass 2.2, 2.3 och 3. För ämnen i klass 1.1 och 5.1 används en något annorlunda 
metod som förklaras vid dessa scenarier. 
Effektområden har tagits från den nederländska metoden RBMII som är 
föreskriven metod i Nederländerna vid denna sorts beräkningar. Effektområden har 
förenklats till att vara rektangulära. Storleken på dessa effektområden är generellt 
något större än på de effektområden som används i RBMII vilket leder till mera 
konservativa beräkningar. 
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I vissa fall finns det skäl att använda två effektområden i ett scenario. Detta är fallet 
när effekten av olyckan endast avklingar långsamt som exempelvis för olyckor 
med giftiga gaser i klass 2.3. För många scenarier avklingar effekten ganska snabbt 
från att alla omkommer till att nästan inga omkommer. I dessa fall används endast 
ett effektområde vars storlek har utökats för att även täcka de delar där endast en 
del av de närvarande omkommer. 
 
Vindens påverkan tas med för de effekter som beror på vindriktningen. Alla 
vindriktningar mot området samlas till en vindriktning lodrätt från leden mot 
området. Vindriktningar längs leden beaktas också då vissa scenarier ger plymer 
längs leden som påverkar närmast leden. 
 
Antalet omkomna i ett scenario beräknas utifrån ytan på området där scenariot 
påverkar, antal personer som befinner sig ute och inne inom detta område samt 
andelen av dessa som omkommer. 
 

1.2 Ingångsdata till scenarieberäkningar 
Resultaten av beräkningen av olycksrisk per kilometer för de olika klasser farligt 
gods framgår av figur 4. Där framgår också beräkningarna av persontäthet inom 
området och i husen närmast vägen. 
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Figur 4.  Ingångsvärden för riskberäkningarna 
 

Ingångsdata Strandvägen Mariestad 161215

Olycksrisk
Risk för olycka 1,4E-07 1/fordonskm, år
Andel singelolyckor 0,15
Olycksrisk fordon 2,50E-07 1/km, år
Område enl nedan 3 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område
Kondenserad
e gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101
Utanför tätort 2 0,034 0,077
Inom tätort 3 0,006 0,021
60 km/h 4 0,02 0,049

Sannolikhet utströmning olika klasser
antal transporter/årrisk olycka/km,årrisk>100 kg olycksrisk/km,år

Klass 1, massexplosiv 0,0E+00 1 0,0E+00
Klass 2.1 0,0E+00 0,006 0,0E+00
Klass 2.3 0,0E+00 0,006 0,0E+00
Klass 3, bensin 100 2,5E-05 0,021 5,2E-07
Klass 5.1, explosionsrisk 0,0E+00 0,021 0,0E+00

Områdesinfo
Inne Ute

Befolkningstäthet 8,7E-02 1,1E-03

Områdets storlek
Inne Ute

Planområdets avstånd leden 14 2 m
Planområdets bredd (bort från vägen) 40 100 m
Planområdets längd (längs vägen) 40 100 m

Antal personer total 150
Andel närv dagtid 100%
Antal personer dagtid 150

Inne Ute
Andel i % 93% 7%
Antal personer 139,5 10,5

Antal personer första raden totalt 150
Andel närv dagtid 100%
Antal personer dagtid 150

Inne Ute
Andel i % 93% 7%
Antal personer 139,5 10,5
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I figur 5 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med 
gasutsläpp. Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot 
området respektive längs vägen framgår. 
 

 
Figur 5.  Vindros för Järfälla 
 

Vindros olycksplatsen Strandvägen Mariestad 161215

Vindros Gårdsjö
N 6%
NO 9%
O 13%
SO 12%
S 9%
SV 19%
V 22%
NV 9%
Summa 100%

Vägens orientering O-V
Området Söder om vägen

Vindriktning mot området 35%
Vindriktning längs leden 28%
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20%
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2. Aktuella scenarierna  
Här ges en generell beskrivning av scenarierna som kan leda till betydande 
konsekvenser för området utifrån de klasser farligt gods som kan komma att 
transporteras, se rapporten.  
 

2.1. Scenarier med sprängämnen, klass 1.1 
2.1.1 Sannolikheter 
Sannolikheten för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 4 
 
Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  
• ingen brand eller explosion,  
• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  
• brand i fordonet som inte leder till explosion,  
• brand i fordon som leder till explosion. 
 
Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 
Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som 
huvudsakligen används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 
2008, FOA 2000) som visar att den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till 
explosion av sprängämnet är jämförbara med typiska hastigheter för kulor från 
skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer sänks visserligen 
denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 
olycka.  
 
Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda 
till en explosion för ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för 
dynamit. En studie med fallvikter på nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat 
att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I studien simulerades den stöten 
som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  
 
Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en 
olycka med emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att 
användas vid sannolikhetsberäkningarna. 
 
Sannolikhet för detonation på grund av brand 
Sannolikheten för att en olycka leder till en fordonsbrand beräknas utifrån statistik 
från USA då pålitlig svensk statistik saknas. Enligt statistiken (NFPA 2012, FEMA 
2008, USCB 2012) förekom det under perioden 2005-2009 ca 52,7 miljoner 
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trafikolyckor på motorvägar i USA. Av dessa var lastbilar inblandade i ca 3,1 % 
eller 1,6 miljoner olyckor. Av trafikolyckorna på motorväg under perioden 2005-
2009 ledde ca 1,13 miljoner till brand i fordon. Av dessa olyckor med brand i 
fordon berörde ca 6,4 % eller 72 600 lastbilar. Andelen trafikolyckor med lastbilar 
som ledde till brand är således 72 600/1 600 000 = 4,5 % under 2005-2009 i USA. 
Denna siffra används som sannolikhet för att lastbil fattar eld vid en olycka. 
 
Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt 
till 10 %.  Händelseträdet för olycka med sprängämnen visas i figur 6. 
 

 
Figur 6.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1.   
 
Resultaten av sannolikhetsberäkningar för fallet att en massexplosion på grund av 
en olycka med en sprängämnestransport visas i tabell 2, avsnitt 3. 
 

2.1.2 Konsekvenser  
Explosionslast 
Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 16 ton TNT. Mängden 
sätts till 16 ton då detta är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras i en 
vägtransport. Att välja TNT görs för att inte underskatta explosionsstyrka, ämnet 

Händelseträd klass 1

Väg
Händelseträd klass 1.1
Olycka 
med 
klass 1.1

Sannolik
het per 
olycka Konsekvens

ja
0,001 Explosion

0,001

1,0E+00 ja
0,0045 Explosion

ja 0,1

0,045
nej

nej 0,040 Ej explosion
0,9

0,999

nej
0,95 Ej explosion

0,96

0,0055
Summa 
explosion

Stötvåg ger detonation Bilen antänder Brand ger detonation
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som transporteras mest är ANFO vars explosionsstyrka ligger på ca 82 % av TNT. 
För att inte underskatta riskerna väljs dock TNT. 
 
Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. Både oreflekterade och 
reflekterade värden har beräknats. De reflekterade värdena är aktuella när 
explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät mot explosionen. De oreflekterade 
värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som explosionen.  
 
Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 7 och 8 som tagits från rapporten 
Dynamisk lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av 
beräkningsmetoden hänvisas till denna rapport.  
 
Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 
 

�= �
��/� 

 
R = avstånd från explosionscentrum (m) 
M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 
 
Figur 7 ger övertrycket p+ 
 

 
Figur 7 Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade 

avståndet Z (från SRV 2007). 
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Figur 8 ger den skalade impulsen delat med kubikroten ur mängden sprängämne: 
i+/M1/3. Den skalade impulsintensiteten räknas sedan ut genom att multiplicera med 
M1/3 = 160001/3 = 25,2 kg1/3. 
 

 
Figur 8. Reflekterat och oreflekterat impulsintensitet som funktion av det 

skalade avståndet Z (från SRV 2007). 
 
Resultaten visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Reflekterat och oreflekterat tryck och impultstäthet som funktion av 

avståndet till explosionscentrum. 
Avstånd Z p+ pr i+ ir 

m m/kg1/3 kPa kPa kPas kPas 
25 1,0 900 5000 4,8 14,0 
50 2,0 200 750 2,3 6,3 
63 2,5 120 400 1,8 4,3 
75 3,0 80 220 1,6 3,3 

100 4,0 45 110 1,3 2,6 
125 5,0 33 70 1,0 2,0 
150 6,0 23 50 0,9 1,8 
175 6,9 20 40 0,8 1,5 
200 7,9 15 33 0,7 1,3 
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Skador på bebyggelsen 
Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar hus vid ett övertryck (p+) på 
25-35 kPa medan en vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid 
ungefär samma övertryck, se figur 9 och 10. Detta tryck uppnås enligt tabell 1 
ungefär 125 m från platsen för explosionen.  
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Figur 9  Övertryck som leder till raserade byggnader mm. 
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Figur 10.  Beskrivning av byggnadstyper mm i figur 9. 
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Sammantaget antas att byggnader närmast vägen får allvarliga skador inom 125 m 
från explosionen. Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför 
och antas inte få lika betydande skador.  
 
Storleken av området längs vägen där husen rasar beräknas utifrån husens avstånd 
till vägen och Pythagoras sats. 
 
Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in 
mot ungefär halva huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de 
personer som vistas där (FOA 1997). Detta innebär att cirka en sjättedel av de 
boende inom detta område antas omkomma vid en explosion med sprängämnen.  
 
Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen, resultaten visas 
i tabell 2. 
 
Skador utomhus 
Direkta skador pga. tryck  
Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, 
döda på grund av lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 
kPa. Detta innebär att inga omkomna förväntas pga. lungskador på ett avstånd på 
mer än 50 m från explosionen (FOA 1997). 
 
Indirekta skador 
Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt förermål av 
tryckvågen eller att personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  
 
Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. 
Enligt FOA får en person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från 
explosionen, se figur 11 och tabell 1. På 75 m har sannolikheten avtagit till 50 % 
och minskar till 10 % på ca 90 m.  
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Figur 11.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger 

allvarliga skador vid islag av huvudet (från FOA 1997). 
 
Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och 
vi antar därför att alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera 
omkommer i explosionen.  
 
En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att 
ta tid innan en brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger 
upphov till en explosion. Under denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera 
personer från området. Praktiska erfarenheter från olyckor med sprängämnen visar 
att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion av antalet 
omkomna.  
 
Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 
antalet omkomna. 
 
Individrisk 
En person antas omkomma om han befinner sig i området kring den bebyggelse 
som kommer att rasa vid en massexplosion. Avståndet beror på avståndet mellan 
transportleden och husen och husens bredd, som default används 30 m för detta. 
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Sannolikheten beräknas med att explosionen måste ske på de 250 m av vägen som 
är närmast individen. 
 
Samhällsrisk 
Sannolikheten för en person att omkomma inomhus är 17 % i de hus som antas 
rasa vid massexplosionen, dvs de som ligger inom 125 m från olycksplatsen. Alla 
personer som befinner sig utomhus kring husen antas omkomma, se avsnittet om 
individrisk. 
 
 

2.2 Scenarier med brandfarliga gaser, klass 2.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med brandfarliga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 
2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 
 

2.2.1 Scenario Jetflamma  
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på tankfordon med komprimerad 
brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och antänds vilket leder till en låga som sträcker 
sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett område av 45x74 m (längs vägen x 
in mot området) förväntas alla omkomma. Utomhus på grund av att människorna 
hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 
 
Av händelseträdet för brandfarliga gaser, figur 12, framgår att sannolikheten för 
scenario Jetflamma vid en olycka med brandfarlig gas med betydande utströmning 
är lika med 0,16. 
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Figur 12. Händelseträd olycka med brandfarlig gas 
 
Individrisk 
Scenario Jetflamma antas leda till att oskyddade individer utomhus omkommer 
inom ett område på 45 m av leden i ledens riktning och som sträcker sig ca 74 m in 
i området.  
 
En individ omkommer om olyckan sker på de närmaste 45 m av leden från där 
personen står och om personen står på mindre än 74 m från leden.  
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inom ett område på 45 m längs vägen och 74 m in från vägen 
antas omkomma, såväl inomhus som utomhus.  
 
 

Händelseträd klass 2.1

Väg
Händelseträd brandfarlig gas
Utströmning Typ av Direkt Försenad Sannolikhet Scenario
> 100 kg utströmning antändning antändning per olycka

0,8
0,084 BLEVE

ja
0,11

Momentan 0,6
0,013 Gasbrand M

0,2 brand

nej
0,4

0,0084 Gasexplosion M
explosion

0,8
1,0E+00 0,16 Jet

ja
0,20

Kontinuerlig, 50 mm hål 0,6
0,023 Gasbrand K

0,2 brand

nej
0,4

0,016 Gasexplosion K
explosion

0,7
0,70 Ingen

Ej relevant
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2.2.2 Scenario Gasbrand vid momentant utsläpp  
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. Gasen 
blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd (LFL) då gasen antänds. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, eller som en detonation 
(flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) vilket leder till en 
gasexplosion. Detta är scenario Gasbrand M respektive Gasexplosion M. För dessa 
scenarier spelar vindriktningen en mindre roll på grund av den stora mängden gas 
som expanderar och antänds snabbt. För scenario Gasbrand M antas gasmolnet ha 
sitt centrum på olycksplatsen och en storlek av 18 5x 185 m. Inom ett område av 
185 x 93 m (längs vägen x in mot området) omkommer alla ute och inne. 
Effektområdet har valt med marginal så att det även tas hänsyn till att gasmolnet 
förflyttar sig i viss mån med vinden innan det antänds. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 10 och är lika med 0,013. 
 
Individrisk 
En individ omkommer vid detta scenario om han/hon befinner sig inom det 
brinnande molnet, dvs om olyckan händer inom 93 m från personen och om 
personen står på ett avstånd av mindre än 93 m från leden. 
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inne i det brinnande gasmolnet antas omkomma, inne såväl 
som ute.  
 

2.2.3 Scenario Gasbrand vid kontinuerligt utsläpp 
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på samma sätt som i scenario 
Jetflamma. Den brandfarliga gasen antänds inte direkt men sprids med vinden mot 
olycksplatsen. Gasen blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd 
(LFL) då gasen antänds. Molnets utsträckning är då 50 x 10 m i vindriktningen. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, scenario Gasbrand K, 
eller till en detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) 
vilket leder till en gasexplosion, detta är scenario Gasexplosion K. 
 
Vid Scenario Gasbrand K antas alla som vistas i det brinnande molnet omkomma, 
såväl inomhus som utomhus. 
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Sannolikheten för Scenario Gasbrand K framgår av händelseträdet i figur 12 och är 
lika med 0,023 vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 
scenario Gasbrand KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasbrand KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasbrand KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 10 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 50 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 50 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 5 m från 
leden. 
 
Samhällsrisk 
I scenario Gasbrand KT antas personer omkomma inom ett område med längd 10 
m längs leden och bredd 50 m in från vägen. 
 
I scenario Gasbrand KL antas personer omkomma inom ett område med längd 50 
m längs leden och bredd 5 m in från vägen. 
 

2.2.4 Scenario Gasexplosion vid momentant utsläpp  
Detta är samma som scenario Gasbrand M, med den skillnaden att 
gas/luftblandningen förbränns explosionsartat. En individ antas omkomma vid ett 
explosionstryck över 0,3 Bar. Detta inträffar vid en gasexplosion inom ett område 
på 252 x 252 m, centrum för explosionen antas ligga på leden. 
 
Sannolikheten för detta vid en olycka med utsläpp av brandfarliga gaser framgår av 
händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,0084 vid en olycka med utsläpp av 
brandfarlig gas. 
 
Individrisk 
I scenario Gasexplosion M omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
252 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 126 m 
från leden.  
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Samhällsrisk 
Personer som vistas inomhus eller utomhus inom ett område med längd 252 m 
längs leden och bredd 126 m från vägen antas omkomma. Inom ett område utanför 
detta område med längd 504 m och bredd 252 m antas 3 % av de som befinner sig 
inomhus omkomma. 
 

2.2.5 Scenario Gasexplosion vid kontinuerligt utsläpp  
Dessa scenarier är detsamma som scenario Gasbrand KT och KL med den 
skillnaden att gas/luftblandingen förbränns snabbare vilket leder till en 
gasexplosion. En individ antas omkomma vid ett explosionstryck över 0,3 Bar. 
Detta inträffar i ett område av 66x66 m. Sannolikheten för detta är enligt 
händelseträdet i figur 12 lika med 0,016 per olycka med utsläpp av brandfarlig gas.  
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området detta är 
scenario Gasexplosion KT. Centrum för explosionen antas då ligga 33 m från 
vägen så att hela effektområdet a ligger vid sidan om vägen.  
 
Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs leden, detta ger scenario 
Gasexplosion KL. Centrum för explosionen antas då ligga på vägen men mitt 
framför området. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasexplosion KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
66 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 66 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 66 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 33 m från 
leden 
 
Samhällsrisk 
I scenario Gasexplosion KT antas personer inomhus och utomhus omkomma inom 
ett område med längd 66 m längs leden och bredd 66 m in från vägen.  
 
I scenario Gasexplosion KL antas personer omkomma inom ett område med längd 
66 m längs leden och bredd 33 m in från vägen inomhus och utomhus.  
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2.2.6 Scenario BLEVE  
Vid en BLEVE havererar tanken brandfarlig gas, mestadels på grund av en brand i 
en annan del av fordonet, vilket leder till ett momentant utsläpp som antänds direkt. 
Detta kallas en BLEVE och leder till att personer omkommer inom ett område av 
80x80m. BLEVE:ns centrum ligger på olycksplatsen. Sannolikheten för detta 
scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas framgår av händelseträdet i 
figur 10 och är lika med 0,084 vid en olycka. 
 
Individrisk 
En person antas omkomma inom ett område med längd 80 m längs vägen och 
bredd 40 m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 
I scenario BLEVE antas personer omkomma inom ett område med längd 80 m 
längs leden och bredd 40 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.3 Scenarier med giftiga gaser, klass 2.3 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med giftiga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i tidigare 
avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 
 
Händelseträdet för scenarier med giftiga gaser framgår i figur 13 nedan. 
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Figur 13. Händelseträd för olycka med giftiga gaser 
 

2.3.1 Scenario Gasmoln M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. På grund 
av det snabba händelseförloppet bedöms vindriktningens spela mindre roll. 
Effektområdena har dock anpassat för att ta hänsyn till spridning med vinden i 
olika riktningar. Storleken av effektområde 1 bedöms vara 70x70 m med centrum 
på olycksplatsen. Effektområde 2 har storlek 120x120 m.  
 
Sannolikhet för scenariot framgår av händelseträdet i figur 13 och är lika med 
0,015 per olycka med utsläpp. 
 
Individrisk 
En person har 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 70 
m av leden från där personen står och 35 m in från vägen. En person har 30 % att 
omkomma om olyckan sker på de närmaste 120 m av leden från där personen står 
och 60 m in från vägen. 
 

Händelseträd klass 2.3

Händelseträd väg, gas
Sannolikhet 
per olycka

Scenario

0,015
0,015 Gasmoln M

Momentant

1,0

0,20
0,20 Gasmoln K

Kontinuerligt 
5 cm hål

Utströmning 
>100 kg

Utströmning
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Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
 

2.3.2 Scenario Gasmoln K  
Vid detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken med ammoniakgas. En gasplym 
uppstår som rör sig i vindriktningen. Sannolikheten för scenariot framgår av 
händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,20 per olycka med utsläpp. 
 
Effektområde 1 har bredd 25 m och längd 135 m i vindriktningen. Effektområde 2 
har bredd 75 m och längd 220 m i vindriktningen. Båda effektområden börjar vid 
olycksplatsen. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen till området, detta är 
scenario Gasmoln KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasmoln KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasmoln KT har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 25 m av leden från där personen står och 135 m in från vägen. 
En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 75 m av leden 
från där personen står och 220 m in från vägen. 
 
I scenario Gasmoln KL har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 135 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen. 
En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 220 m av leden 
från där personen står och 38 m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
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2.4. Scenarier med mycket brandfarliga vätskor, 
klass 3.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med mycket brandfarliga vätskor på 
har beräknats på samma sätt som i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 
3. 
 
Händelseträdet för scenarier med mycket brandfarliga vätskor framgår i figur 13 
nedan. 
 

2.4.1 Scenarier Pölbrand S och M 
I scenario Pölbrand sker en olycka där tanken skadas och ett utsläpp sker av 
mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) som rinner ut till en pöl som sedan 
antänds. Värmestrålningen kan leda till att människor omkommer. Vid en stor 
pölbrand (Pölbrand S) antas personer inom ett område på 48x48 m omkomma, 
såväl inne som ute. Vid en mindre pölbrand (Pölbrand M) antas personer inom ett 
område på 25x25 m omkomma såväl inne som ute. Områdena antas centrerade 
kring olycksplatsen. 
  
Sannolikhet 
Sannolikheten för att ett utsläpp leder till scenario Pölbrand S (en pölbrand med en 
yta på 600 m2) är lika med 0,020 per olycka med utsläpp av mycket brandfarlig 
vätska. Sannolikheten för scenario Pölbrand M (en pölbrand med yta 300 m2) är 
lika med 0,078 per olycka med utsläpp. Se händelseträdet i figur 14 nedan. 
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Figur 14  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 
 
Individrisk 
I scenario Pölbrand S har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 48 m av leden från där personen står och 24 m in från vägen.  
 
I scenario Pölbrand M har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 23 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen.  
 

Händelseträd klass 3.1

Väg
Händelseträd mkt brf vätskor
Utströmning Typ av Direkt SannolikhetScenario
> 100 kg utströmning antändning per olycka

0,13
0,020 Pölbrand S

ja
0,15

Hela innehållet

0,87
0,13 Ingen

nej

0,13
1,0 0,078 Pölbrand M

ja
0,60

5,0 m3

0,87
0,52 Ingen

nej

0,25
0,25 Ingen

0,5 m3
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Samhällsrisk 
Inom ett område med längd 48 m längs vägen och bredd 24 m in från vägen antas 
alla omkomma såväl inomhus som utomhus i scenarion Pölbrand S. 
 
I scenario Pölbrand M antas alla utomhus och inomhus omkomma inom ett område 
med längd 25 m längs vägen och bredd 13 m in från vägen. 
 

2.5. Scenarier med oxiderande ämnen, klass 5.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med oxiderande ämnen med risk för 
massexplosion har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 
2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 4. 
 
Händelseträdet för scenarier med oxiderande ämnen framgår i figur 15 nedan. 
 

2.5.1 Scenario Explosion S och M 
I dessa scenariot har vi utgått från att transporterna sker som ammoniumnitrat som 
vid blandning med dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 16 ton TNT 
vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. 
Detta överskattar explosionens kraft då den blandningen som kommer att ske om 
båda ämnen rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett effektivt 
sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  
 
Konsekvenserna av dessa explosioner härleds på samma sätt som för 
massexplosiva ämnen i klass 1. 
 
Sannolikhet 
Sannolikheten för en olycka med dessa transporter per kilometer transportled 
framgår av figur 3.  
 
För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande 
konsekvenser krävs att det oxiderande ämnet blandas med dieselolja och att 
blandningen antänds. För att detta skall ske måste flera förutsättningar vara 
uppfyllda: 
 
1. Ett betydande utsläpp av oxiderande ämnen måste ske. 
2. Utsläpp av dieselolja måste ske. 
3. Blandningen måste antändas. 
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Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 15 nedan. Händelseträdet 
är baserat på statistik för tunnväggiga tankbilar. 
 

 
Figur 15  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka 

explosion. 
 
Konsekvenser 
Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. 
Storleken på utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt då en explosiv 
blandning endast kräver en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig 
vätska på 7 delar oxiderande ämne). Ett stort utsläpp av oxiderande ämnen ger 
scenario Explosion S, ett något mindre utsläpp ger scenario Explosion M. 
 
Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara desamma som för en 
explosion av 16 ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk 
är således desamma som i scenariot för klass 1.1.  
 
Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara hälften av 
konsekvenserna av en stor explosion.  

Händelseträd klass 5.1

Väg
Händelseträd oxiderande ämnen
Sannolikhet Utströmning Bränsletanken Antändning Sannolikhet Scenario
olycka skadad per olycka

ja
0,25

ja 0,031 Explosion S
0,56

nej
Stor 0,75
0,22 0,092 Inget

nej
0,44

0,097 Inget

1,0
ja

0,25
ja 0,048 Explosion M

0,56

nej
Liten 0,75
0,34 0,14 Inget

nej
0,44

0,15 Inget
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3. Beräkningsresultat 
I tabell 2 presenteras resultaten av riskberäkningarna för området som presenteras 
grafisk i figur 18 och 19 i rapporten. 
 
Tabell 2. Riskberäkningar för Strandvägen, Mariestad  
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1 Objektbeskrivning 

Denna dagvattenutredning har upprättats av Sweco på uppdrag av Mariestads kommun 

och beskriver översiktligt dagvattenhanteringen vid framtida exploatering inom fastigheten 

”Gamla staden 3:1”. Utredningen har upprättats under planprocessen för ny detaljplan. 

Arealer m.m. som anges nedan ska därför anses som ungefärliga.    

Gamla staden 3:1 är beläget vid Strandvägen i centrala Mariestad i anslutning till 

Mariestads station. Planområdet utgörs i dagsläget av en obehandlad grusyta som har 

använts som upplag. Den befintliga marknivån är ca +47 möh. i RH2000.  

Recipienten (Vänern) ligger ca 250 meter ifrån planområdet. Dagvattenavledning sker via 

befintligt dagvattensystem. Utloppet är förlagt under Vänerns vattenyta, 

förbindelsepunkten för planområdet ligger dock över Vänerns normalvattenyta. 

1.1 Syfte 

Dagvattenutredningen ska påvisa åtgärder som krävs för att planområdet efter 

exploatering ska uppfylla de krav som Mariestads kommun ställer på 

dagvattenhanteringen vid nyexploatering.  

Dagvattenutredningen redovisar också exempel på hantering av dagvattnet inom 

planområdet. Vidare redovisas även exempelberäkningar vid dimensionerande regn, 

dessa har använts som förutsättning till fördröjning av dagvatten på planområdet. 

Redovisade flöden är de som beräknas falla inom detaljplaneområdet.  

1.2 Underlag 

Följande material har legat till grund för denna dagvattenutredning: 

- DWG – ”PlkS Gamla staden 3.1 samrådshandling”. 

- PDF – ”Offertförfrågan, Dagvattenutredning” för fastighet Gamla staden 3:1. 

- PDF – ”Planområde Gamla staden 3.1 m.fl_”. 

- PDF – ”Skyfallskartering”. 

- DWG & PDF – ”Gamla staden 3.1 inklusive VA-ledningar”. 

- Muntlig uppgift om geotekniska förutsättningar från beställaren – ”Jordart i 

området är postglacial lera”. 

2 Förutsättningar för beräkning och utredning 

Av kommunen tillhandahållet utkast till plankarta redovisar ytor ämnade för olika typer av 
markanvändning, se Figur 1. Ytorna har namngivits efter framtida planerat 
användningsslag. Strandvägen är inte en del av planområdet men redovisas då den har 
betydelse för dagvattenutredningen. I avsnittet nedan följer en beskrivning av dessa ytor 
för att förtydliga och säkerställa avgränsningar i ansvar för respektive område. 
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Beräkningar utförda i denna dagvattenutredning utgår ifrån är att samtliga omnämnda 

och intilliggande fastigheter hanterar sitt eget dagvatten. Därmed förväntas att inget 

dagvatten tillkommer från intilliggande fastigheter vid dimensionerande regn.  

 

 

 

Figur 1. 
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2.1 Strandvägen 

Området ”Strandvägen” i Figur 1 ovan är den del av gatan som antas tillföra flöde till den 

ledning som anvisats som förbindelsepunkt för dagvatten för Gamla staden 3:1.  

Vid ett regn med 20 års återkomsttid i 10 minuter genererar ytan 63 l/s till den befintliga 

D225-ledningen som avses bli det nya planområdets servisledning. Den befintliga D225-

ledningens kapacitet varierar längs Strandvägen då ledningens lutning inte är konstant. 

Innan en dimensionsminskning sker nedströms till D200 är ledningens kapacitet mellan 

30 - 33 l/s.  

2.2 P-plats och Gång- och cykelväg 

Både den framtida parkeringsytan och den framtida Gång- och cykelvägen förutsätts slås 

samman med den kommunala stamfastigheten där bl.a. Strandvägen i norr och 

Mariestads resecentrum i väster ingår. Beräkningsmässigt i denna utredning hanteras de 

både ytorna likt en egen fastighet och med det kommer denna dagvattenhanteringen 

kravställa en fördröjning från dessa ytor.  

Parkeringsytan och GC-vägen uppgår till ca 5170 m². I detta skede bedöms att hela ytan 

kan fördröjas i ett och samma fördröjningsmagasin. 

2.3 Industrimark 

Den del av planområdet som ämnas för industrimark avses att säljas till ägaren för 

fastigheten Sutaren 4. Ansvaret för dagvattenhanteringen inom denna del av 

planområdet tillfaller således den nya markägaren och behandlas därför inte i den här 

utredningen.  

Fastighetsägaren för Sutaren 4 kommer att bära ansvaret för att dagvattnet hålls kvar och 

fördröjs inom fastigheten innan det släpps via befintlig servisledning till kommunens 

ledningsnät.  

Industrimarken uppgår till ca 3544 m².  

2.4 Spårområde 

I det nya planområdets östra del finns en kilformad del av fastigheten Gamla staden 6:1, 

som i Figur 1 betecknas som spårområde. Ytan kommer i och med den nya detaljplanen 

korrigeras från industrimark till spårområde. Då ytskiktet förblir detsamma som idag är 

området för den här dagvattenutredningen försumbart och kommer inte inkluderas i 

beräkningarna. 

Ansvaret för ytan och dess dagvattenhantering kommer efter detaljplanens antagande 

och tillhörande fastighetsreglering, ligga på Trafikverket.  
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3. Principlösning för dagvatten 

3.1 Allmänt 

För omhändertagande av dagvatten finns det två principiella systemlösningar; 

konventionell teknik (slutna ledningar) eller öppna system. Öppna system består av 

diken, dammar och ytor som tillåts svämma över vid kraftiga regn eller högt vattenstånd. 

Inom planområdet bedöms möjligheterna för dagvattenhantering med öppna system som 

små.  

Alla ytors ytskikt och dess areor är estimerade utifrån utkast till plankarta för att kunna ge 

underlag till denna dagvattenutredning. Beräkningsförutsättningar för parkeringsytan och 

GC-vägen (ca 5170 m²) har hämtats i utkast till plankarta. Utgångspunkten för 

beräkningen är att hela parkeringsytan och hela GC-vägsytan kommer att hårdgöras.  

3.2 Flödesberäkning 

Då det i exempelberäkning nedan antas att avrinning till stor del sker på hårdgjorda ytor 

eller grönytor har ingen hänsyn tagits till rinntid.  

För nedanstående beräkningar har en regnintensitet vid ett 20-års regn om 10 minuter 

(286,7 l/s per ha) använts, enligt Svenskt Vatten P110. Därtill har en klimatfaktor om 1,25, 

enligt Mariestads kommuns VA-policy, lagts till. (För kännedom förespråkar P110 en 

klimatfaktor om 1,3.) 

För beräkning av dimensionerande flöde har rationella metoden använts. 

Dimensionerande vattenföringar har beräknats ur formeln:  q dim = A * iÅ * φ, där:  

q dim = dimensionerade flöde, l/s 

A = avrinningsområdets area, ha 
iÅ = dimensionerande regnintensitet, l/s och ha 
φ = avrinningskoefficient 
 
Beräkning GC-väg och parkeringsyta 
 
Teoretiskt befintligt flöde 

Yta Area Avrinningskoef. Regnintensitet Kl. Faktor Flöde   

Grus 5170 0,3 286,7 1,25 56 l/s 

Totalt befintligt flöde  56 l/s 
 
Teoretiskt flöde efter exploatering 

Yta Area Avrinningskoef. Regnintensitet Kl. Faktor Flöde   

Asfalt 5170 0,8 286,7 1,25 148 l/s 

Totalt flöde efter exploatering  148 l/s 

 
Teoretiskt befintligt flöde från fastigheten är 56 l/s. Tillkommande teoretiskt flöde efter 
exploatering blir, med ovan angivna förutsättningar, således 92 l/s, (148 - 56 l/s). 
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3.3 Fördröjning 

Då stamledningen i Strandvägen (D225) är underdimensionerad behöver så mycket som 

möjligt av det tillkommande dagvattnet från planområdet fördröjas. Påkoppling till befintlig 

D225-ledning ska göras med D110-ledning som förläggs i minimilutning (5 ‰). 

Vid markförhållanden som är mindre gynnsamma för infiltration, exempelvis när lera 

förekommer i marken, behöver slutna dagvattenmagasin anläggas under markytan.  

Magasinet dimensioneras för att hålla den totala teoretiska volymen (148 l/s), minus det 

flöde som magasinets utloppsledning, en D110 i 5‰, (7 l/s) släpper ut. 

Fördröjningsvolymen i ett fördröjningsmagasin som dimensioneras efter denna 

dagvattenutrednings förutsättningar blir således 141 l/s * 600 s = 84,6 m3. Till denna 

volym ska magasinets egen konstruktionsvolym beaktas.  

För att reducera andelen hårdgjorda ytor med snabb avrinningstid kan mindre grönytor 

med fördel anläggas på parkeringsytan samt utmed cykelvägen. Genom en långsammare 

rinntid i dessa ytor bidrar sådana åtgärder till ett lägre teoretiskt dagvattenflöde och tillika 

ett mindre fördröjningsmagasin. 

4. Detaljprojektering 

Nedan redovisas de slutsatser som dragits av den här dagvattenutredningen samt 

förutsättningar för detaljprojektering av dagvattensystemet inom planområdet. 

4.1 Projekteringsförutsättningar vid detaljprojektering 

Flödesberäkningar för dagvattenledningar ska dimensioneras efter dimensionerande regn 

hämtat ur Svenskt Vattens publikation P110. Regnintensitet, 20-årsregn om 10 minuter. 

Planområdet ska enligt Mariestads kommuns dagvattenpolicy klara ett regn med 100-års 

återkomsttid inklusive klimatfaktor.  

Dagvatten som i och med exploateringen tillkommer planområdet ska fördröjas inom 

respektive fastighet.  

Stamledningen i Strandvägen behöver läggas om i större dimension för att säkerställa att 

översvämning inte sker inom planområdet och inom befintliga intilliggande fastigheter.  

Vidare bör utloppsledningen mot Vänern kontrolleras då befintlig D750-ledning är 

underdimensionerad. För detta arbete krävs brunnsinventering samt inmätning av 

vattengångar och ledningsdimensioner på de ledningar som belastar utloppsledningen. 

Särskild rening av dagvatten har inte föreskrivits i underlaget som använts i den här 

utredningen. Då marken i framtiden kan komma att användas till parkering bör 

anläggande av oljeavskiljare för dagvatten utredas vidare i detaljprojekteringen. 

Eventuella refuger inom parkeringsytan bör eftersträvas i detaljprojekteringsskedet. Om 

dessa kan utformas som lågpunkter med växtlighet anpassad för att ta emot aktuellt 

dagvattenflöde, kan fördröjningsmagasinets volym minska. 
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4.2 Slutsats 

Följande punkter bör beaktas och utredas vidare i detaljprojekteringen: 

• Höjdsättning av hårdgjorda ytor ska projekteras så att avrinning sker från 

byggnader och entréer ut mot brunnar eller grönyta inom planområdet. 

• Höjdsättning av gång- och cykelväg bör projekteras med ensidigt fall mot 

naturmark för att reducera mängden dagvatten som når förbindelsepunkten i 

Strandvägen. 

• I samband med detaljprojekteringen när parkeringsytans ytskikt har fastställts bör 

samtliga flöden som tillförs utloppsledningen kontrollberäknas.  

• Vid Strandvägen 16 (Mann Teknik) finns en befintlig D800-ledning som går under 

huskropp med industriportar. Från denna punkt och nedströms till utloppet i 

Vänern bör en översyn av hela dagvattensystemet genomföras.  
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Planen har varit föremål för samråd under tiden 18 septem-
ber till 18 oktober 2019. Den har varit utskickad till ett fler-
tal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset 
samt på kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttranden 
som har kommit in under samrådstiden och kommenteras om 
det finns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Förslag till detaljplan för Gamla staden 3:1 m.fl. syftar till att 
tillskapa en centralt belägen parkeringsplats samt möjliggöra 
utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Suta-
ren 4. Planförslaget innefattar även ändrad markanvändning till 
järnvägsändamål för att möjliggöra ansökt fastighetsreglering.

Mellan Strandvägen och Kinnekullebanan har marken tidigare 
använts som bangård och uppläggningsplats. Trafikverket 
som äger marken har inte längre behov av detta område och 
är därför villiga att sälja området till Mariestads kommun och 
MannTek. Mariestads kommun planerar bygga en parke-
ringsplats på området närmst Mariestads stationsområde och 
MannTek planerar att bygga ut pågående industriverksamhet 
på fastigheten Sutaren 4.

I samband med Trafikverkets projekt tillgänglighetsanpassad 
perrong på Kinnekullebanan framkom behov av flytt av spår 

som påverkar fastigheterna Gamla staden 6:1 (Mariestads kom-
mun) och Sutaren 4 (MannTek). Den berörda marken är plan-
lagd för industriändamål och behöver, för att ansökt lantmä-
teriförrättning ska gå igenom planläggas för järnvägsändamål. 
Som underlag för ansökt fastighetsreglering finns avtal tecknat 
mellan Trafikverket, Mariestads kommun och MannTek.

Länsstyrelsen anser att det är oklart vilka halter av föroreningar 
som eventuellt finns inom planområdet. Det framgår inte heller 
på vilka djup som föroreningar har lämnats kvar. Länsstyrelsen 
efterfrågar ett tydligare underlagsmaterial där det framgår vilka 
provpunkter som finns inom planområdet och vilka eventuella 
åtgärder som utförts inom planområdet samt vilka kvarlämnade 
föroreningar som finns inom planområdet.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Detaljplan för

Gamla staden 3:1 m.fl.
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Upprättad av planenheten i januari 2020

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
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• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)

• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vat-
ten)

• Strandskydd (MB 7kap)
Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med människors 
Hälsa och säkerhet.

Länsstyrelsen anser att det är svårt att, utifrån befintligt under-
lag, få en klar bild över vilka undersökningar och åtgärder som 
gjorts inom planområdet. I undersökningen utförd av AE-
COM (20171107) anges tre platser som före detta tankplats. I 
Miljöanalys (2018) anges att det finns kvarlämnade förorening-
ar vid den gamla tankstationen. Länsstyrelsen tolkar det som att 
det är den före detta tankplatsen som finns inom planområdet 
då rapporten har bifogats planhandlingarna. I analysresultaten 
finns två olika resultat för den före detta tankplatsen, såsom 
Länsstyrelsen tolkar det. Det är därför oklart vilka halter av för-
oreningar som eventuellt finns inom planområdet. Det framgår 
inte heller på vilka djup som föroreningar har lämnats kvar. 
Länsstyrelsen efterfrågar ett tydligare underlagsmaterial där det 
framgår vilka provpunkter som finns inom planområdet och 
vilka eventuella åtgärder som utförts samt vilka kvarlämnade 
föroreningar som finns inom planområdet. Planbeskrivningen 
bör uppdateras i enlighet med detta. Länsstyrelsen tolkar det 
som att de undersökningar, åtgärder och ställningstaganden 
som har gjorts i de bifogade rapporterna rörande föroreningar 
i mark inte har haft som mål att undersöka lämpligheten med 
planerad markanvändning. Om det är så att föroreningar är 
kvarlämnade inom planområdet måste en riskbedömning göras 
för den planerade markanvändningen.

Länsstyrelsen anser vidare att det till granskningsskedet ska 
utföras kompletterande markmiljöundersökningar i plan-
områdets norra delar. I de undersökningar som redovisas i 
handlingarna återfinns få provpunkter inom aktuellt område. I 
planbeskrivningen står det att det inte finns några föroreningar 
inom planens område och därför finns det inget saneringsbe-
hov men då det är oklart vilka provpunkter som faller inom 
planområdet och vilka åtgärder som utförts inom planområ-
det samt då antalet provpunkter inom planområdet är litet 
behöver detta kompletteras för att kunna bedöma lämpligheten 
med planen. I provpunkter i eller i närheten av planområdet 
luktade proverna skarpt av olja och eventuellt av lösningsmedel 
(AECOM 171107). Kompletterande prover ska därför omfatta 
redan provtagna parametrar men även klorerade lösningsmedel. 
Klorerade lösningsmedel ska provtas i grundvatten. Om det 
påträffas föroreningar ska dessa avgränsas, en riskbedömning 
göras och förslag på åtgärder och åtgärdsmål tas fram för den 
planerade markanvändningen. Provtagningsplan och undersök-
ningar ska stämmas av med tillsynsmyndigheten, miljöförvalt-
ningen i Mariestad. Om det finns ett behov av åtgärder inom 
planområdet ska det föras in en planbestämmelse i plankartan 
som anger att

” Startbesked för byggnation får inte ges förrän markförorening 
har avhjälpts till nivåer som medger mindre känslig markan-
vändning. ”

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under 
samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL 
och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän 
synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning 
enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt.

Kulturmiljö

Placeringen av den eventuella nya industribyggnaden kommer 
att utgöra något av entré för området från staden och därmed 
skulle det vara en stor fördel för stadsbilden att i en kommande 
plan ställa krav på en omsorgsfull gestaltning.

Vidare skulle det med fördel finnas med visualiseringar inom 
planarbetet som tydliggör och fastställer kommunens ställnings-
tagande att byggnadshöjden på 10 meter inte berör stadens 
stadssiluett på ett negativt sätt, sett från öster, med Domkyrkan 
som ett högst betydande landmärke för staden och inom riksin-
tresset för kulturmiljövården.

Vidare bör även frågan lyftas upp kring den framtida utveck-
lingen av Katthavet och området som helhet med dess attrak-
tiva läge intill Vänern. Kommunen har pågående planarbeten 
som syftar till att påbörja en blandstadsutveckling i Katthavet 
(strax sydöst om planområdet) där boende, centrum och handel 
mm samsas inom samma kvarter, men även rena flerbostads-
huskvarter möjligen med vissa inslag av blandstad även där 
något öster ut utmed Strandvägen. 

Är det då lämpligt att ytterligare befästa industriverksamheten 
i området för en långsiktigt hållbar utveckling av området som 
helhet?

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande på-
verkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således 
behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra 
planen. Detta ärende har planhandläggare Emma Ahlgren 
beslutat och arkitekt Mehdi Vaziri föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även Linnea Söderberg, Naturavdelningen, 
Henrik Persson, Vattenavdelningen, Therese Byström, Miljö-
skyddsavdelningen, Bodil Samuelsson, Madeleine Elisabeths-
dotter Sjölander, Per Jernevad, Samhällsavdelningen, medver-
kat.
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Kommentarer
En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, vars 
omfattning tydligare beskrivs i planbeskrivningen, har påbörjats. 
Denna har tyvärr inte kunnat slutföras till planens gransknings-
skede, men kommer att inarbetas i planhandlingarna när den är 
klar - innan planens antagande. Om föroreningar över nivå för 
mindre känslig markanvändning påträffas inom planområdet 
kommer en bestämmelse om att dessa skall avhjälpas till ovan 
nämnda nivå innan startbesked för byggnation kan ges att adderas 
till plankartan. 

Kulturmiljö

Till granskningsskedet har en enkel volymstudie som illustrerar en 
byggnadskropp med den volym som aktuell industri önskar uppföra 
adderats till planhandlingarna. Kommunen bedömer att aktuell 
huskropp med en byggnadshöjd på 10 meter inte påverkar vare sig 
siktstråket mot Domkyrkan längs med Strandvägen eller stadssiluet-
ten överlag på något betydande sätt. 

LANTMÄTERIET

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade augusti 
2019) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras

Lagstöd för planebestämmelserna redovisas inte

Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i an-
slutning till planbestämmelserna. .

Kommentarer
Detta har justerats till granskningsskedet. 

TRAFIKVERKET

Ärende

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för del av Gamla staden 3:1 i centrala Mariestad. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en centralt 
belägen parkeringsplats samt en utökning av befintlig industri-
verksamhet. En del av tidigare industrimark detaljplaneläggs 
också för järnvägsändamål.

Statlig infrastruktur

Planområdet omfattar Trafikverksägd mark vid Mariestads 
station och i närområdet återfinns anläggningar som lastkaj 
och spår på bangården. Mariestads bangård är fortfarande att 
betrakta som en spåranläggning och även om spåren inte bru-
kas idag är det en lång process innan de är formellt nedlagda. 
Processen är påbörjad, men tar uppskattningsvis sex år.

Kinnekullebanan med Mariestads station gränsar till planområ-
det i söder. Kinnekullebanan är av riksintresse och har särskild 
regional betydelse. Järnvägen är oelektrifierad och används 
främst för persontrafik. Den förbinder Mariestad med Västra 
stambanan respektive Älvsborgsbanan. Ändrad användning 
i framtiden kan inte uteslutas genom t.ex. utökad gods- och 
turisttrafik.

Tidigare samråd

Diskussioner mellan Mariestads kommun och Trafikverket 
har förts under flera år gällande utvecklingen av det aktuella 
området. I samband med att plattformen vid Mariestads station 
byggdes om behövde Trafikverket utöka järnvägsfastigheten i 
nordost. Som en del i den överenskommelsen ingick möjlig-
heten för industrifastigheten att i sin tur kunna utökas västerut 
på mark som i dagsläget ägs av Trafikverket. Begäran om 
lantmäteriförrättning för detta ägarskifte är inskickad, men inte 
behandlad i avvaktan på detaljplaneläggning.

Trafikverkets synpunkter

Status som spåranläggning, innebörd

Så länge de befintliga spåren inte är formellt nedlagda har Tra-
fikverket inte möjlighet att sälja mark som innehåller spår, inte 
heller fysiskt ta bort spåren.

Det är dock Trafikverkets mening att området kan detaljpla-
neläggas för annat ändamål i förtid för att planeringsmässigt 
komma vidare. Genomförande av detaljplanen för de delar som 
innehåller spåranläggning kan dock inte bli aktuellt förrän spå-
ren är formellt nedlagda. Genomförandebeskrivningen måste 
kompletteras i detta avseende.

Tillträde till mark avsedd för järnvägsändamål

Trafikverket anser att tillträde till området för järnvägsändamål 
söder om detaljplanen måste säkerställas genom servitut. Detta 
finns också beskrivet i planbeskrivningen, och ska lösas i sam-
band med fastighetsbildning.

Avstånd till järnvägen

Generellt gäller att nya byggnader inte bör tillåtas inom 30 me-
ter från närmaste spår. Detta för att ge utrymme för räddnings-
insatser om det skulle ske en olycka, och även medge en viss 
utveckling av järnvägsanläggningen. Planhandlingarna anger 
inte något minsta avstånd mellan byggnader placerade på in-
dustrimarken och järnvägen förutom att utrymme för skydds-
åtgärd mot brandfarliga vätskor ska rymmas. Trafikverket anser 
att området närmast järnvägen ska vara prickmark. Denna zon 
ska helst vara 30 meter bred, men minst 15 meter.

Dagvatten

I och med att större ytor på sikt kommer att hårdgöras är det 
viktigt att det samtidigt ordnas med tillräcklig fördröjning och 
infiltration. Trafikverket vill poängtera vikten av att i projekte-
ringen säkerställas att vatten från planområdet vid skyfall inte 
riskerar att översvämma Kinnekullebanan.
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Sammanfattning av synpunkter

• Mark som innehåller spåranläggning kan inte tas i an-
språk för annat ändamål så länge spåranläggningen inte 
är formellt nedlagd. Trafikverket har inget att invända 
mot detaljplanens föreslagna markanvändning med 
detta förbehåll.

• Servitut som medger angöring till bland annat diesel-
tank är viktigt.

• Byggnad får inte uppföras närmare än 15 meter från 
befintligt spår.

Övrigt

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet

Kommentarer
Status som spåranläggning, innebörd 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats i enlighet med 
Trafikverkets påpekande. 

Tillträde till mark avsedd för järnvägsändamål

Som Trafikverket påtalar finns behovet av ett servitut för tillträde 
till järnvägsområdet beskrivet i planbeskrivningen och avses lösas i 
samband med fastighetsbildningen. 

Avstånd till järnvägen

15 meter prickmark mot Kinnekullebanan har adderats plankar-
tan inför granskningsskedet i enlighet med Trafikverkets önskemål, 
i syfte att framförallt trygga accessen för räddningsfordon i samband 
med en eventuell olycka med farligt gods på järnvägen.

Dagvatten

Till granskningsskedet har en dagvattenutredning tagits fram som 
underlag för detaljplanen. Denna undersökning redovisar att det är 
möjligt att fördröja den ökade mängd dagvatten som en hårdgö-
ring av området skulle resultera i inom de delar av planområdet 
som har kommunalt huvudmannaskap. Hur exakt detta skall 
genomföras blir en fråga för projekteringsskedet, men det är tydligt 
att höjdsättning är en viktig faktor för att inte riskera att varken 
Kinnekullebanan eller Strandvägen översvämmas. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:

Markföroreningar

För planområdet, med den föreslagna markanvändningen, bör 
Naturvårdsverkets riktlinjer avseende mindre känslig markan-
vändning (MKM) tillämpas. 

Trafikverket m.fl. har i omgångar undersökt delar av bangårds-
området och då även till del det nu aktuella planområdet. Dessa 
har, i de punkter som provtagits inom det nu aktuella plan-
området, inte visat på några halter föroreningar överstigande 
MKM med undantag för området i anslutning till tankplatsen. 

Vissa efterbehandlingsåtgärder har utförts i samband med 
ombyggnadsarbeten, bl.a. vid tankplatsen. Dessa åtgärder har 
begränsats till vad som behövts för att kunna genomföra om-
byggnad av perrong och tankplats. 

Utförda undersökningar har avsett bangårdsverksamheten och 
ger därför inte en komplett bild av föroreningssituationen inom 
det nu föreslagna planområdet. Det kvarstår således en viss 
osäkerhet. Vid grävning, schaktning eller liknande markarbeten 
behöver därför föroreningssituationen fortsatt beaktas och ytter-
ligare provtagning kan behövas beroende på vad som ska göras. 
Försiktighetsmått kan också behöva vidtas vid sådana arbeten 
för att undvika olägenhet för hälsa och/eller miljö i enlighet 
med 2 kapitlet 3§ Miljöbalken. Uppgrävda överskottsmassor 
kan behöva tas om hand av en godkänd behandlingsanlägg-
ning. Efterbehandlingsåtgärder är anmälningspliktiga enligt 10 
kapitlet 28§ Miljöbalken. 

Dagvatten

Mängden ytterligare uppkommet dagvatten bör beräknas eller 
uppskattas. Området kan vid föreslagen markanvändning kom-
ma att hårdgöras i betydligt större utsträckning än i dagsläget, 
då ingen planbestämmelse som reglerar detta införs. Området 
har även en betydande yta. Dagvattenhanteringen kan komma 
att kräva investeringar.

Parkeringsytan planeras för uppställning av mer än 50 fordon så 
dagvatten från ytan behöver genomgå rening innan utsläpp till 
kommunens dagvattennät. Mariestads kommun har antagit en 
dagvattenpolicy som bl.a. reglerar tillåtna halter av föroreningar 
i det dagvatten som tillförs kommunens dagvattensystem. 
Den fortsatta processen bör innehålla utredning av lämpliga 
lösningar för rening.

Placering, utformning, utförande

Det bör övervägas om byggnaders framtida placering ska reg-
leras på plankartan framförallt mot järnvägen. I nuläget är det 
endast reglerat mot strandvägen.  

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommun-
styrelsen i Mariestad fått ett förslag till ny detaljplan för del av 
fastigheten Gamla Staden 3:1 i Mariestads kommun.

Planförslaget syftar till att tillskapa en centralt belägen par-
keringsplats samt möjliggöra utökning av pågående indu-
striverksamhet på den intilliggande fastigheten Sutaren 4. 
Parkeringsytan ska omfatta c:a 4000 m2 och kan rymma c:a 
120 parkeringsplatser för personbilar. Planen omför även en del 
mark angiven för industriändamål till område för järnväg för att 
möjliggöra flytt av ett järnvägsspår.  
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Kommentarer
Markföroreningar

En kompletterande översiktlig miljöteknisk undersökning, vars 
omfattning tydligare beskrivs i planbeskrivningen, har påbörjats. 
Denna har tyvärr inte kunnat slutföras innan planens gransknings-
skede, men kommer att inarbetas i planhandlingarna när den är 
klar - innan antagandet. Om föroreningar över nivå för mindre 
känslig markanvändning påträffas inom planområdet kommer en 
bestämmelse om att dessa skall avhjälpas till ovan nämnda nivå 
innan startbesked för byggnation kan ges att adderas till plankar-
tan. 

Dagvatten

En dagvattenutredning har genomförts till granskningsskedet. 
Denna visar att det är möjligt att anordna adekvat fördröjning av 
dagvatten inom ramen för planen - hur detta skall genomföras i 
praktiken blir dock en projekteringsfråga. 

Placering, utformning, utförande

Till granskningsskedet har en 15 meter bred zon med prickmark 
längs med Kinnekullebanan adderats planen. 

TEKNISKA NÄMNDENS  
ARBETSUTSKOTT

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samråds-
handlingarna gällande detaljplan för del av Gamla staden 
3:1 m.fl., Mariestad och har följande att yttra:

De kommunala VA-ledningarna som är belägna inom 
planområdet behöver skyddas med ledningsrätt i samband 
med detaljplanens antagande. Även om ledningarna hamnar 
inom detaljplanens u-område bör rättigheten regleras genom 
ledningsrätt.

Inom planområdet saknas plats för cykelparkering vilket bör 
tillgodoses.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 septem-
ber 2019 att förslag till detaljplan för del av Gamla staden 
3:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun ska bli 
föremål för samråd.

Detaljplanen syftar till att tillskapa en centralt belägen par-
keringsplats samt möjliggöra utökning av pågående industri-
verksamhet på fastigheten Sutaren 4. Planförslaget innefattar 
även ändrad markanvändning till järnvägsändamål för att 
möjliggöra ansökt fastighetsreglering.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Hag-
lind, gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-01, Yttrande på samrådsremiss - Detaljplan 

för del av Gamla staden 3:1 m.fl., Mariestads centralort, 
Mariestads kommun.

Kommentarer
Det är upp till ledningshavaren att ansöka om ledningsrätt hos 
Lantmäteriet, och ingenting som kan regleras i detaljplanen. 
Däremot stöder planförslagets utformning att ledningsrätt skall 
kunna fås. 

Avseende cykelparkeringsplatser ryms dessa inom användningen 
p-plats. Planenheten ser dock inte nödvändigtvis att föreslagen 
parkeringsyta skulle vara den mest lämpliga för just cykelpar-
kering, då det finns befintliga cykelparkeringsplatser närmare 
resecentrum, som framstår som mer attraktiva. Skulle ett utökat 
behov av cykelparkeringsplatser identifieras på sikt bör snarare 
möjligheten att utöka de befintliga cykelparkeringsplatserna i 
direkt anslutning till desamma undersökas. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt 
ärende:

− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt 
ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

VÄSTTRAFIK

Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för del av Gamla staden 
3:1 m.fl.

Mariestad kommuns diarienummer KS 2016/105.

Planen syftar till att tillskapa en centralt belägen parkerings-
plats samt möjliggöra utökning av pågående industriverk-
samhet på fastigheten Sutaren 4.

Det verkar som att delar av avsnittet om Regionalt trafikför-
sörjningsprogram Västra Götaland fallit bort i planbeskriv-
ningen under rubriken Regionala ställningstaganden.

Det finns behov av pendelparkeringar i anslutning till Ma-
riestads resecentrum, för de som inte har möjlighet att ta sig 
med anslutande kollektivtrafik till resecentrum. Pendelpar-
keringen bör möjliggöra parkering även för längre tid än ett 
dygn för de som pendlar och är borta flera dagar i rad.

Det finns en risk att pendlare väljer att ta bil till resecen-
trum, även om det finns annan kollektivtrafik som skulle 
passa som anslutning, om möjligheterna att parkera blir 
större än vad de är idag. Men det kan också vara så att 
alternativet idag är att ta bilen hela vägen till resmålet, så det 
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är en avvägning om vad som bäst driver mot ett mer hållbart 
resande.

Det optimala vore att de som kan ta sig till resecentrum med 
gång, cykel och kollektivtrafik gör det, för vidare resa med 
regionbuss eller tåg.

Och att de som inte har några andra möjligheter att ta sig 
till resecentrum än med bil, tar sig till pendelparkeringen 
för att sen byta till tåg eller buss, istället för att ta bilen hela 
vägen till resmålet.

Anslutning till kollektivtrafik samt befintliga och nya, 
gång- och cykelvägar bör vara tydlig och tillgängliga även för 
funktionshindrade. Området bör belysas och erbjuda trygga 
parkeringsmöjligheter. Det framgår inte av planbeskrivning-
en om det även finns behov av fler cykelparkeringar i närhet 
av resecentrum, men om så är fallet, så bör dessa placeras så 
nära tåg och bussar som möjligt.

Det är av största vikt att utformningen av gångvägar inte 
möjliggör att personer genar över bussplanen, då det innebär 
en stor trafiksäkerhetsrisk. Gångvägar behöver ledas runt 
bussplanen och avspärrningar i form av höga staket eller 
liknande bör sättas upp, där det finns risk för att personer 
genar.

Om det blir konflikter kring framkomlighet och företrä-
desregler, så bör framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafik prioriteras, före framkomlighet för biltrafiken.

Kommentarer
Stycket om det regionala trafikförsörjningsprogrammet har upp-
daterats i planbeskrivningen. 

Cykelparkeringsplatser ryms inom användningen ”parkering”, 
och kan därför anordnas inom den yta som i planen har getts 
användningen parkeringsplats med kommunalt huvudmanna-
skap. Planenheten ser det dock som sannolikt mer lämpligt att 
placera eventuella ytterligare cykelparkeringsplatser i närmare 
anslutning till resecentrum än på den aktuella ytan; förslagsvis 
i anslutning till befintlig cykelparkering, i syfte att verka för att 
cykel skall vara ett attraktivt färdmedel för resor till och från 
stationen. Denna fråga är dock som konstaterat ingenting som 
behöver regleras i den aktuella planen.

Detaljutformningen av tillkommande GC-väg blir en projekte-
ringsfråga, men kommunen noterar Västtrafiks synpunkter. 

SKANOVA

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill med-
dela att det ej finns något att invända mot planförslaget.

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och 
intill aktuellt område markerade. Kabel/kanalisation  i norra 
delen önskas ligga kvar i oförändrat läge, enligt ny detaljplan 
hamnar dessa i prickmark.

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar 
hänvisas till www.ledningskollen.se 

Kommentarer
Yttrandet noteras.

ELLEVIO

Ellevio har inget nät som berör denna detaljplan.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

BRF KARLSHOLME 

Styrelsen för BRF Karlsholme har tagit del av förslaget 
och har inget att erinra. Vi ser positivt på att ytterligare 
parkeringsplatser tillskapas som också kan användas för 
besökare till boende på Strandvägen.

Kommentarer
Yttrandet noteras.

POSTNORD

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den sam-
hällsomfattande posttjänsten vilket bland annat inne-
bär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I 
denna roll representerar Postnord samtliga postopera-
törer som är verksamma i det aktuella området.
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt 
och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i prakti-
ken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlå-
dan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfa-
miljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattring-
ar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten 
inte börjar delas ut till adressen.

Kommentarer
Yttrandet noteras. Planen i fråga medger användningarna in-
dustri, järnvägsändamål, parkeringsplats, samt gång- och cykel-
bana - däremot inte bostäder. Placering av postboxar eller brev-
lådor regleras inte i detaljplaneskedet. 

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• En 15 meter bred zon med prickmark har adderats mot 
Kinnekullebanan, i syfte att bibehålla en säkerhetsmäs-
sigt adekvat bebyggelsefri zon mot järnvägen. 

• Planområdesgränsen i söder har justerats i syfte att följa 
befintlig, nu inmätt stängsling mot järnvägsområdet. 

• Stycket i planbeskrivningen om det regionala trafikför-
sörjningsprogrammet för Västra Götaland har uppda-
terats. 

• Resultat från utförd dagvattenutredning har inarbetats 
i planbeskrivningen. Även ett stycke som redogör för 
kommunens dagvattenpolicy har adderats. 

• Påtalat behov av att tydligare klargöra eventuella 
föroreningar överskridande nivå för mindre känslig 
markanvändning inom planområdet har föranlett att 
en kompletterande miljöteknisk undersökning har 
initierats. Då denna undersökning tyvärr inte är klar 
ännu har resultatet inte kunnat inarbetas i planen till 
granskningsskedet - detta kommer dock att vara gjort 
till planens antagande. Om behov föreligger kommer 
en bestämmelse om villkor för startbesked att adderas 
till planen inför antagandeskedet. 

• I samrådsskedet saknades lagstöd för de respektive 
bestämmelserna i plankartan - detta har justerats till 
granskningen. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats avse-
ende de förutsättningar delar av planområdets status 
som spåranläggning ger. 

• Illustrationsmaterialet i planbeskrivningen har komplet-
terats med såväl en ny illustrationsplan som idésektion 
och volymskiss. 

• Diverse förändringar i planbeskrivningen av redaktio-
nell och förtydligande karaktär.

Följande synpunkter har ej beaktats:

• Ingen särskild bestämmelse avseende cykelparkerings-
platser har adderats till plankartan, då denna funktion 
ryms inom användningen parkering. 

PLANENHETEN

Lisa Heller    
Planarkitekt   
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1 SAMMANFATTNING 

Mariestad kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Gamla Staden 
3:1, som är en del av Mariestad bangård. Mitta har anlitats för att utföra en miljöteknisk 
undersökning då området framgent skall användas för parkerings- och industriändamål. 
Inom undersökningsområdet har det funnits en tidigare tankplats, frilastplan och i den 
södra delen ett lokstall. Strax söder om planområdet har höga halter alifater, aromater, 
metaller och PAH16 påträffats.  

Syftet med undersökningen är att erhålla kunskap om huruvida det förekommer 
föroreningar i jord och grundvatten inom planområdet samt bedöma förutsättningar för 
planerad markanvändning.  

Den miljötekniska undersökningen omfattar provtagning genom skruvprovtagning i nio 
punkter med geoteknisk borrbandvagn samt provtagning i tre grundvattenrör.  
Provtagning av ytjord har genomförts vid frilastplanen. Fyllning förekommer i alla 
undersökningspunkter, till stor del som grusig sand. I en punkt i den södra delen vid 
frilastplan förekommer slagg. I vissa punkter förekommer mullhaltig fyllning. 
Grundvattnet påträffades på nivån 1,28-1,68 m under markytan. Bedömd 
strömningsriktning är nordlig/nordöstlig.  

Den naturligt lagrade jorden direkt under fyllningen utgörs av lera/silt eller morän. I 
enstaka punkter förekommer torv och gyttja i ett lager direkt under fyllningen.  

Analysresultaten visar att det förekommer föroreningar av metaller, PAH, alifater och 
aromater i jord över de generella riktvärdena för KM. Riktvärde för MKM avs PAH 
överskrids i två punkter i den västra delen av fastigheten som utgör befintlig frilastplan. 
Föroreningarna har generellt påträffats på ca 1,0-2,0 m under markytan. I en punkt direkt 
norr om frilastplanen har PAH-H uppmätts i halt som markant överskrider föreslagen 
haltgräns för farligt avfall. Pesticider förekommer under riktvärde för KM i ytjorden inom 
frilastplanen. Proverna är uttagna som samlingsprover inom en större delyta. Sannolikt 
förekommer högre halter ställvis i mullhaltig jord. I tidigare undersökning har höga halter 
metaller, PAH16 och olja påträffats direkt söder om planområdet.  

Metaller i grundvattnet bedöms över lag som låga till måttliga. Inga alifater och aromater 
har påträffats. Låga halter PAH förekommer i alla grundvattenprover från 2020. I ett prov 
förekommer låga halter toluen och xylen. Inga klorerade lösningsmedel förekom över 
rapporteringsgräns. I grundvattnet påträffades PFAS i halt som tangerar 
miljökvalitetsnormen för grundvatten. PFAS har påträffats i tidigare undersökning men i 
lägre halter.  

Förekommande halter av PAH:er som överskrider MKM bedöms idag inte utgöra en risk 
för människors hälsa då de finns på ca 1,0 m under markytan. Övriga föroreningar som 
understiger KM bedöms generellt inte utgöras en risk för planerad verksamhet. Det kan 
dock inte uteslutas att det inte förekommer föroreningar i högre halter ytligt i den västra 
delen av planområdet då påfunna föroreningar inte har kunnat avgränsas. Inför 
kommande exploatering och markarbeten bedöms det föreligga ökad risk för spridning 
av föroreningar samt exponering. Därav kan det föreligga ett behov av kompletterande 
undersökningar inför entreprenadarbetena.  Vid exploatering skall massor omhändertas 
på sådant sätt att föroreningar inte sprids i miljön. Avhjälpandeåtgärder bör föregås av en 
anmälan om sanering till den kommunala tillsynsmyndigheten.  
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2 BAKGRUND 

Mariestads kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny detaljplan 
för del av fastigheten Gamla staden 3:1 för att möjliggöra anläggande av en 
ny parkeringsyta samt upplåta en del av området till industriverksamhet. 
Området tillhör Mariestad bangård och ägs i dagsläget av Trafikverket. På 
delar av området finns räls och syllar kvar. Resterande yta utgörs av en grusad 
öppen yta. Inom undersökningsområdet har det tidigare funnits en tankplats 
samt delar av ytterligare en tankplats, där sanering utförts. På denna plats har 
föroreningar kvarlämnats. Det har också funnits lokstall och ytor som använts 
för lastning och hantering av gods.  
 
I detaljplanen avses den västra delen göras om till parkeringsyta och den östra 
delen möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet (MannTek) på 
fastigheten Sutaren 4. Det har i tidigare undersökningar konstaterats 
förekomma föroreningar inom järnvägsområdet, dock har inga 
undersökningar som täcker in hela planområdet utförts. Därav skall en 
miljöteknisk undersökning utföras. Mitta AB har på uppdrag av Mariestads 
kommun utfört föreliggande miljöteknisk undersökning. 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är: 

• Att erhålla kunskap om huruvida det förekommer föroreningar i jord 
och grundvatten inom planområdet. 

• Bedöma förutsättningar för planerad markanvändning. 

2.2 Omfattning 

Resultat från tidigare miljötekniska undersökningar redovisas och bedöms 
inom ramen för denna rapport, där så är möjligt.  

2.3 Tidigare undersökningar 

Mariestads järnvägsområde har studerats i tidigare miljötekniska 
undersökningar. Delar av det nu aktuella undersökningsområdet har omfattats 
av dessa, men det har ej i sin helhet undersökts tidigare.  

Följande handlingar har utgjort underlag AECOM. 2017. Översiktlig 
undersökning Mariestad Bangård. 07 nov 2017. 

- Jordnära Miljökonsult AB, 2016. Miljöteknisk undersökning av mark och 
grundvatten. Mariestads stationsområde: Tankanläggning och spår vid 
perrong. 2016-06-10.  

- COWI, 2015. Miljöteknisk undersökning Mariestad Plattformsområde. 
Oktober 2015. 

- Miljöanalys. PM Kontroll av schaktbotten. Mariestads Bangård.  
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Utöver dessa rapporter har Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns Yttrande 
avseende förslag till detaljplan legat till grund för omfattningen av 
undersökningen. 

 

3 OBJEKTBESKRIVNING 

Fastigheten Gamla staden 3:1 är belägen i centrala Mariestad och avgränsas 
av järnvägsspår, samt Strandvägen i norr.   

 
Figur 1. Orienteringsfigur. Undersökningsområdet är markerat i figur.1 

Fastigheten Gamla staden 3:1 ägs idag av Trafikverket och är planlagd för 
järnvägsverksamhet. Den del av fastigheten som ärendet berör är den nordliga 
delen, se Figur 2., och omfattar 7 500 m2. Södra delen av 
undersökningsområdet, är planerat att bli parkeringsplats medan norra delen 
av området är tänkt att avstyckas för utökning av den verksamhet (MannTek) 
som är belägen på den angränsade fastigheten Sutaren 4, se Figur 3.  

Idag sker ingen aktiv verksamhet på området.  

 

 
1 Lantmäteriet. Kartsök och ortnamn.  
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Figur 2. Undersökningsområdet är markerat i figur.  

 

Figur 3. Plankarta med markering över vilken del av området som planeras bli p-
plats och vilken del av området (blåskuggat) som planeras för MannTeks 
utbyggnad2. 

 

3.1 Geologi och hydrogeologi 

Den naturliga jorden i området utgörs av främst glacial lera med inslag av silt 
och finsand. I området varvas silt och grövre material ner till 1,5 m varvid silt 

 

 
2 Mariestads kommun, utklipp ur Plankarta för samråd del av Gamla staden 3:1. 
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övergår i lera.3 På delar av området (södra tankstationen) har det konstaterats 
att den naturliga jorden överlagras av fyllnadsmassor med en mäktighet på 
upp till 2 meter. Fyllnadsmassorna är sandiga-grusiga med inslag av stenkol 
och tegel. 4 Jorddjupet inom området är skattat till ca 3-5 m och något djupare 
i nordväst, där jorddjupet är uppskattat till ca 5-10 m, se Figur 5.  

Området har ett ytskikt av grus. Generellt tros fyllnadsmassor förekomma i 
varierande omfattning över större delen av undersökningsområdet.   

Tidigare undersökningar har indikerat att grundvattenytan ligger på 2 m i 
större delen av området och att flödesriktningen är norrgående ut mot Vänern 
(belägen ca 350-400 m i nordlig riktning från objektet) med låg vattenföring.5 

Närmsta vattendrag är Tidan vilken är belägen sydväst om 
undersökningsområdet. Via Mariestads hamn (belägen 500 m rakt väst om 
objektet) rinner Tidan ut i Vänern som är närmsta sjö/ytvattensamling. 
Vänern är belägen ca 350-400 m i nordlig riktning. 

 

Figur 4. Utdrag ur SGU:s jordartskarta6. 

 

 
3 AECOM, 2017 
4 Jordnära, 2016 
5 AECOM, 2017 
6 SGU, Utklipp ur Jordarter 1:25 000-1:100 000.  
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Figur 5. Utdrag ur SGU:s Karta Jorddjup.  

 

3.2 Historik 

Järnvägsområdet, inklusive tillhörande byggnader, anlades 1872-1874. 
Själva stationshuset byggdes 1909.  

Tidigare användes området för järnvägsanknuten verksamhet med lokstall, 
tankplats och frilastplan. Annan användning av området har ej framkommit. 
Ungefärligt läge på dessa är markerade på foto, se figur 6. Dessa objekt är 
listade i AECOMS undersökning och tolkad utefter av AECOMS upprättade 
ritning. Lokstallets läge anges vara osäkert.  

Fram till 2018 fanns skogsdunge på den östra delen av 
undersökningsområdet. Dessa avverkades under 2018 då Trafikverket skulle 
anlägga nya spår längsmed befintlig järnväg. All vegetation och stubbar 
avlägsnades. För återställandearbeten användes de överskottsmassor som 
spårarbetet gav upphov till. Enligt uppgift skall KM-massor ha använts.  
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Figur 6. Flygfoto av området7. Identifierade riskobjekt har markerats i figur. Befintlig 
tankplats och delar av frilastplanen ligger utanför planområdet.  

Direkt söder om undersökningsområdet finns en tankplats. Denna framgår på 
flygfoto från 1960-talet, se markering i figur 7 nedan. Denna har sedermera 
bytts ut och området i anslutning till denna sanerats.8 Det skall också ha 
funnits ytterligare en tankplats inom undersökningsområdet.9 Denna skall ha 
legat nordöst om den befintliga tankplatsen. Läget har ej kunnat uttydas 
närmare från tillgängliga flygfoton.  

 

 
7 Eniro.se.  
8 Miljöanalys. 2018.  
9 AECOM, 2017 

1 

2 

3 

4 

1. Frilastplan 
2. F.d. tankplats 
3. F.d. lokstall 
4. F.d. och bef. tankplats 
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Figur 7. Flygfoto, referensår 196010. I mitten ses tankstationen, som sedan dess har 
bytts ut.  

3.3 Förorenade objekt i närområdet 

Enligt Länsstyrelsens informationskarta11 finns det flertalet potentiellt 
förorenade områden i närheten. Inom en 500 m radie från objektet föreligger 
5 objekt som har MIFO klass 2, 3 objekt som har MIFO klass 3 och 1 objekt 

 

 
10 Lantmäteriet. Kartsök och ortnamn.  
11 Länsstyrelsen. Informationskartan.  
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som har MIFO klass 4. Därtill förekommer 10 områden som är MIFO-
identifierade men ej klassade. 

 

Figur 8. Karta över närliggande förorenade fastigheter12. 

 

4 KÄNDA FÖRORENINGAR 

Flera miljötekniska undersökningar har genomförts inom Mariestads 
bangårdsområde, men endast ett fåtal punkter har utförts inom/i direkt 
anslutning till planområdet. AECOM genomförde en miljöteknisk 
undersökning av bangårdsområdet 2017. Fyra av provtagningspunkterna, 
SB01, SB03, SB04 och SB05 bedöms beröra planområdet, se Figur 9. I SB04 
och SB05, som ligger söder om planområdet, har mycket höga halter metaller, 
PAH16 och petroleum påträffats. Det aktuella området har sedan dess 
schaktsanerats. Saneringens omfattning i djup och plan framgår dock ej på 
tydligt sätt i saneringsrapporten, varvid det är oklart vilka åtgärder som 
genomförts i planområdets södra del. Det anges att föroreningar av alifater, 
aromater och PAH har kvarlämnats vid den gamla tankplatsen13. I AECOMs 
undersökning påvisades även låga halter av PFAS och pesticider i 
grundvattnet, dock under tillämpbara riktvärden. Analysresultat från denna 
undersökning redovisas i Bilaga 4.  

 

 
12 Länsstyrelserna, utklipp ur EHB-kartan. 
13 Miljöanalys. 2018. 
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Föroreningar har också påträffats i spårområdet söder och sydväst om 
planområdet.14  

 

Figur 9. Förorenade områden som påträffats i tidigare undersökningar har 
markerats i figur15. Streckad linje anger undersökningsområdet. Lägena är 
ungefärliga. 

 

5 GENOMFÖRDA MOMENT 

5.1 Allmänt 

Den miljötekniska undersökningen har genomförts utefter framtagen 
provtagningsplan daterad 200127. 

Innan fältarbetena genomfördes en ledningskoll för att säkra markförlagda 
ledningar.  

Följande undersökningsmoment har utförts: 

- Störd provtagning av jord med skruvborr monterad på geoteknisk 
borrbandvagn. 

- Ytlig provtagning i 2 delområden längsmed järnvägsspåren med 
skruvborr. 

- Installation av 3 grundvattenrör samt provtagning i dessa. 

 

 
14 Jordnära miljökonsult, 2016; AECOM, 2017 
15 Lantmäteriet. Kartsök och ortnamn.  
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- Direktmätning av flyktiga kolväten med PID-instrument. 

Jordprovtagningen genomfördes 200225. Vattenprovtagningen genomfördes 
200306.  

Inmätning av samtliga provtagningspunkter utfördes med GNSS-utrustning i 
koordinatsystem (X, Y) Sweref 99 13 30 och i höjdsystem RH 2000.  Läge 
för provtagningspunkterna redovisas på ritning M1, Bilaga 1. 

5.2 Jordprovtagning skruv 

Provtagning ned till 3 m under markytan 

Provtagningsnivåerna avgjordes i fält och delades in efter 
materialsammansättning, jordart och färgskiftning. Prover uttogs generellt 
som samlingsprov från varje halvmeter (0,5 m) alternativt vid jordartsbyte. 
Om möjligt uttas prover 0,5 m under grundvattenytan.  Olika jordarter har ej 
blandats. Proverna placerades i kärl tillhandahållna av Eurofins Environment. 
Duplikatprov för egna fältanalyser uttogs i diffusionstät påse. Iakttagelser 
såsom lukter, materialförekomst och jordart noterades i fält och redovisas i 
bilaga 2. Jordproverna förvarades kylt mellan provtagningstillfälle och 
ankomst till laboratorium.  

Ytprovtagning, ned till 0,3 m under markytan 

Stickprover har uttagits inom två delområden i anslutning till järnvägsspåren 
i väster. 6 stickprover på nivå 0,0-0,3 m uttogs inom respektive område. Lika 
delar från respektive stickprov homogeniserades till ett samlingsprov.  

5.3 Fältanalyser 

Direktmätning av den relativa koncentrationen flyktiga kolväten (VOC) som 
förekommer i jordens porluft har genomförts på samtliga jordprover. 
Fältmätning genomfördes med fotojoniseringsdetektor (PID) på 
rumstempererade prover. 

5.4 Grundvattenprovtagning 

3 st grundvattenrör (PEH Ø 50 mm) med en meter filter installerades på 
fastigheten. Filterdelen är försedd med sandstrumpa. Vid markytan tätades 
röret med bentonit för att förhindra ytvatteninträngning. Några dagar innan 
provtagning avvägdes grundvattennivån och vattnet omsattes i respektive rör 
med peristaltisk pump. Vattenproverna uttogs med en engångsbailer i 
respektive rör och samlades upp i provtagningskärl tillhandahållna av 
Eurofins Environment.  

5.5 Provhantering 

Uttagna prover förvarades kylt under fältarbeten samt under transport.  

Jordprover sparas tre månader hos Mitta för att möjliggöra eventuella 
kompletterande analyser.  
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6 PROVTAGNINGSSTRATEGI 

Provpunkterna är fördelade för att täcka in hela området, se Bilaga 1, ritning 
M1-1 för punkternas placering. Vid placeringen av punkterna har hänsyn 
tagits till redan kända föroreningar, övriga riskobjekt samt de områden där 
kunskap om föroreningssituationen saknas. 

Tabell 1. Provtagningspunkter.  

Provpunkt Kommentar Grundvattenrör 
20M001 Lokstall, metall- och petroleumföroreningar 

tidigare påfunna 
X 

20M002 Ej tidigare undersökt yta X 

20M003 Frilastplan  X 

20M004 Frilastplan  

20M005 Tidigare ej undersökt yta.  

20M006 Tidigare ej undersökt yta.  

20M007 Tidigare upplagsyta, uppställning tåg, tolkat 
från gammalt flygfoto.  

 

20M008 I närhet av f.d. tankplats. Tankplats finns ej 
kvar. 

 

20M009 Tidigare ej undersökt yta.   

YP1 Område mellan järnvägsspår. Använts som 
upplagsyta. Samlingsprov. 

 

YP2 Område mellan järnvägsspår. Använts som 
upplagsyta. Samlingsprov.  

 

6.1 Analysprogram 

Utförda analyser redovisas i tabell 2 och 3 nedan.  

 Tabell 2. Planerade kemiska analyser avseende grundvatten. 

 

 

Tabell 3. Planerade kemiska analyser avseende jord.  

 

 

Grundvattenanalyser Antal Kommentar 
Metaller inklusive kvicksilver 3 Filtrering 
BTEX, alifater, aromater, PAH 16 3 Dekantering 
Klorerade lösningsmedel inklusive vinylklorid. 3  
PFAS 1 Grundvattenrör 

20M002 
Pesticider 1 Grundvattenrör 

20M003 
pH, konduktivitet 3  

Jordanalyser Antal Kommentar 
Metaller inklusive kvicksilver 18 Proverna har 

homogeniserats.  BTEX, alifater, aromater, PAH16 9 
PCB 1 
PAH16/PAH20 (inkluderar kreosot) 17/4 
Pesticider 2 
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7 RIKTVÄRDEN OCH HANDLINGAR 
De analysresultat som erhålls avseende jord jämförs med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenade områden. I detta fall används riktvärden 
för MKM, mindre känslig markanvändning. Även Avfall Sveriges förslag till 
haltgränser för farligt avfall samt Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa 
risk tillämpas.  

Riskbedömning görs utifrån planerad verksamhet enligt detaljplan.  

Analysresultat avseende grundvatten jämförs i första hand med de svenska 
riktvärden som finns, SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten och SPI. 
Då svenska riktvärden för bedömning av föroreningssituationen saknas görs 
jämförelse mot nederländska riktvärden.  

I tabellen nedan har samtliga riktvärden som kan komma att användas i 
riskbedömningen angivits.  

Tabell 4. Sammanställning av de riktvärden som används som jämförvärden i den 
kommande riskbedömningen. 

Tillämpade riktvärden  Referens  

Jord 
Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM) samt 
mindre känslig markanvändning (MKM) 

Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för 
förorenad mark -Modellbeskrivning och 
vägledning, Rapport 5976, september 2009. 
Uppdaterades juni 2016. 

Avfall Sveriges haltgränser för farligt 
avfall (FA) 

Avfall Sverige, 2019, Uppdaterade 
bedömningsgrunder för förorenade massor. 
2019 

Naturvårdsverkets nivå för mindre än 
ringa risk 

Naturvårdsverket. 2010. Återvinning av avfall 
i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 

Grundvatten 
SGU:s Tillståndsklasser och 
påverkansbedömning, tabell 1.  

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för 
grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Februari 
2013  

Riktvärden för risk för påverkan på 
ytvatten/våtmark, samt riktvärden för risk 
för inträngning av ånga i byggnader 

SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar. 
Svenska Petroleuminstitutet. December 
2010  

Riktvärden för grundvatten då åtgärd kan 
krävas ”Intervention value”. 

VROM, 2013. Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment, Rev 2013. 
ANNEXES Circular on target values and 
intervention values for soil remediation.  

Övrigt 
Jord- och vattenprovtagning SGF, 2013. Fälthandbok Miljötekniska 

markundersökningar. Rapport 2:2013. 
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8 RESULTAT 

8.1 Fältobservationer 

Inom undersökningsområdet har fyllning påträffats i samtliga 
undersökningspunkter. Fyllningens djup varierar mellan 1,0-2,7 m och utgörs 
generellt av grusig sand med inslag av mindre mängder finfraktion i 
varierande omfattning.  I punkterna 20M002, 20M005, 20M008 och 20M009 
förekommer det lager av mulljord i fyllningen, varav vissa av dessa kan 
utgöra äldre markytor. I punkten 20M004 påfanns slagg i nivån 0,5-2,7 m. 
Små förekomster av tegel noterades i ett fåtal prover. 

Oljelukt noterades i punkt 20M001, 20M002 och 20M008. Generellt har låga, 
alternativt inga, PID-utslag erhållits. Signifikanta utslag med PID-instrument 
erhölls endast i punkt 20M001.  

Den naturliga jorden utgörs främst av siltig lera/lerig silt. Gyttja förekommer 
direkt under fyllningen i tre punkter i mitten av undersökningsområdet, och i 
punkt 20M009 påfinns torv mellan fyllningen och leran. I punkt 20M006 
förekommer morän direkt under fyllningen, där stopp mot förmodat berg 
inträffade på 2,0 m under markytan.    

Grundvattnet påträffades på ett djup varierande mellan 1,28-1,68 m under 
markytan.  

 

Figur 10. Spårområde i förgrunden. Vy mot öster.  
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Figur 11. Vy mot söder. Befintlig tankstation och grusplan.  

 

 

Figur 12. Vy mot nordöst.  
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Figur 13. Spårområde till vänster. Vy mot norr. 

8.2 Kemiska analyser 2020 

Jord 

I prov 20M004-3 förekommer PAH-H över riktvärde för MKM. I prov 
20M005-4 överskrids MKM avseende PAH-M och halten PAH-H 
överskrider haltgräns för farligt avfall. Låga halter kreosotkomponenter har 
noterats i ett fåtal analyser.  

Halter av alifater, aromater, metaller och PAH-H har i varierande omfattning 
påträffats över KM i 20M001, 20M002, 20M004, 20M005 och 20M007. I 
övrigt överskrids nivå för mindre än ringa risk avseende PAH-L och PAH-H 
samt för flertal metaller. Låga halter pesticider underskridande de generella 
riktvärdena har noterats i ytproverna.  

Fullständiga analysresultat redovisas i sin helhet i bilaga 4.   

Grundvatten 

Metallhalterna lösta i grundvatten är låga till måttliga. Miljökvalitetsnorm för 
grundvatten överskrids ej. pH är måttligt medelst konduktiviteten är hög 
enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten.  

Enskilda PAH-föreningar har påträffats i grundvattnet. Inga riktvärden 
avseende PAH överskrids. Låga halter toluen och xylen förekommer i 
20M002. Övriga klorerade och ickeklorerade lösningsmedel har ej påträffats. 

Diklorbenzamid har påträffats i grundvattnet i 20M002 men underskridande 
miljökvalitetsnormen för grundvatten.  
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I 20M003 förekommer PFAS 11 i en halt av 90 ng/l och tangerar därmed 
miljökvalitetsnormen för grundvatten.   

Fullständiga analysresultat redovisas i sin helhet i bilaga 3 och 4.   

8.3 Kemiska analyser 2017 

I punkt SB04 på nivå 1,7-1,9 m överskrids riktvärde för MKM avseende 
arsenik, koppar, zink, aromater, PAH-L, PAH-M och PAH-H. PAH-M och 
PAH-H överskrider haltgräns för farligt avfall.  

I punkt SB05, på nivå 1,2-1,6 m, överskrids MKM avseende koppar, zink, 
bly, alifater, aromater, bensen, PAH-L, PAH-M och PAH-H. PAH-H 
överskrider haltgräns för farligt avfall.  

Föroreningar överskridande tillämpade riktvärden uppmättes ej i grundvatten 
i planområdet.  

 

9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN 

Platsen uppvisar spår efter den historiska verksamhet som förekommit. 
Fyllnadsmassor förekommer över hela undersökningsområdet och ställvis 
förekommer föroreningar i varierande grad. Djupet är som mest omfattande i 
spårområdet i den sydvästra delen. Här förekommer fyllnadsmassor 
innehållande slagg ned till ca 2,7 m under befintlig markyta. I 20M001, 
20M002, 20M004, 20M007 är fyllningen mörkbrun/svart till färgen. 
Föroreningarna förekommer främst i fyllningen men i enstaka punkt har 
föroreningar över KM kunnat påvisas även i naturlig jord direkt under 
fyllningen. Föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden har 
påträffats i både den omättade och mättade zonen. 

Metaller och PAH:er är de ämnesgrupper som påträffats i störst omfattning. 
Signifikanta förekomster av alifater och aromater förekommer strax söder om 
planområdet. I AECOMS undersökning påträffades här mycket höga halter 
av petroleum, metaller och PAH. I dessa punkter utgörs jorden av svart 
fyllning ned till naturlig lera, sannolikt innehållande kol.  Exakt läge på 
provpunkt SB01oc h SB04, har ej kunnat utläsas av erhållet ritningsunderlag, 
då det endast är grundvattenrören som är inmätta. MW05/SB05 ligger ca 10 
m söder om planområdet, och utifrån detta görs bedömningen att även SB04 
ligger utanför planområdet. Punkterna ligger dock så nära planområdet att 
påverkan inte kan uteslutas. Under 2018 utfördes en sanering söder om den 
aktuella platsen, där en tankplats är och under lång tid varit belägen.  
Åtgärden beskrivs ej med sådan tydlighet att saneringens omfattning i plan 
och djup framgår. Det är därvid oklart om sanering utförts inom del av 
planområdet. Resultaten av grundvattnet i samtliga grundvattenrör tyder dock 
på att spridningen av föroreningar från jord till grundvatten är låg, både vad 
gäller mer flyktiga ämnen, såsom alifater, aromater, bensen, och metaller och 
PAH. Spridningen via grundvattnet bedöms därmed vara begränsad. I punkt 
20M001, som ligger närmast punkterna SB04 och SB05, förekommer alifater, 
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aromater samt PAH16 över KM på nivån 1,0-1,6 m. Troligen härstammar 
oljeförekomsten från tankstationen och/eller lokstallarna. Alifater och 
aromater över KM har också påfunnits i relativt låga halter vid 
järnvägsspåren.  

Det har funnits ytterligare en tankplats inom området, troligen i närområdet 
kring 20M008. Här noterades oljelukt, men inga signifikanta PID-utslag eller 
påtagliga halter alifater och aromater i de kemiska analyserna. Detta kan tyda 
på att oljan är åldrad och därmed delvis nedbruten.  

Koppar, bly och PAH-föreningar förekommer även i övriga delar av 
planområdet. Halterna överskrider ej riktvärde för MKM. Högst halter 
PAH:er har i rubricerad undersökning påträffats i den västra delen i 
anslutning till spårområdet. I 20M004 på nivån 1,0-1,5 m finns PAH-H över 
MKM. I 20M005-4 förekommer PAH-föreningar över haltgräns för FA på 
1,6-2,0 m djup. Detta prov är uttaget ur vad som troligen utgör lämningar 
efter en tidigare markyta.  

Spår av pesticider kan ses i ytproverna som uttagits i spårområdet. Halterna 
underskrider riktvärdena för KM. Herbicider har historiskt använts inom 
spårområden och banvallar för att bekämpa vegetation. Rester av sådana 
ämnen kan ses främst i mulljord då många av dessa ämnen sorberas till 
organiskt material. Mullhaltig jord förekommer ställvis i spårområdet där 
stickproverna uttogs. Ett sammanhängande lager av mullhaltig jord har endast 
observerats mellan de två spår som löper längst åt väster. Halterna i 
mulljorden är sannolikt högre än i övriga ickeorganiska jordar.  

Förhöjd konduktivitet kan ses i samtliga grundvattenrör. Bruk av vägsalt kan 
ge upphov till förhöjd konduktivitet. Det finns ej uppgifter om att saltning 
skall ha skett inom området. Värdena tyder dock på att det förekommer 
påverkan från antropogen verksamhet. Högre konduktivitet har uppmätts i 
denna undersökning än 2017.16 Analys av PFAS har genomförts av 
vattenprov uttaget på frilastplanen där summa av PFAS11 uppgår till 90 ng/l, 
vilket tangerar miljökvalitetsnormen för grundvatten. PFAS har i tidigare 
undersökning konstaterats i grundvatten i anslutning till före detta tankstation 
samt nuvarande tankstation och lokstall, men i lägre halter.17  

9.1 Förekommande föroreningar 

I detta avsnitt redovisas de ämnen som påträffats över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM i jord, samt signifikanta föroreningar i 
grundvatten.  

Arsenik 
Arsenik är ett grundämne med mycket hög farlighet. Arsenik förekommer 
naturligt i högre halter i jordar med inslag av alunskiffer än den nationella 

 

 
16 AECOM 
17 AECOM 
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bakgrundshalten. Det är den nationella bakgrundshalten som utgör 
Naturvårdsverkets generella riktvärde. Störst exponering för människor sker 
främst genom kosten, dricksvatten och tobaksrökning. Arsenik binder starkt 
till jord då pH understiger 8 och i syresatta förhållanden. Transport och 
arsenikupptag ökas vid övriga förhållanden. Arsenik är klassad som 
cancerframkallande och kan orsaka störd reproduktion och hudsjukdomar18. 
Arsenik är dessutom akuttoxiskt i högre doser. 

Bly 
Bly är en tungmetall som är giftig för människor och andra organismer. 
Spridningen av bly har minskat kraftigt sedan införandet av blyfri bensin och 
katalysatorer. Idag är bilbatterier och andra ackumulatorer det största 
användningsområdet för bly. Förekomsten av bly kan vara naturlig, men den 
kan också bero på atmosfärisk deposition eller komma från punktkällor då 
bly använts på en mängd olika sätt under lång tid. Bly kan redan vid mycket 
låga doser ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt 
känsliga. Bly skadar de röda blodkropparna och kan leda till blodbrist19.  

Koppar 
Koppar är en vanlig metall som har många användningsområden. Det 
förekommer i elektronisk utrustning, som legeringar. Koppar är också ett 
essentiellt näringsämne för växter och djur. Koppar kan i höga halter skada 
lever, njurar och immunförsvar. Koppar kan skada vattenlevande djur och 
organismer redan vid låga halter. Koppar binder starkt till organiskt material. 
Transport av koppar i mark och vatten sker framförallt som lösta 
humuskomplex20. 

Zink 
Zink har ett brett användningsområde. Det förekommer i bildäck, legeringar 
och galvaniserade produkter. Zink är ett essentiellt ämne för människor och 
djur. Zink har låg toxisk effekt på däggdjur. Dock är sötvattenlevande 
organismer känsliga för förhöjda zinkhalter. Zink binder till organiskt 
material vid högt pH. Lösligheten hos zink ökar vid sjunkande pH-värden21.  

Alifater 
Alifatiska kolväten är ett samlingsnamn för organiska ämnen bestående av 
kol och väte. Alifater förekommer bland annat i gasol, fotogen, eldningsolja, 
bensin, diesel och lösningsmedel. Alifater är mycket flyktiga och övergår 
därför lätt i gasform. Ju längre kolkedjan är, desto mindre flyktig är den, och 
i föroreningssammanhang befinner sig de tunga fraktionerna därför ofta nära 
utsläppskällan. Symptom vid kontakt i inomhusluft kan vara irriterade luftrör, 
astma och illamående. Alifater är ekotoxiska, varav de lättare fraktionerna är 
de som mest toxiska för organismer. I ett långtidsperspektiv är ämnena 

 

 
18 Naturvårdsverket 2006. 
19 Naturvårdsverket, Bly. 
20 Naturvårdsverket 2006. 
21 Naturvårdsverket 2006. 
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cancerframkallande. Alifater anges ha måttlig farlighet enligt 
Naturvårdsverket.22 

Bensen 

Bensen utvinns genom raffinering av råolja och stenkolstjära. Bensen har ett 
vitt användningsområde då det används för framställning av kemikalier, 
plastprodukter, gummi, hartser, smörjmedel, färger m.m. Ämnet är 
cancerframkallande, kan ha genetiska effekter och är giftigt för vattenlevande 
organismer. 23 

Aromater 
Aromater är likt alifater kolväten som är ett samlingsnamn för organiska 
ämnen bestående av kol och väte. Aromater förekommer bland annat i gasol, 
fotogen, eldningsolja, bensin, diesel och lösningsmedel. De kortare 
aromaterna (<C16) är flyktigare och mer vattenlösliga (och därmed 
spridningsbenägna) medan de längre aromaterna (>C16) är mer tjockflytande 
och har högre kokpunkter och återfinns oftast mer lokalt nära 
föroreningskällan. De längre aromaterna orsakar mer lokala miljöproblem, 
men kan även de förorena grundvatten och påverka markmiljön negativt, samt 
utgöra en risk för de som inandas damm eller kommer i kontakt med 
förorenad jord. Aromatiska kolväten är avsevärt mera toxiska än alifatiska 
kolväten24.  

PAH:er 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är den största grupp av cancerogena 
ämnen vi känner till idag. PAH bildas när kol eller kolväten upphettas utan 
att det finns tillräckligt med syre för att ge en fullständig förbränning till 
koldioxid. PAH:er förekommer också i fossila bränslen och oljeprodukter. 
PAH är fettlösliga, ofta stabila och i en del fall bioackumulerande. Flera av 
dem kan orsaka cancer och skador på miljön. Att föroreningarna är stabila 
innebär att de är svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan 
nedbrytning sker.25  

PFAS 

PFAS, högfluorerade ämnen, är en stor ämnesgrupp med många olika 
enskilda ämnen, varav de flesta ej är undersöka i syfte att utreda dess hälso- 
och miljöeffekter. I djurtester har vissa PFAS-ämnen visat sig ge negativa 
effekter på reproduktion, immunsystem och hormoner, och vissa är 
misstänkta för att vara cancerframkallande. Osäkerheten är stor rörande 
PFAS påverkan på människors hälsa och negativa effekter på miljön. PFOS 
bedöms utifrån dagens kunskap vara den farligaste ur hälsosynpunkt. PFOS 

 

 
22 Naturvårdsverket 2009. 
23 Naturvårdsverket, bensen 
24 Åtgärdsportalen, Aromater. 
25 Naturvårdsverket 1999.  
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är persistent, bioackumulerande och toxiskt. 26 PFOS bryts inte ned i naturen 
och är både giftigt och reproduktionsstörande för vattenlevande organismer, 
Mycket tyder på att ju längre kolkedjan är så ökar toxiciteten och graden av 
bioackumulation.27  Kortare kedjor ger högre vattenlöslighet än långa. Den 
hydrofila delen av PFAS-molekylen gör att den kan spridas i vatten. 
Partikulärt kan PFAS spridas med damm.   

Tabell 5. Ämnenas farlighet och envägskoncentrationer som styr riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning.  

Tabellrubrik 

Parameter Styrande för riktvärde 
MKM28 

Ämnets farlighet29 

Arsenik Hälsa intag jord Mycket hög 

Koppar Markmiljö Hög 

Bly Markmiljö Mycket hög 

Zink Markmiljö Måttlig 

Bensen  Skydd grundvatten Mycket hög 

Alifater Markmiljö Måttlig 

Aromater Markmiljö Hög 

PAH-L Markmiljö Mycket hög 

PAH-M Hälsa ånga  Mycket hög 

PAH-H Markmiljö Mycket hög 

PFAS - - 

 

9.2 Skyddsobjekt 

Följande skyddsobjekt har identifierats 

- Människor som kan komma att arbeta i och besöka området.  

- Grundvatten 

I riktvärdesmodellen utgör markmiljö ett skyddsobjekt. Markens möjlighet 
att upprätthålla markekologiska funktioner för växter och djur bedöms dock 
som begränsat sett till att området är utfyllt, förorenat och skall fortsatt vara 
planlagt för industrimark. Delar av området planeras även som 
parkeringsplats, där förutsättningarna för markekologiska funktioner oftast är 

 

 
26 SGI. 2015 
27 Kemikalieinspektionen 
28 Naturvårdsverket, 2009 
29 Naturvårdsverket, 1999 
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starkt begränsade. Därav bedöms markmiljön inte utgöra ett skyddsobjekt i 
denna bemärkelse då skyddsvärdet bedöms som litet.  

9.3 Spridningsförhållanden och förutsättningar 

Topografin inom området är plan och grundvattenytans lutning bedöms som 
svag. Området saknar hårdgjorda ytor och så vitt är känt saknas 
dagvattenavledningssystem. Fyllningen inom området utgörs i huvudsak av 
grusig sand och förekommer ställvis under grundvattenytan. Det förekommer 
också föroreningar av metaller och PAH i den mättade zonen. 
Spridningsförutsättningarna i fyllnadsmaterialet bedöms som stora/mycket 
stora.  

Den naturligt lagrade jorden inom undersökningsområdet utgörs av lera/silt, 
i vilken spridningsförutsättningarna bedöms som måttliga.  

9.4 Exponeringsvägar 

- Hudkontakt  

- Oralt intag av jord  

- Inandning av damm 

- Inandning av ångor  

Ökad risk för exponering av föroreningar bedöms föreligga vid utförande av 
schakt och övriga anläggningsarbeten i mark. 

 

10 RISKBEDÖMNING 

Till största del understiger påträffade föroreningar inom planområdet 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, 
MKM. Avgränsning av dessa föroreningar har ej kunnat göras inom ramen 
för denna undersökning. Det kan vara så att föroreningarna som upptäckts är 
diffust förekommande i fyllnadsmaterialet snarare än beroende av enbart 
punktkällor. Generellt kan sägas att föroreningar i flertalet punkter påträffats 
på nivå ca 1,0-1,5 m under befintlig markyta. Föroreningarna kan ha 
uppkommit som en följd av den verksamhet som bedrivits, likväl som att 
området kan ha tillförts förorenade massor då marknivån justerats. 
Föroreningar i provpunkterna SB04 och SB03 kan härröra från 
lokstall/tankplatser.  

Mycket höga halter PAH:er har påträffats i fyllning inom eller i anslutning 
till spårområdet/frilastplanen. Föroreningarna har påträffats på relativt stora 
djup, men det kan inte uteslutas att det kan förekomma PAH-föreningar i höga 
halter i ytligare jordlager. De föroreningar som nu är kända har generellt 
påträffats på nivå mellan 1,0-2,0 m. Då föroreningarna förekommer längre 
ned i jordprofilen bedöms risken för exponering som liten. Viss spridning kan 
inte uteslutas då föroreningarna dels finns under grundvattenytan och 
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förekommande fyllning är genomsläpplig. Spridningen bedöms i praktiken 
vara begränsad, sett till erhållna analysresultat avseende grundvattnet. I 
anslutning till planområdets södra del har det i tidigare undersökning 
påträffats mycket höga halter av petroleum, PAH och metaller. I närmaste 
punkten 20M001 har halter i samma storleksordning ej påträffats. Risk för 
föroreningar i höga halter i jord bedöms fortsatt kvarstå i anslutning till det 
södra planområdet.  

Det påträffades PAH i låga halter i samtliga grundvattenrör vid provtagningen 
2020. PAH:er löser sig i vatten i mycket liten utsträckning och spridning sker 
sannolikt främst partikulärt. Huruvida sådan spridning pågår kan ej helt 
bedömas, då påträffade PAH kan ha spridits från jord till grundvattnet i 
samband med installation av själva grundvattenrören. Generellt har låga 
föroreningshalter påträffats i grundvatten. Oljeföroreningen från tidigare 
samt befintlig tankstation bedöms ej ha betydande påverkan på planområdet 
då alifater och aromater ej påfunnits i grundvattnet, varken 2017 eller 2020. 
Det förekommer också PFAS, högfluorerade ämnen, även om inte dessa 
halter kan sägas vara påtagligt höga. Halten tangerar miljökvalitetsnormen 
för grundvatten. Då vattnet inte används som dricksvattenresurs bedöms 
förekomsten inte utgöra en risk för människors hälsa. 

På den östra delen av området tillfördes externa massor efter att befintlig 
vegetation samt övre jordlager avlägsnades 2018. Ytjorden i detta område har 
därför ej undersökts i någon större omfattning då massorna som användes för 
återfyllnad enligt uppgift skall ha varit fri från föroreningar. I analyserna av 
ytjorden i spårområdet påträffades diuron samt en ureaförening.  Proverna 
utgör ett samlingsprov av sex prover uttagna inom respektive delyta. 
Sannolikt är halterna högre i mulljorden än i övriga stickprov som utgörs av 
friktionsjord.  

Området avses användas för industriändamål och parkering, det vill säga 
mindre känslig markanvändning. Majoriteten av föroreningshalterna 
underskrider MKM och har påträffats längre ned i jordprofilen, och bedöms 
i detta hänseende inte utgöra en risk för människors hälsa. Det skall påpekas 
att det fortsatt finns risk för att det förekommer föroreningar i ytligare jord på 
andra platser än de undersökta. Ytterligare bedöms det förekomma risk för 
spridning och exponering för föroreningar i samband med schakt- och 
länsvattenhantering. Detta ställer krav på korrekt masshantering i samband 
med framtida markarbeten.  

 

11 SAMLAD BEDÖMNING OCH SLUTSATSER 

Utifrån erhållna analysresultat och fältobservationer görs följande bedömning 
avseende föroreningssituationen och markanvändningen på fastigheten: 

• I planområdet förekommer föroreningar av metaller, PAH och alifater 
främst i fyllnadsmassor. Vid markarbeten skall dessa hanteras på 
sådant sätt att risk för spridning av föroreningar ej sker.  
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• Påträffade kända föroreningar bedöms ej utgöra en risk för 
människors hälsa vid tilltänkt markanvändning. 

• Exponering för föroreningar kan ske under markarbeten, varvid 
försiktighetsåtgärder skall vidtas för att arbetet ej skall utgöra en risk 
för människors hälsa.  

• Vid framtida exploatering kan det vara nödvändigt att genomföra 
ytterligare undersökningar då alla föroreningar ej är avgränsade.   

• Vid schaktarbeten skall masshantering ske på miljömässigt korrekt 
sätt för att inte riskera att sprida föroreningar.  

• Vid framtida exploatering bör en riskbedömning genomföras vid 
anläggande av dräneringar eller andra åtgärder som riskerar att sprida 
grundvatten inom och utanför området.  

• Det skall påpekas att det oavsett är viktigt att all exploatering av 
området skall beakta förekomsten av föroreningar för att inte orsaka 
risker för exponering eller spridning.  

• Anmälan om sanering innan markarbeten vidtas bör göras till aktuell 
miljömyndighet enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899). 

• Miljökontrollant rekommenderas närvara i erforderlig omfattning 
under saneringsarbeten. Efter utskiftning av förorenade massor skall 
kontrollprover uttas i schaktbotten för att säkerställa att underliggande 
material uppvisar halter under tillämpade riktvärden. 

11.1 Myndighetskontakt 

Det råder upplysningsplikt för den som äger eller brukar en fastighet gällande 
upptäckt av föroreningar enligt miljöbalken. Enligt 10 kap 11 § skall 
tillsynsmyndighet genast underrättas.  Vi rekommenderar därför att en kopia 
av denna rapport skickas in till Verksamhet Miljö och bygg, Mariestad 
kommun.  

Mitta AB Skövde 2020-03-30 
 
Signatur 

 
 

 
Signatur 
 
 
 
 
 

 

  

Rebecca Friberg 
Elin Arvidsson Glans 
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Gamla Staden 3:1, Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning
Rapport 200330

Bilaga 2

Provtagningsmetod Skruvborrning

20-02-25 Jonas Nilsson och Jerker Johansson
Utförda analyser1

Gamla Staden 3:1                                                                                 
Jordart- och provtagningstabell                              

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Datum Fältarbete utfört av

Provpunkt 
löp-

nummer
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning Meta
lle

r

Olja
3

PAH16
/20

PCB
Pes

tic
ider

PID [p
pm]

Föroren
ing

2

Kommentar

20M001 Gvy mätt i grundvattenrör 1,28 mumy
1 0-0,5 Mörkbrun/svart FYLLNING / grus sand / 0 Oljelukt
2 -1,0 Mörkbrun/svart FYLLNING / grus sand / X X X/- 0 Oljelukt

3 -1,6 Mörkbrun/svart FYLLNING / grus sand / X X X/- 208
Alifater, 

aromater,P
AH, Cu

Oljelukt

4 -2,0 Grå siltig LERA X X X/- 149 Co,Cu
5 -2,5 Grå siltig LERA 42
6 -3,0 Grå siltig LERA 74

20M002 Gvy mätt i grundvattenrör 1,58 mumy
1 0-0,5 Mörkbrun FYLLNING / grus sand / 0

2 -1,0 Mörkbrun/svart FYLLNING / ngt mullhaltigt grus 
sand/ X X X/X 0 Co, Cu, 

Pb Metall

3 -1,4 Svart FYLLNING / sand / 0 Svag oljelukt
4 -1,7 Svart FYLLNING / sand / X X X/- 0 PAH-H Svag oljelukt
5 -1,9 Mörkbrun GYTTJA 0
6 -2,4 Grå ngt grusig sandig siltig LERA 0
7 -3,0 Grå MORÄN 0

20M003 Gvy mätt i grundvattenrör 1,68 mumy
1 0-0,5 Brun FYLLNING / ngt silt grus sand / 0
2 -1,0 Brun FYLLNING / ngt silt grus sand / X X X/- 0
3 -1,5 Brun FYLLNING / ngt silt grus sand / 0
4 -2,0 Brun FYLLNING / ngt silt grus sand / 0
5 -2,5 Brun FYLLNING / ngt silt grus sand / 1
6 -2,8 Mörkbrun GYTTJA 0
7 -3,0 Grå silitg LERA 0

20M004
1 0-0,5 Brun FYLLNING / sand grus / 0
2 -1,0 Brun/svart FYLLNING / grus sand / X X/X 1 Slagg

3 -1,5 Svart FYLLNING / grus sand / X X X/- 0
Alifater, 

aromater,
PAH-H Slagg

4 2,0 Svart FYLLNING / grus sand / 0 Slagg
5 -2,7 Svart FYLLNING / grus sand / 1 Slagg
6 -3,0 Grå ngt grusig sandig siltig LERA 0

Gränsvärde för farligt avfall överskrids

1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.
2 Förorening över riktvärde

Riktvärde för KM överskrids

3BTEX, alifater, aromater

Riktvärde för MKM överskrids

Vältvägen 9
541 38 Skövde

3 (3)



Gamla Staden 3:1, Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning
Rapport 200330

Bilaga 2

Provtagningsmetod Skruvborrning

20-02-25

Gamla Staden 3:1                                                                            
Jordart- och provtagningstabell                              

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Datum Fältarbete utfört av Jonas Nilsson och Jerker Johansson
Utförda analyser1

Provpunkt 
löp-

nummer
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning Meta
lle

r

Olja
3

PAH16
/20

PCB
Pes

tic
ider

PID [p
pm]

Föroren
ing

2

Kommentar

20M005
1 0-0,5 Brun FYLLNING / ngt grus sand / 0
2 -1,0 Brun FYLLNING / ngt grus sand / X 0
3 -1,6 Brun FYLLNING / ngt grus sand / 0

4 -2,0 Mörkbrun mullhaltig sandig SILT X X/- 0 Pb, Cu, 
PAH Tegel, ståltråd

5 -3,0 Grå siltig LERA 0

20M006
1 0-0,5 Brun FYLLNING / grus sand / X X/- 0
2 -1,0 Brun FYLLNING / grus sand / 0
3 -1,5 Brun/grå MORÄN 0
4 -2,0 Brun/grå MORÄN 0

Stopp mot berg

20M007
1 0-0,5 Brun FYLLNING / grus sand / 0
2 -1,0 Brun FYLLNING / grus sand / 0
3 -1,4 Brun/svart FYLLNING / grus sand / X X X/- 0 Slagg?
4 -2,0 Brun FYLLNING / grus sand / 0
5 -2,4 Mörkbrun GYTTJA X 0 Pb Tegel, trä, provnivå störd
6 -3,0 Grå sitig LERA 0

20M008
1 0-0,5 Brun FYLLNING / ngt mulljord grus sand / 0

2 -1,0 Mörkbrun/brun FYLLNING / ngt mulljord grus 
sand / X/- X 0

3 -1,4 Mörkbrun/svart FYLLNING / grus sand / X X/- 1 PAH-H Oljelukt
4 -1,8 Mörkbrun/svart FYLLNING / grus sand / 0 Oljelukt
5 -2,2 Mörkbrun/svart GYTTJA 0
6 -2,5 Grå siltig LERA 0
7 -3,0 Grå siltig LERA 0

Gränsvärde för farligt avfall överskrids

1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.
2 Förorening över riktvärde

Riktvärde för KM överskrids
Riktvärde för MKM överskrids

3BTEX, alifater, aromater

Vältvägen 9
541 38 Skövde
www.mitta.se

2 (3)



Gamla Staden 3:1, Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning
Rapport 200330

Bilaga 2

Provtagningsmetod Skruvborrning

20-02-25

Gamla Staden 3:1                                                                                 
Jordart- och provtagningstabell                              

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Datum Fältarbete utfört av Jonas Nilsson och Jerker Johansson
 

Provpunkt 
löp-

nummer
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning Meta
lle

r

Olja
3

PAH16
/20

PCB
Pes

tic
ider

PID [p
pm]

Föroren
ing

2

Kommentar

20M009
1 0-0,6 Brun FYLLNING / sten grus sand / 0 Tegel
2 -1,0 Mörkgrå FYLLNING / mulljord lera grus sand / X X/- 0
3 -1,5 Mörkgrå FYLLNING / trä mulljord lera silt / X X X/- 0
4 -2,0 Brun/grå FYLLNING / sand silt lera / 0
5 -2,3 Mörkbrun TORV 0
6 -3,0 Grå siltig LERA 1

YP1
1 Mörkbrun FYLLNING / mulljord grus sand / 0
2 Brun FYLLNING / grus sand / 0
3 Brun FYLLNING / grus sand / 0
4 Mörkbrun FYLLNING / mulljord grus sand / 0
5 Brun FYLLNING / grus sand / 2
6 Brun FYLLNING / grus sand / 4

Samlingsprov av delprov 1-6 X X/X X As

YP2
1 Mörkbrun FYLLNING / mulljord grus sand / 1
2 Brun FYLLNING / grus sand / 0
3 Brun FYLLNING / grus sand / 0
4 Mörkbrun FYLLNING / mulljord grus sand / 0
5 Brun FYLLNING / grus sand / 0
6 Brun FYLLNING / grus sand / 0

Samlingsprov av delprov 1-6 X X/X X

Gränsvärde för farligt avfall överskrids

1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.
2 Förorening över riktvärde

Riktvärde för KM överskrids
Riktvärde för MKM överskrids

3BTEX, alifater, aromater

Vältvägen 9
541 38 Skövde
www.mitta.se

3 (3)
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Gamla Staden 3:1 Mariestads bangård 
Miljöteknisk undersökning 
Rapport 200330 
Bilaga 3     
 
Protokoll vattenprovtagning 

 
 
 

 
 
Metodik:    Peristaltisk pump   Engångsbailer   Ytprovtagning med kärl   
 

 
 

Projektnummer 1230010 Provtagare Rebecca Friberg 
Projekt Gamla 

Staden 3:1 
Provtagningsdatum 200306 

Rör Uppstick  
rör [m] 

Gvy 
[mumy] 

Filterdjup 
[mumy] 

Rörtyp Omsatt vatten 
[l] peristaltisk 
pump 

Kommentar 
 

20M001 1,05 1,28 2,0-3,0 PEHØ50 mm 
sandstrumpa 

2,4  Lite oljefilm på ytan, oljelukt. Mkt partiklar 

20M002 0,85 1,58 2,2-3,2 PEHØ50 mm 
sandstrumpa 

2,1  Mycket grumligt, mörka partiklar 

20M003 1,05 1,68 2,0-3,0 PEHØ50 mm 
sandstrumpa 

6,8  God tillrinning, grumligt men klarnar 
allteftersom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BILAGA 4 



Tabell 5

Analysresultat: Jordprovtagning

 Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

SB01 SB02 SB03 SB03 SB04 DUP02 (SB04) SB04 SB04 SB05 DUP01 (SB05) SB06 SB07 SB08 SB09 SB10 SB10 SB11

16-17238958 16-17238974 16-17238950 16-17238957 16-17238949 16-17239156 16-17238951 16-17238979 16-17238897 16-17239157 16-17238960 16-17238913 16-17238902 16-17238910 16-17238905 16-17238907 16-17238909

1,4-1,6 2,2-2,4 1,4-1,6 2,2-2,4 0,2-0,4 0,2-0,4 1,7-1,9 1,2-1,4 1,2-1,6 1,2-1,6 0,6-0,7 0,6-0,7 1,7-1,8 1,7-1,9 1,0-1,6 1,7-2,0 0,2-0,4

2017-06-20 2017-06-20 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19

Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Riktvärde KM* Riktvärde MKM*

Glödgningsförlust % av TS -- -- 0,3 3,2 1,1 3,3 1,2 1,2 15,9 1,5 27,1 27,9 4,2 1,3 3,8 17,4 0,7 34 0,7

Glödgningsrest % av TS -- -- 99,7 96,8 98,9 96,7 98,8 98,8 84,1 98,5 72,9 72,1 95,8 98,7 96,2 82,6 99,3 66 99,3

pH i mark -- -- 7,2 6,9 6,3 8 8,9 8,8 8,1 6,4 7,5 7 8,3 10,3 8,5 8,5 7 8,4 7,1

Torrsubstans % -- -- 85,1 83,5 86,8 63 95,6 95,6 70,3 86,6 72,3 68,5 88,2 94,4 81,7 65,7 93,3 46,4 97,1

Metaller 

Arsenik mg/kg TS 10 25 <2,5 6,8 2,7 6,4 4,1 4,5 29 2,9 18 18 31 <2,5 3,8 9,4 <2,5 8,1 4,3

Bly mg/kg TS 50 400 3,5 19 7,5 20 6,4 10 250 11 390 640 36 3,6 55 68 7,1 83 8,7

Järn g/kg TS -- -- 2,9 8,7 12 37 10 10 35 17 58 44 16 9,2 10 23 7,2 21 10

Kadmium* mg/kg TS 0,8 12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,87 <0,2 1,1 1,7 0,21 <0,2 0,2 1 <0,2 1,4 <0,2

Kobolt mg/kg TS 15 35 1,5 3,6 6 16 5,1 5,6 11 7,8 13 15 5,6 4,1 4,1 100 2,8 11 4,4

Koppar mg/kg TS 80 200 5,3 19 11 31 13 15 210 16 1400 1300 28 9,7 33 160 6,1 160 11

Krom totalt mg/kg TS 80 150 10 8,4 13 42 7 8,7 23 17 16 15 12 6,8 7,1 85 3,8 17 5,3

Kvicksilver mg/kg TS 0,25 2,5 <0,01 0,1 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 0,21 <0,01 0,1 0,07 0,081 <0,01 0,15 0,098 <0,01 0,73 <0,01

Nickel mg/kg TS 40 120 2,9 5,8 8,5 27 9,5 10 30 12 41 48 11 5,7 7,8 25 3,4 34 5,7

Zink mg/kg TS 250 500 9,7 52 36 100 30 35 520 49 1100 1500 81 45 350 820 35 310 50

Petroleum kolväten

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

Alifater >C8-C10* mg/kg TS 25 120 <2 <2 4 <2 <2 <2 <2 <2 26 34 <2 <2 <2 <2 <2 <20 <2

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <10 <10 20 <10 <10 <10 21 <10 310 580 <10 <10 <10 <10 <10 43 <10

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 65 <10 <10 <10 100 <10 1400 2600 <10 <10 <10 10 <10 47 <10

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 17 25 79 23 19 23 390 83 1100 2100 43 16 22 150 13 300 16

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 89 <10 <10 <10 120 <10 1700 3200 <10 <10 <10 10 <10 90 <10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9,1 <1 31 57 <1 <1 <1 <1 <1 1,9 <1

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 1 <1 <1 <1 520 <1 270 430 <1 <1 1,1 1,8 <1 2,2 <1

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1100 <1 36 66 1 <1 6,6 4,7 <1 <1 <1

BTEX

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0077 <0,003 0,043 0,039 <0,003 <0,003 0,0069 0,012 <0,003 0,017 <0,003

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,21 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,45 0,68 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

TEX Summa mg/kg TS -- -- <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,66 0,95 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

Polyaromatiska kolväten

Acenaften mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 16 <0,03 3 7,5 <0,03 <0,03 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03

Acenaftylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 60 <0,03 2,7 6,3 0,076 <0,03 0,37 0,31 <0,03 0,037 <0,03

Naftalen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 14 <0,03 7,6 21 0,032 <0,03 0,079 0,28 <0,03 0,92 <0,03

PAH-L,summa mg/kg TS 3 15 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 90 <0,03 13 35 0,11 <0,03 0,45 0,7 <0,03 0,96 <0,03

Antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 120 <0,03 6,4 15 0,089 <0,03 0,68 0,24 <0,03 <0,03 <0,03

Fenantren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 810 0,047 40 110 0,46 <0,03 0,84 1 <0,03 0,059 <0,03

Fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1300 0,082 30 77 1,2 <0,03 5,5 2,9 <0,03 0,035 0,24

Fluoren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 0,043 <0,03 <0,03 <0,03 110 <0,03 10 23 <0,03 <0,03 0,089 0,13 <0,03 <0,03 <0,03

Pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 0,032 <0,03 <0,03 <0,03 890 0,067 26 57 1,2 <0,03 5,6 2,6 <0,03 0,043 0,23

PAH-M,summa* mg/kg TS 3,5 20 <0,05 <0,05 0,75 <0,05 <0,05 <0,05 3200 0,2 110 280 2,9 <0,05 13 6,9 <0,05 0,14 0,47

Benso(a)antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 460 <0,03 11 24 0,55 <0,03 3,9 0,56 <0,03 <0,03 0,054

Benso(a)pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 420 <0,03 8,8 21 0,58 <0,03 4,5 0,16 <0,03 <0,03 0,031

Benso(b)fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 600 0,035 12 27 0,92 <0,03 5,6 0,41 <0,03 <0,03 0,13

Benso(k)fluoranten mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 210 <0,03 4,3 11 0,31 <0,03 1,9 0,1 <0,03 <0,03 0,046

Benso(ghi)perylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 270 <0,03 5,1 12 0,5 <0,03 2,9 0,052 <0,03 <0,03 <0,03

Chrysen/Trifenylen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 490 <0,03 11 26 0,55 <0,03 3,6 0,71 <0,03 <0,03 0,072

Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 65 <0,03 1,4 3,1 0,11 <0,03 0,72 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS -- -- <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 270 <0,03 3,5 8,4 0,38 <0,03 2,3 0,039 <0,03 <0,03 <0,03

PAH-H,summa mg/kg TS 1 10 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 2800 <0,08 57 130 3,9 <0,08 25 2 <0,08 <0,08 0,33

PAH,summa cancerogena mg/kg TS -- -- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2500 <0,2 52 120 3,4 <0,2 23 2 <0,2 <0,2 0,33

PAH,summa övriga mg/kg TS -- -- <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 3600 <0,3 130 330 3.6 <0,3 16 7.6 <0,3 1.1 0.47

* Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Juni 2016

-- Inget riktvärde finns

- Inte analyserat

fetstil - kemisk parameter detekterad

             Parameter överstigande MKM

              Parameter överstigande KM

Analysparameter Enhet

Provtyp

Provtagningsdatum

Djup (m under yta)

Prov ID

Prov nr

AECOM Nordic AB 1 of 2



Tabell 5

Analysresultat: Jordprovtagning

 Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

SB01 SB02 SB03 SB03 SB04 DUP02 (SB04) SB04 SB04 SB05 DUP01 (SB05) SB06 SB07 SB08 SB09 SB10 SB10 SB11

16-17238958 16-17238974 16-17238950 16-17238957 16-17238949 16-17239156 16-17238951 16-17238979 16-17238897 16-17239157 16-17238960 16-17238913 16-17238902 16-17238910 16-17238905 16-17238907 16-17238909

1,4-1,6 2,2-2,4 1,4-1,6 2,2-2,4 0,2-0,4 0,2-0,4 1,7-1,9 1,2-1,4 1,2-1,6 1,2-1,6 0,6-0,7 0,6-0,7 1,7-1,8 1,7-1,9 1,0-1,6 1,7-2,0 0,2-0,4

2017-06-20 2017-06-20 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19

Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark

Riktvärde KM* Riktvärde MKM*

Analysparameter Enhet

Provtyp

Provtagningsdatum

Djup (m under yta)

Prov ID

Prov nr

Organiska miljöanalyser - Halogenerade alifatiska ämnen

Diklormetan mg/kg TS 0.08 0.25 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

1,2-Dibrometan mg/kg TS 0.0015 0.025 - - - - <0.003 - - - - - - - - - -

1,1-Dikloretan mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,2-Dikloretan mg/kg TS 0.02 0.06 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

trans-1,2-Dikloreten mg/kg TS - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

Triklormetan (kloroform) mg/kg TS 0.4 1.2 - - - - <0.02 - - - - - - - - - -

Trikloreten mg/kg TS 0.2 0.6 - - - - <0.02 - - - - - - - - - -

1,1,1-Trikloretan mg/kg TS 5 30 - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,1,2-Trikloretan mg/kg TS - - - - <0.03 - - - - - - - - - -

Tetraklormetan (koltetrakl.) mg/kg TS 0.08 0.35 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Tetrakloreten mg/kg TS 0.4 1.2 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Bromdiklormetan mg/kg TS 0.06 1 - - - - <0.01 - - - - - - - - - -

Dibromklormetan mg/kg TS 0.5 2 - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

Organiska miljöanalyser - Klorbensener

1,2,4-Triklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,2-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,2,3-Triklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.05 - - - - - - - - - -

1,3-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

1,4-Diklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.07 - - - - - - - - - -

Monoklorbensen mg/kg TS -- -- - - - - <0.03 - - - - - - - - - -

S:a Mono- och Diklorbensener mg/kg TS -- -- - - - - <0.1 - - - - - - - - - -

* Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Juni 2016

-- Inget riktvärde finns

- Inte analyserat

fetstil - kemisk parameter detekterad
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              Parameter överstigande KM
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Tabell 6

Analysresultat: Vattenprover

Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

MW03 MW05 MW06

16-17324126 16-17324127 16-17324128

24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017

Grundvatten Grundvatten Grundvatten

SPI 

riktvärde
1 

(recipient 

ytvatten)

SPI riktvärde
1 

(exponering 

inomhusluft)

SGU

Generella 

riktvärden
3

SGU            

Mycket lågt/

Mycket bra
2

SGU                 

Låg halt
2

SGU               

Måttlig halt
2

SGU            

Hög halt
2

SGU

Mycket högt/

mycket dåligt
2

Parameter Enhet 1 2 3 4 5

Fysikaliska egenskaper

Konduktivitet mS/m -- -- 150 <25 25-50 50-75 75-150 ≥150 65 39,4 50

pH -- -- -- >8,5 7,5-8,5 7,5-6,5 6,5-5,5 ≤5,5 7 6,5 7

Turbiditet FNU -- -- -- <0,5 0,5-1,5 1,5-3 3-6 ≥6 190 >1000 850

Metaller

Arsenik, filt µg/l -- -- 10 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 0,36 0,63 3,2

Bly, filt µg/l 50 -- 10 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 <0,02 0,14 0,024

Järn, filt µg/l -- -- -- <100 100-200 200-500 500-1000 ≥1000 <5 16 19

Kadmium, filt µg/l -- -- 5 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 0,043 0,041 0,018

Kobolt, filt µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- 0,82 2,4 1,9

Koppar, filt µg/l -- -- -- <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 2,7 4 3,4

Krom, filt µg/l -- -- -- <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 <0,05 0,056 0,14

Nickel, filt µg/l -- -- -- <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 3,2 2,7 5,1

Zink, filt µg/l -- -- -- <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 2,5 26 11

Kvicksilver, filt µg/l -- -- 1 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 <0,1 <0,1 <0,1

Organiska miljöanalyser - BTEX

Bensen µg/l 500 50 1 <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 ≥1 <0,1** <0,1** <0,1**

Toluen µg/l 500 7000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Etylbensen µg/l 500 6000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Xylener µg/l 500 3000 -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

TEX, Summa µg/l -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

Organiska miljöanalyser - Petroliumprodukter - Oljor

Alifater >C5-C8 µg/l 300 3000 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 µg/l 150 100 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 µg/l 300 25 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C12-C16 µg/l 3000 -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater >C16-C35 µg/l 3000 -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Alifater summa >C5-C35 µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 µg/l 500 800 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C10-C16 µg/l 120 10000 -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater s:a C8-C16 µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater s:a C8-C16 ink BTEX µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <10 <10 <10

Aromater >C16-C35 µg/l 5 25000 -- -- -- -- -- -- <2 <2 <2

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Acenaften µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Acenaftylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Naftalen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-L,summa µg/l 120 2000 -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fenantren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Fluoren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Pyren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-M,summa µg/l 5 10 -- -- -- -- -- -- <0,2 <0,2 <0,2

Benso(a)antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(a)pyren µg/l -- -- 0,01 <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 <0,1** <0,1** <0,1**

Benso(b)fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(k)fluoranten µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Benso(ghi)perylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Chrysen/Trifenylen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Dibenso(a,h)antracen µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <0,1 <0,1 <0,1

PAH-H,summa µg/l 0,5 0,05 -- -- -- -- -- -- <0,3 <0,3 <0,3

Sum PAH4* µg/l -- -- 0,1 <0,001 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,1 ≥0,1 <0,1** <0,1** <0,1**

PAH,summa cancerogena µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

PAH,summa övriga µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- <1 <1 <1

VOC 

1,1,1,2-Tetrachloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,1-Trichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,2,2-Tetrachloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1,2-Trichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,1-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,3-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,3-Trichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,4-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2,4-Trimethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dibromo-3-chloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dibromoethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichloroethane µg/l -- -- 3 -- -- -- -- -- - <1 <1

1,2-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3,5-Trichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3,5-Trimethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,3-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

1,4-Dichlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

2,2-Dichloropropane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

2-Chlorotoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

4-Chlorotoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

4-iso-Propyltoluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1
1
 SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum Institutet, december 2010

2
 SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten. 

3
 SGU-rapport 2013:02 Generella riktvärden för grundvatten (Bilaga 1). 

fetstil - kemisk parameter detekterad

*Sum PAH4 avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren

** Laboratoriets rapporteringsgräns överskrider SGU bedömningsgrunder alt. riktvärde

*** Värdet 0,5  g/l avser summan av uppmätta bekämpningsmedel (inkl. metaboliter)

-- inget riktvärde tillgängligt

- ej analyserat

Mariestad Bangård Provtagningsdatum
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Prov nr
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Tabell 6

Analysresultat: Vattenprover

Mariestad bangård

Projektnr: 60535576

Kund: Trafikverket

MW03 MW05 MW06

16-17324126 16-17324127 16-17324128

24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017

Grundvatten Grundvatten Grundvatten

SPI 

riktvärde
1 

(recipient 

ytvatten)

SPI riktvärde
1 

(exponering 

inomhusluft)

SGU

Generella 

riktvärden
3

SGU            

Mycket lågt/

Mycket bra
2

SGU                 

Låg halt
2

SGU               

Måttlig halt
2

SGU            

Hög halt
2

SGU

Mycket högt/

mycket dåligt
2

Parameter Enhet 1 2 3 4 5

Mariestad Bangård Provtagningsdatum

Prov ID

Provtyp

Prov nr

Benzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromochloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromodichloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromoform µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bromomethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Carbon disulphide µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Carbontetrachloride µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chlorobenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloroethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloroform µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Chloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

cis-1,2-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

cis-1,3-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dibromochloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dibromomethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dichlorodifluoromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Dichloromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <3 <3

Ethylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Hexachlorobutadiene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Isopropylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Naphthalene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

n-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

o-Xylene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

m,p-Xylene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Propylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

sec-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Styrene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Methyl tertiary butyl ether (MTBE) µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

tert-Butylbenzene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Tetrachloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Toluene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

trans-1,2-Dichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

trans-1,3-Dichloropropene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Trichloroethene µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Trichlorofluoromethane µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Vinyl chloride µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

tert-Amyl methyl ether (TAME) µg/l -- -- -- -- -- -- -- -- - <1 <1

Bekämpningsmedel -- --

2,4,5-triklorfenoxisyra µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

2,4-diklorfenoxisyra µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

3(3,4-diklorfenyl)1metylurea µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,1** <0,1**

3(3,4-diklorfenyl)urea µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,1** <0,1**

AMPA µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 0,026

Atrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

BAM (2,6-diklorbensamid) µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Desetylatrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Desisopropylatrazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Diuron µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 0,01

Glyfosat µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - 0,014 0,011

Imazapyr µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - 0,015 0,038

Monuron µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Simazin µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <0,01 <0,01

Amitrol µg/l -- -- -- <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 ≥0,1 - <5** <5**

Sum bekämpningsmedel µg/l -- -- -- -- -- -- -- ≥0,5*** - 0,029 0,085
1
 SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum Institutet, december 2010

2
 SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten. 

3
 SGU-rapport 2013:02 Generella riktvärden för grundvatten (Bilaga 1). 

fetstil - kemisk parameter detekterad

*Sum PAH4 avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren

** Laboratoriets rapporteringsgräns överskrider SGU bedömningsgrunder alt. riktvärde

*** Värdet 0,5  g/l avser summan av uppmätta bekämpningsmedel (inkl. metaboliter)

-- inget riktvärde tillgängligt

- ej analyserat
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Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provbenämning 20M001-2 20M001-3 20M001-4 20M002-2 20M002-4 20M003-2 20M004-2 20M004-3 20M005-2 20M005-4 20M006-1

Djup [m] 0,5-1,0 1,0-1,6 1,6-2,0 0,5-1,0 1,4-1,7 0,5-1,0 0,5-1,0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,6-2,0 0,0-0,5
Provtagningsdatum 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25

Torrsubstans (%) 95,2 88 75,5 80,1 79,8 96,6 88,1 91,5 95,1 78,3 92,5

Bensen e. a < 0,0035 < 0,0035 e. a < 0,0035 < 0,0035 e. a < 0,0035 e. a e. a e. a 0,012 0,04 10 1000
Toluen e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a e. a 10 40 50 1000
Etylbensen e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a e. a 10 50 50 1000
M/P/O-Xylen e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a e. a 10 50 200 1000
Summa TEX e. a < 0,20 < 0,20 e. a < 0,20 < 0,20 e. a < 0,20 e. a e. a e. a

Alifater >C5-C8 e. a < 5,0 < 5,0 e. a < 5,0 < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a e. a 12 80 700 700
Alifater >C8-C10 < 5,0 < 3,0 < 3,0 e. a < 3,0 < 3,0 e. a < 3,0 e. a e. a e. a 20 120 700 700
Alifater >C10-C12 < 5,0 64 6,1 e. a < 5,0 < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a e. a 100 500 700 1 000
Alifater >C12-C16 5,9 210 16 e. a < 5,0 < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a e. a 100 500 1000 10 000
Alifater >C5-C16 e. a 280 26 e. a < 9,0 < 9,0 e. a < 9,0 e. a e. a e. a 100 500
Alifater >C16-C35 < 10 230 32 e. a 19 < 10 e. a 160 e. a e. a e. a 100 1000 10 000
Aromater >C8-C10 < 10 < 4,0 < 4,0 e. a < 4,0 < 4,0 e. a < 4,0 e. a e. a e. a 10 50 500 1 000
Aromater >C10-C16 < 0,90 11 1 e. a < 0,90 < 0,90 e. a 4,2 e. a e. a e. a 3 15 500 1 000
Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0,50 0,7 < 0,50 e. a < 0,50 < 0,50 e. a 1,7 e. a e. a e. a
Metylpyren/fluorantener < 0,50 2,2 < 0,50 e. a < 0,50 < 0,50 e. a 2,8 e. a e. a e. a
Aromater >C16-C35 < 0,50 2,9 < 0,50 e. a < 0,50 < 0,50 e. a 4,5 e. a e. a e. a 10 30 250 1 000
Oljetyp >C10 Utgår Utgår Utgår e. a Utgår Utgår e. a Utgår e. a e. a e. a
Oljetyp <C10 Ospec Diesel Diesel e. a Motorolja, ospec Utgår e. a Motorolja, Ospec e. a e. a e. a

Benzo(a)antracen < 0,030 1 < 0,030 0,2 0,11 < 0,030 0,033 3,2 e. a 26 < 0,030
Krysen < 0,030 1,2 < 0,030 0,25 0,12 < 0,030 0,038 2,4 e. a 27 < 0,030
Benzo(b,k)fluoranten < 0,030 1,5 0,033 1 0,63 0,041 0,2 5,3 e. a 41 < 0,030
Benzo(a)pyren < 0,030 0,52 < 0,030 0,26 0,15 < 0,030 0,053 3,1 e. a 19 < 0,030
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 0,24 < 0,030 0,15 0,12 < 0,030 < 0,030 1,7 e. a 8,5 < 0,030
Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 0,077 < 0,030 0,06 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,57 e. a 2,8 < 0,030
Naftalen < 0,030 0,27 < 0,030 0,096 0,066 < 0,030 0,058 0,28 e. a 0,21 < 0,030
Acenaftylen < 0,030 0,045 < 0,030 0,039 0,031 < 0,030 < 0,030 0,3 e. a 2,1 < 0,030
Acenaften < 0,030 0,065 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 e. a 0,78 < 0,030
Flouren < 0,030 0,14 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,061 e. a 0,57 < 0,030
Fenantren < 0,030 0,21 < 0,030 0,33 0,33 < 0,030 0,12 1,2 e. a 3,2 < 0,030
Antracen < 0,030 0,13 < 0,030 0,089 0,053 < 0,030 < 0,030 0,54 e. a 2,6 < 0,030
Fluoranten < 0,030 0,26 < 0,030 0,56 0,41 < 0,030 0,14 5,1 e. a 110 < 0,030
Pyren < 0,030 0,35 < 0,030 0,51 0,34 < 0,030 0,11 4 e. a 100 < 0,030
Benzo(g,h,i)perylen < 0,030 0,2 < 0,030 0,15 0,096 < 0,030 0,03 1,6 e. a 8,9 < 0,030
Summa PAH-L < 0,045 0,38 < 0,045 0,15 0,11 < 0,045 0,088 0,6 e. a 3,1 < 0,045 0,6 3 15 200 1 000
Summa PAH-M < 0,075 1,1 < 0,075 1,5 1,1 < 0,075 0,4 11 e. a 220 < 0,075 2 3,5 20 250 1 000
Summa PAH-H < 0,11 4,7 0,12 2,1 1,2 0,13 0,38 18 e. a 130 < 0,11 0,5 1 10 50 50
Summa cancerogena PAH < 0,090 4,5 0,11 1,9 1,1 0,12 0,35 16 e. a 120 < 0,090
Summa övriga PAH < 0,14 1,7 < 0,14 1,8 1,4 < 0,14 0,52 13 e. a 230 < 0,14
Summa totala PAH < 0,23 6,2 0,24 3,7 2,5 0,25 0,87 29 e. a 350 < 0,23
1-Metylnaftalen e. a e. a e. a 0,077 e. a e. a 0,048 e. a e. a e. a e. a
2-Metylnaftalen e. a e. a e. a 0,1 e. a e. a 0,073 e. a e. a e. a e. a
Dibenzo(b,d)furan e. a e. a e. a 0,053 e. a e. a < 0,030 e. a e. a e. a e. a
Karbazol e. a e. a e. a 0,043 e. a e. a < 0,030 e. a e. a e. a e. a

Mindre än 
ringa risk 

(MRR)1

Risk för fri 
fas2

Tabell  1 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller på jordprover 

Jordprover

Känslig mark-
användning 

(KM)3        

Riktvärden

Farligt avfall 
(FA)

ANALYSPARAMETRAR

BTEX (mg/kg TS)

Alifater och aromater (mg/kg TS) samt oljetyp

PAH16 (mg/kg TS)

Mindre 
känslig mark-
användning 

(MKM)3       



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provbenämning 20M001-2 20M001-3 20M001-4 20M002-2 20M002-4 20M003-2 20M004-2 20M004-3 20M005-2 20M005-4 20M006-1

Djup [m] 0,5-1,0 1,0-1,6 1,6-2,0 0,5-1,0 1,4-1,7 0,5-1,0 0,5-1,0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,6-2,0 0,0-0,5

Provtagningsdatum 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25

Arsenik As e. a < 2,1 2,8 17 7,9 < 1,9 3,8 3,9 < 1,9 3,7 < 2,0 10 10 25 1 000
Barium Ba e. a 53 130 160 130 40 160 53 26 100 29 200 300 50 000
Bly Pb e. a 23 19 95 43 11 25 46 4,6 64 3,3 20 50 400 2500
Kadmium Cd e. a 0,22 0,48 0,84 0,39 < 0,20 0,27 0,3 < 0,20 0,43 < 0,20 0,2 0,8 12 1 000
Kobolt Co e. a 4 16 9,1 6,9 3,6 7,8 4,7 2,9 5,9 3,8 15 35 1 000
Koppar Cu e. a 83 110 120 34 9,5 25 66 5,3 90 7,7 40 80 200 2500
Krom Cr e. a 7,4 43 17 11 5,7 8,8 6,2 4,3 14 6 40 80 150 10 000
Kvicksilver Hg e. a 0,036 0,027 0,038 0,019 < 0,010 0,011 0,13 < 0,010 0,12 < 0,010 0,1 0,25 2,5 50
Nickel Ni e. a 7 25 19 11 4 17 6,3 3,1 12 5,1 35 40 120 1000
Vanadin V e. a 13 62 27 20 9,9 21 13 7,3 29 12 100 200 10000
Zink Zn e. a 110 92 150 83 33 72 86 26 190 24 120 250 500 2500
Noter till tabell:

e.a. Ämne ej anlayserat

Blåmarkerad Riktvärde för nivå för mindre än ringa risk överskrids

Gulmarkerad Riktvärde för KM överskrids

Orangemarkerad Riktvärde för MKM överskrids

Kursiv Anger att risk för fri fas föreligger

Fetstil Organiska parametrar över rapporteringsgräns, men understigande riktvärde markeras med fet stil.

Mindre än 
ringa risk 

(MRR)1

Känslig mark-
användning 

(KM)3        

Mindre 
känslig mark-
användning 

(MKM)3       

Risk för fri 
fas2

Farligt avfall 
(FA)

4 Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdatering av bedömningsgrunder för förorenade massor . Rapport 2007:01.
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

1 Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MÄRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.
2 SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. 
3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning 
(MKM) 

Metaller (mg/kg TS)



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provbenämning 20M007-3 20M007-5 20M008-2 20M008-3 20M009-2 20M009-4 YP2 
Samlingsprov

YP1 
Samlingsprov

Djup [m] 1,0-1,4 2,0-2,4 0,5-1,0 1,0-1,4 0,6-1,0 1,5-2,0 - -

Provtagningsdatum 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25

Torrsubstans (%) 90,9 87,4 94,4 89,6 85,9 83,7 95,4 95,1

Bensen < 0,0035 e. a e. a < 0,0035 e. a < 0,0035 e. a e. a 0,012 0,04 10 1000

Toluen < 0,10 e. a e. a < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a 10 40 50 1000

Etylbensen < 0,10 e. a e. a < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a 10 50 50 1000

M/P/O-Xylen < 0,10 e. a e. a < 0,10 e. a < 0,10 e. a e. a 10 50 200 1000

Summa TEX < 0,20 e. a e. a < 0,20 e. a < 0,20 e. a e. a

Alifater >C5-C8 < 5,0 e. a e. a < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a 12 80 700 700

Alifater >C8-C10 < 3,0 e. a e. a < 3,0 e. a < 3,0 e. a e. a 20 120 700 700

Alifater >C10-C12 < 5,0 e. a e. a < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a 100 500 700 1 000

Alifater >C12-C16 < 5,0 e. a e. a < 5,0 e. a < 5,0 e. a e. a 100 500 1000 10 000

Alifater >C5-C16 < 9,0 e. a e. a < 9,0 e. a < 9,0 e. a e. a 100 500

Alifater >C16-C35 < 10 e. a e. a 35 e. a < 10 e. a e. a 100 1000 10 000

Aromater >C8-C10 < 4,0 e. a e. a < 4,0 e. a < 4,0 e. a e. a 10 50 500 1 000

Aromater >C10-C16 < 0,90 e. a e. a 2,3 e. a < 0,90 e. a e. a 3 15 500 1 000

Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0,50 e. a e. a < 0,50 e. a < 0,50 e. a e. a

Metylpyren/fluorantener < 0,50 e. a e. a < 0,50 e. a < 0,50 e. a e. a

Aromater >C16-C35 < 0,50 e. a e. a < 0,50 e. a < 0,50 e. a e. a 10 30 250 1 000

Oljetyp >C10 Utgår e. a e. a Utgår e. a Utgår e. a e. a

Oljetyp <C10 Utgår e. a e. a Motorolja, Ospec e. a Utgår e. a e. a

Benzo(a)antracen 0,17 e. a 0,07 0,16 0,093 0,038 0,054 0,039 1000
Krysen 0,14 e. a 0,079 0,19 0,083 0,037 0,063 0,051 1000
Benzo(b,k)fluoranten 0,32 e. a 0,2 0,48 0,17 0,08 0,15 0,12 50
Benzo(a)pyren 0,17 e. a 0,078 0,19 0,086 0,037 0,056 0,031
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,13 e. a 0,075 0,12 0,068 0,032 0,039 < 0,030
Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 e. a < 0,030 0,036 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Naftalen < 0,030 e. a 0,046 0,13 0,047 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaftylen 0,037 e. a < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaften < 0,030 e. a < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Flouren < 0,030 e. a < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Känslig mark-
användning 

(KM)3        

Mindre 
känslig mark-
användning 

(MKM)3       

Mindre än 
ringa risk 

(MRR)1

Risk för fri 
fas2

Alifater och aromater (mg/kg TS) samt oljetyp

BTEX (mg/kg TS)

ANALYSPARAMETRAR

Farligt avfall 
(FA)

Tabell 2 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller på jordprover 

Jordprover Riktvärden

PAH16 (mg/kg TS)



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Fenantren 0,19 e. a 0,14 0,38 0,078 0,044 0,076 0,032
Antracen 0,039 e. a < 0,030 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fluoranten 0,37 e. a 0,24 0,45 0,17 0,1 0,14 0,1
Pyren 0,35 e. a 0,19 0,37 0,16 0,096 0,12 0,088
Benzo(g,h,i)perylen 0,1 e. a 0,068 0,14 0,079 0,034 0,042 < 0,030
Summa PAH-L 0,067 e. a 0,076 0,16 0,077 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 200

Summa PAH-M 0,96 e. a 0,6 1,3 0,44 0,27 0,37 0,25 2 3,5 20 250

Summa PAH-H 1 e. a 0,59 1,3 0,59 0,27 0,42 0,29 0,5 1 10 50

Summa cancerogena PAH 0,95 e. a 0,52 1,2 0,52 0,24 0,38 0,27

Summa övriga PAH 1,1 e. a 0,74 1,6 0,59 0,35 0,45 0,31

Summa totala PAH 2,1 e. a 1,3 2,7 1,1 0,59 0,83 0,58

1-Metylnaftalen e. a e. a e. a e. a e. a e. a < 0,030 < 0,030

2-Metylnaftalen e. a e. a e. a e. a e. a e. a < 0,030 < 0,030

Dibenzo(b,d)furan e. a e. a e. a e. a e. a e. a < 0,030 < 0,030

Karbazol e. a e. a e. a e. a e. a e. a < 0,030 < 0,030

Arsenik As 3 < 2,1 4,1 4,6 3,5 < 2,2 16 < 1,9 10 10 25 1 000

Barium Ba 42 86 45 60 92 81 47 53 200 300 50 000

Bly Pb 11 54 15 35 14 6,4 15 20 20 50 400 2500

Kadmium Cd 0,25 0,27 < 0,20 0,31 0,21 < 0,20 0,23 < 0,20 0,2 0,8 12 1 000

Kobolt Co 6 4,7 4,4 4,9 10 8,6 4,4 4,8 15 35 1 000

Koppar Cu 43 22 14 27 17 11 15 18 40 80 200 2500

Krom Cr 21 13 6,3 6,8 23 15 9,9 7,5 40 80 150 10 000

Kvicksilver Hg 0,046 0,18 0,018 0,059 0,037 < 0,011 0,015 0,015 0,1 0,25 2,5 50

Nickel Ni 17 6,5 5,4 6 14 8,4 4,8 4,8 35 40 120 1000

Vanadin V 18 20 9,9 12 40 31 13 14 100 200 10000

Zink Zn 43 120 47 85 65 41 52 60 120 250 500 2500

Noter till tabell:

e.a. Ämne ej anlayserat

Blåmarkerad Riktvärde för nivå för mindre än ringa risk överskrids

Gulmarkerad Riktvärde för KM överskrids

Orangemarkerad Riktvärde för MKM överskrids

Kursiv Anger att risk för fri fas föreligger

Fetstil Organiska parametrar över rapporteringsgräns, men understigande riktvärde markeras med fet stil.

3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig 
Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 
4 Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdatering av bedömningsgrunder för förorenade massor . Rapport 2007:01.
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

1 Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MÄRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.
2 SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. 

Metaller (mg/kg TS)



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provbenämning 20M002-2 20M004-2 20M008-2 YP2 
Samlingsprov

YP1 
Samlingsprov

Djup [m] 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 - -

Provtagningsdatum 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25

PCB (mg/kg TS)
PCB 28 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 52 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 101 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 118 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 153 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 138 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

PCB 180 e. a e. a < 0,0020 e. a e. a

S:a PCB (7st) e. a e. a < 0,0070 e. a e. a 0,008 0,2 10

Noter till tabell:

e.a. Ämne ej anlayserat

Gulmarkerad Riktvärde för KM överskrids

Orangemarkerad Riktvärde för MKM överskrids

Rödmarkerad Haltgräns för farligt avfall överskrids

Tabell 3 – Analysresultat för PCB i jord

JORDPROVER Riktvärden och haltgränser

1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. 
Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 
2 Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdatering av bedömningsgrunder för förorenade massor . 
Rapport 2007:01.
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

Känslig mark-
användning 

KM1        

Farligt avfall 
FA2

Mindre känslig 
mark-

användning 
MKM1       



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Enhet
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06

Fysikaliska parametrar
pH 7,3 7,3 7,1 >8,5 7,5-8,5 6,5-7,5 5,5-6,5 ≤5,5
Konduktivitet mS/m 120 120 120 <25 25-50 50-75 75-150 ≥150 150
Metaller 
Arsenik (filtrerat) µg/l 2,1 0,7 0,23 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 10
Barium (filtrerat) µg/l 120 98 120
Bly (filtrerat) µg/l 0,12 0,011 < 0,010 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 10
Kadmium (filtrerat) µg/l 0,016 0,027 0,009 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 5
Kobolt (filtrerat) µg/l 3,1 7,4 0,92
Koppar (filtrerat) µg/l 3 3,4 0,28 <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000
Krom (filtrerat) µg/l 0,094 0,22 < 0,050 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50
Kvicksilver (filtrerat) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,005 0,005-0,01 0,001-0,05 0,05-1 ≥1 1
Nickel (filtrerat) µg/l 4,8 8,9 0,85 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20
Vanadin (filtrerat) µg/l 0,98 0,53 0,57
Zink (filtrerat) µg/l 26 13 1,2 <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000

2 SGU. (2016). Sveriges geologiska undersöknings författningssamlings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. Beslutade 2016-04-25. 
SGU-FS 2016:1. Avser den halt av ett ämne som ej bör överskridas. Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå.

5

Noter till tabell:
1 SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten , SGU-rapport 2013:01.  Skalan för bedömning av vattnets tillstånd är för flertalet parametrar indelad i fem klasser: (1) – 
Mycket låg halt till (5) – Mycket hög halt (eller motsvarande).

Parameter
20M001 20M002 20M003

Riktvärde SGU 
20162

Tabell 4 – Analysresultat avseende grundvattenprover. Jämförelse av uppmätta halter görs SGU:s klassindelning för grundvatten. Metallerna är filtrerade på laboratoriet.

Klassindelning utefter bedömningsgrunder1

1 2 3 4

Grundvattenprover Riktvärden 



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning
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20M001 20M002 20M003

Provtagningsdatum 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06
BTEX 
Bensen mg/l < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,001 0,001 0,03 10 0,5/1 0,05
Toluen mg/l < 0,0010 0,0013 < 0,0010 1 10 0,5/2 7
Etylbensen mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 0,15 2 0,5/0,7 6
M/P/O-Xylen mg/l < 0,0010 0,0012 < 0,0010 3 0,5/1 3
Summa TEX mg/l < 0,0020 0,003 < 0,0020
Alifater och aromater
Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 2 0,3/1,5 3
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 1 0,15/1 0,1
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 1,5 0,3/1 0,025
Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 < 0,030 < 0,030
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 3 3/1 -
Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 2 3/1 -
Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 3 0,5/0,15 0,8
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,5 0,12/0,015 10
Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 0,04 0,005/0,015 25
Oljetyp < C10 mg/l Utgår Ospec Utgår
Oljetyp > C10 mg/l Utgår Utgår Utgår
PAH16
Bens(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,5
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,2
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,05
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,01 0,01 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,05
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20
Naftalen µg/l 0,097 0,061 0,033 70
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Acenaften µg/l 0,029 < 0,010 < 0,010
Fluoren µg/l 0,041 < 0,010 < 0,010
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 5
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 5
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 1
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010

Tabell 5– Analysresultat alifater, aromater, BTEX, PAH16 och metaller för vattenprover.  Jämförelse av uppmätta halter görs mot  riktvärden. 

Riktvärden 

 
SGU 2016

Grundvatten 
på nationell 

nivå1

SLV FS 
Tjänligt med 
anmärkning/    

otjänligt 2

VROM 
 Kraftig 

påverkan 3

Risk för fri 
fas4

SPI        
Ytvatten/ 
Våtmark5

SPI 
Inträngning av 

ånga i 
byggnad6

Provbenämning

Grundvattenprover
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20M001 20M002 20M003

Provtagningsdatum 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,05
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 150 120/40 2000
Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 10 5/15 10
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 1 0,5/3 300

Blåmarkerad
Gulmarkerad
Rödmarkerad
Understruken
Fetstil
Kursiv

4 SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. 

Anger riktvärde för halt i vatten då inträngning av ånga i byggnader kan utgöra en risk. 
Anger riktvärde för halt i vatten utgör en risk för påverkan på ytvatten/våtmarker 

6  SPI (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Riktvärdena anger risk då uppmätt halt i grundvatten utgör risk för inträngning av ånga i byggnad.

Anger att riktvärde från SGU överskrids.
Anger att riktvärde från SLV FS överskrids.
Anger att riktvärden från VROM överskrids.
Anger att risk för fri fas föreligger

5 SPI (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Riktvärdena anger risk för påverkan och är angivna med avseende på Ytvatten/Våtmarker.

e.a Ämne ej analyserat
1 SGU. (2016). Sveriges geologiska undersöknings författningssamlings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. Beslutade 2016-04-25. SGU-FS 2016:1. 
Avser den halt av ett ämne som ej bör överskridas. Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå.
2 Gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30 (2014-06). Riktvärde som anges är Tjänligt med anmärkning/Otjänligt hos användaren.
3 Riktvärden enligt VROM. (2013). Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2013. ANNEXES Circular on target values and intervention values for soil remediation. 
Riktvärden som anges är  Intervention value - "krav på vidare utredning"

Noter för tabell:
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

Grundvattenprover Riktvärden 

Provbenämning

 
SGU 2016

Grundvatten 
på nationell 

nivå1

SLV FS 
Tjänligt med 
anmärkning/    

otjänligt 2

VROM 
 Kraftig 

påverkan 3

Risk för fri 
fas4

SPI        
Ytvatten/ 
Våtmark5

SPI 
Inträngning av 

ånga i 
byggnad6



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provnummer
Provtagningsdatum

Parametrar
20M001 20M002 20M003

1,1,1,2-Tetrakloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1,1-Trikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 300
1,1,2-Trikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 130
1,1,2-Trikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 500
1,1-Dikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 900
1,1-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 10
1,1-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,3-Triklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,3-Triklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,4-Triklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,4-Trimetylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Dibrometan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Dikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 3 3 400
1,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3,5-Trimetylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
trans-1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,4-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
2,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
2-Klortoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
4-Klortoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bensen µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 30
Brombensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bromdiklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bromklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
cis-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Dibromklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Dibrommetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Diklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 000
Etylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Triklorflourmetan (CFC-11) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Hexachlorobutadiene (HCBD) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
iso-Propylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Klorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 180
Naftalen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
m/p-Xylen µg/l < 1,0 1,3 < 1,0
n-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0

200306 200306 200306

Klorerade kolväten, VOC (μg/l)

Tabell 6– Analysresultat för VOC för vattenprover. Analysresultat jämförs med riktvärden.

Enheter 
på 

uppmätt 
halt och 
riktvärde

Riktvärden 

SGU 2016
Grundvatte

n på 
nationell 

nivå1

SLV FS 
Tjänligt 

med 
anmärkning
/otjänligt 2

VROM 
 Kraftig 

påverkan3



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Parametrar
20M001 20M002 20M003

o-Xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
p-Isopropyltoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Propylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
sec-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
tert-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Tetrakloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 40
Tetraklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 10
Toluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 1000
trans-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 20
Tribrommetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Triklormetan (kloroform) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 100 400
Vinylklorid µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 5
Noter för tabell:

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
e.a ämne ej analyserat
Blåmarkerad Anger att riktvärde från SGU överskrids.
Gulmarkerad Anger att riktvärde från SLV FS överskrids.
Rödmarkerad Anger att riktvärden från VROM överskrids.

200306 200306
Provtagningsdatum

1 SGU. (2016). Sveriges geologiska undersöknings författningssamlings föreskrifter om statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer för grundvatten. Beslutade 2016-04-25. SGU-FS 2016:1. Avser den halt av ett ämne som 
ej bör överskridas. Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå.
2 Gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30 (2014-06). Riktvärde som anges är Tjänligt med 
anmärkning/Otjänligt hos användaren.
3 Riktvärden enligt VROM. (2013). Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2013. 
ANNEXES Circular on target values and intervention values for soil remediation. Riktvärden som anges är  
Intervention value - "krav på vidare utredning"

Enheter 
på 

uppmätt 
halt och 
riktvärde

Riktvärden 
SGU 2016
Grundvatte

n på 
nationell 

nivå1

SLV FS 
Tjänligt 

med 
anmärkning
/otjänligt 2

VROM 
 Kraftig 

påverkan3

200306



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Torrsubstans % - 95,8 95,5

1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea µg/kg TS 5,6 15
1-(3,4-Dichlorophenyl)urea µg/kg TS <1,0 1,6
Diuron µg/kg TS 5,5 7 25 80
Imazapyr µg/kg TS <10 <10

Noter till tabell:

Gulmarkerad 
Orangemarkerad

Riktvärde för KM överskrids
Riktvärde för MKM överskrids

YP1 
Samlingsp

rov

YP2 
Samlings

prov

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

MKM1        

µg/ kg TS

Pesticider 

1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 
2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. 
Modellbeskrivning och vägledning . Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig 
Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

Tabell 7 – Analysresultat för peasticider på jordprover tagna 20-02-25. Redovisning av 
halter och jmf med riktvärden, mg/kg TS.

Parameter

Enhet
Prov

Riktvärden

KM1        

µg/ kg TS



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Riktvärde
20M003

Glyfosat µg/l <0,010 0,1
AMPA µg/l <0,010 0,1
Atrazine µg/l <0,010 0,1
Atrazine-desethyl µg/l <0,010 0,1
Atrazine-desisopropyl µg/l <0,010 0,1
Atrazin-2-hydroxy µg/l <0,010 0,1
Bentazone µg/l <0,010 0,1
Cyanazine µg/l <0,010 0,1
2,6-Diklorbenzamid µg/l 0,04 0,1
D -2,4 µg/l <0,010 0,1
Diclorprop µg/l <0,010 0,1
Diuron µg/l <0,010 0,1
Fluroxypyr µg/l <0,010 0,1
Imidacloprid µg/l <0,010 0,1
Isoproturon µg/l <0,010 0,1
Klopyralid µg/l <0,010 0,1
Kvinmerac µg/l <0,010 0,1
MCPA µg/l <0,010 0,1
Mekoprop µg/l <0,010 0,1
Metazaklor µg/l <0,010 0,1
Terbuthylazine µg/l <0,010 0,1
Pirimicarb µg/l <0,010 0,1
Propyzamide µg/l <0,010 0,1
Terbutylazin-2-hydroxy µg/l <0,010 0,1
Terbutylazin-desetyl µg/l <0,010 0,1
Summa pesticider exkl LOQ µg/l 0,04 0,5

Noter till tabell:

Gulmarkerad Riktvärde för KM överskrids

Pesticider 

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
1 SGU. (2016). Sveriges geologiska undersöknings författningssamlings föreskrifter om 
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. Beslutade 2016-04-25. SGU-FS 
2016:1. Avser den halt av ett ämne som ej bör överskridas. Riktvärdena avser grundvatten på 
nationell nivå.

Tabell 8 – Analysresultat för pesticider i grundvatten. Redovisning av halter och jmf med 
riktvärden, mg/kg TS.

Parameter

Enhet
Prov 

SGU1 



Gamla staden 3:1 Mariestads bangård
Miljöteknisk undersökning

Bilaga 4

Provnummer

Provbenämning
20M003

Provtagningsdatum
200306

PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l 15

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l 10

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l 7,3

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l 5,8

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 19

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l 1,5

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <0,30

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l <0,30

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l <0,30

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 31 45

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30

Summa PFAS SLV 11 ng/l 90 18 90 0-90 900 >900

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
* Kemisk kommentar. Rapporteringsgräns förhöjd på grund av svår matris

Riktvärde från SGI överskrids
Riktvärde för  att vända trend överskrids
Miljökvalitetsnorm överskrids

PFAS (ng/l)

Noter till tabell:
1SGI. (2015). Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21. Statens Geotekniska Institut, Linköping 2015.
2Livsmedelsverket. PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-
perfluorerade-alkylsubstanser

Tabell 9 – Analysresultat för PFAS i grundvatten. Redovisning av halter samt jämförelse mot riktvärden.

Enheter på 
uppmätt halt 
och riktvärde

Riktvärden
Rekommenderade åtgärdsgränser 

Livsmedelsverket2

SGI1 Utgångspunkt för 
att vända 

uppåtgående 
trend

Miljökvalitets-
norm för 

grundvatten

Kan nyttjas som 
dricksvatten 

Vattnet kan drickas 
men åtgärder ska 

göras för att sänka 
halterna till <90 

Skall ej drickas 
eller användas för 

matlagning
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054542-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<J@!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070082Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.097Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-054542-01

Í%SQbÂÂ<J@!Î

EUSELI2-00734345

µg/l0.029Acenaften b)Intern metod25%

µg/l0.041Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.0021Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000016Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0031Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000094Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0048Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00098Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.026Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056550-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<af,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110252Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts5.9Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056550-01

Í%SQbÂÂ<af,Î

EUSELI2-00735368

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056510-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<a93Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110253Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,6

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts64Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts210Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts280Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts230Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts11Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.70Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.2Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.9Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.0Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.52Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.045Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056510-01

Í%SQbÂÂ<a93Î

EUSELI2-00735368

mg/kg Ts0.065Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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

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

mg/kg Ts0.35Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.38Summa PAH med låg molekylvikt a)

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

mg/kg Ts4.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts83Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056509-01

EUSELI2-00735357
Í%SQbÂÂ<a8*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110213Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001-4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts6.1Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts16Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts26Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts32Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp > C10 a)*

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

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

mg/kg Ts0.033Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056509-01

Í%SQbÂÂ<a8*Î

EUSELI2-00735357

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.48Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts92Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-059746-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ=#*-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070085Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-17

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-059746-01

Í%SQbÂÂ=#*-Î

EUSELI2-00734345

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054543-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<JA*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070083Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M002

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0013Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0012M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0030Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

OspecOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.061Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-054543-01

Í%SQbÂÂ<JA*Î

EUSELI2-00734345

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.00070Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.098Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000011Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000027Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0074Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0034Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00022Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0089Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00053Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056570-01

EUSELI2-00735361
Í%SQbÂÂ<a{ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110244Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M002-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.096Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.33Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.56Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts0.0771-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.102-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.053Dibenzo(b,d)furan a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.043Karbazol a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts17Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056570-01

Í%SQbÂÂ<a{ÆÎ

EUSELI2-00735361

028311 utg 1

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts95Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.84Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056709-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<cLÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110254Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,4-1,7

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M002-4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.11Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.15Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.031Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056709-01
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.33Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.34Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts83Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-059747-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ=#+6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070086Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-17

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M002

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l1.3m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid b)LidMiljö.0A.01.1625%

ng/l15PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l7.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l5.8PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l19PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.5PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

29%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mod.

ng/l31PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l90Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

PFAS: Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054544-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<JB3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070084Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M003

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.033Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.00023Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000090Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00092Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00028Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00085Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00057Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056513-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<a<NÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110255Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M003-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

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

mg/kg Ts0.041Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-059748-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ=#,?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070087Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-17

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M003

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l<0.010Glyfosat a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010AMPA a)Anal Bioanal Chem (2008) 

391:2265-2276 mod.

13%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l0.0402,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-059748-01

Í%SQbÂÂ=#,?Î

EUSELI2-00734345

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Pirimicarb a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Propyzamide a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056571-01

EUSELI2-00735361
Í%SQbÂÂ<a|$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110245Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M004-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

mg/kg Ts0.038Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.058Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.52Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.87Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts0.0481-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.0732-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Dibenzo(b,d)furan a)*ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056571-01

Í%SQbÂÂ<a|$Î

EUSELI2-00735361

028311 utg 1

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056589-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<b+$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110256Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M004-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts160Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts4.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.7Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.5Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts3.2Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.30Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056589-01

Í%SQbÂÂ<b+$Î

EUSELI2-00735368

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

mg/kg Ts0.061Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.54Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.0Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts13Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056514-01

EUSELI2-00735368
Í%SQbÂÂ<a=WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110257Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M005-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056514-01

Í%SQbÂÂ<a=WÎ

EUSELI2-00735368

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056708-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cK~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110273Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,6-2,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M005-4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts26Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts27Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts41Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts19Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts2.1Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

mg/kg Ts0.57Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts3.2Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts110Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts100Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.9Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts220Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts130Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts120Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts230Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts350Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056708-01

Í%SQbÂÂ<cK~Î

EUSELI2-00735372

mg/kg Ts0.43Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts90Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts190Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056710-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cM)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110274Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,5

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M006-1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056710-01

Í%SQbÂÂ<cM)Î

EUSELI2-00735372

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056711-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cN2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110275Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,4

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M007-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.17Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts0.037Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056711-01

Í%SQbÂÂ<cN2Î

EUSELI2-00735372

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

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

mg/kg Ts0.19Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.35Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.96Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

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

mg/kg Ts0.95Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.046Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056712-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cO;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110276Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,0-2,4

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M007-5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.18Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056712-01

Í%SQbÂÂ<cO;Î

EUSELI2-00735372

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056713-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cPDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110277Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M008-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.070Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.59Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.52Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056713-01

Í%SQbÂÂ<cPDÎ

EUSELI2-00735372

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056512-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<a;EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110278Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,4

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M008-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

mg/kg Ts35Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.16Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056512-01

Í%SQbÂÂ<a;EÎ

EUSELI2-00735372

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

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

mg/kg Ts0.38Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.14Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts85Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056714-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cQMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110279Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,6-1,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M009-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.047Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.078Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.16Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.44Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.59Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.52Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.59Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts92Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056714-01

Í%SQbÂÂ<cQMÎ

EUSELI2-00735372

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056715-01

EUSELI2-00735372
Í%SQbÂÂ<cRVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641,m 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE
Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110280Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2,0

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M009-4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

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

mg/kg Ts0.037Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.032Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056715-01

Í%SQbÂÂ<cRVÎ

EUSELI2-00735372

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.096Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.59Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-056000-01

EUSELI2-00735377
Í%SQbÂÂ<[DfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110289Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YP1 Samlingsprov

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

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

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

mg/kg Ts0.088Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.27Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.58Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0301-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.0302-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Dibenzo(b,d)furan a)*ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-056000-01

Í%SQbÂÂ<[DfÎ

EUSELI2-00735377

028311 utg 1

mg/kg Ts53Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-055999-01

EUSELI2-00735377
Í%SQbÂÂ<[C]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 1230010

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03110288Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-25

Jonas Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-10

Utskriftsdatum: 2020-03-13

2020-03-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: YP2 Samlingsprov

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.054Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.056Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

mg/kg Ts0.076Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.14Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.37Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.45Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.83Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0301-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.0302-Metylnaftalen a)*ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Dibenzo(b,d)furan a)*ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts16Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-055999-01

Í%SQbÂÂ<[C]Î

EUSELI2-00735377

028311 utg 1

mg/kg Ts47Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054542-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<J@!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070082Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M001

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.097Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-054542-01

Í%SQbÂÂ<J@!Î

EUSELI2-00734345

µg/l0.029Acenaften b)Intern metod25%

µg/l0.041Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.0021Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000016Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0031Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000094Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0048Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00098Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.026Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054543-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<JA*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070083Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M002

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0013Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0012M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0030Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

OspecOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.061Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-054543-01

Í%SQbÂÂ<JA*Î

EUSELI2-00734345

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.00070Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.098Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000011Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000027Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0074Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0034Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00022Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0089Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00053Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.013Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-054544-01

EUSELI2-00734345
Í%SQbÂÂ<JB3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, 872065

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Vältvägen 9

541 38 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2020-03070084Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8,7

2020-03-06

Rebecca Friberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-03-06

Utskriftsdatum: 2020-03-11

2020-03-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20M003

Provtagningsplats: 872065

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen b)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l0.033Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-054544-01

Í%SQbÂÂ<JB3Î

EUSELI2-00734345

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.00023Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.12Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000090Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00092Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00028Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00085Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00057Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Kommunstyrelsen 

Ks § 84                                                   Dnr 2020/00064  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för direktionen i Skaraborgs 
kommunalförbund 2019 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Skaraborgs 

kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 

verksamhetsåret 2019.  

Jäv 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beredning och beslut av ärendet.    

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett 
kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 
direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton kommuner 
och ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var det förbundets 
fullmäktige som slutligen godkände kommunalförbundets årsredovisning, men med 
den nya organisationen tar direktionen det beslutet och rekommenderar därefter alla 
kommuner att godkänna årsredovisningen.  

Skaraborgs Kommunalförbund har godkänt årsredovisning 2019 vid sitt 
direktionsmöte den 13 mars 2020 och därefter lämnat till respektive kommuns 
fullmäktige för ett slutligt godkännande. 

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av 
räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter 
till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är 
delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. 
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 000 kronor. Det 
budgeterade resultatet var 23 000 kronor. De huvudsakliga anledningarna till det 
positiva resultatet kan hänvisas till ej nyttjade konsultmedel, periodvisa 
personalvakanser samt kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen. 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 

under år 2019. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning.  
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Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 

kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna 

bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att styrelsens 

interna kontroll varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Specifika och utvärderingsbara mål 

kopplade till god ekonomisk hushållning saknas emellertid (såväl finansiella som 

verksamhetsmässiga).  

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 

enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

och att årsredovisningen för år 2019 godkänns.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag innebär att årsredovisningen för 2019 ska godkännas. 

Efter arbetsutskottet behandlat ärendet har Skaraborgs kommunalförbund kompletterat 
ärendet med revisorernas granskning av verksamheten för att ge underlag för en 
bedömning av frågan om ansvarsprövning. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med kommunchefens reviderade förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-09 (reviderad pga. kompletterande 
underlag från kommunalförbundet efter arbetsutskottets sammanträde) 

Protokollsutdrag ksau § 131/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund med tillhörande 
revisionsberättelse  

Revisionsrapport Mediapoolen 

Revisionsrapport Gryning Vård AB 

Protokoll från förbundsdirektionen Skaraborgs kommunalförbund 2020-03-13     

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se) 

 

 

mailto:info@skaraborg.se


Datum: 2020-04-09 
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Kristofer Svensson 

kommunchef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs 

kommunalförbund och fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionen 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Skaraborgs 

kommunalförbund och beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund för 

verksamhetsåret 2019.  

Bakgrund 

Från och med hösten 2019 gick Skaraborgs kommunalförbund från att vara ett 

kommunalförbund med fullmäktige, till att vara ett kommunalförbund med 

direktion. Direktionen består av kommunalråden från Skaraborgs femton 

kommuner samt ersättare, det vill säga kommunernas oppositionsråd. Tidigare var 

det förbundets fullmäktige som slutligen godkände årsredovisningen, men med 

den nya organisationen tar direktionen det beslutet och överlämnar den sedan till 

medlemskommunerna.  

 

Skaraborgs kommunalförbund godkände årsredovisningen för år 2019 vid sitt 

direktionsmöte den 13 mars 2020 och beslutade att överlämna den till revisorerna 

för granskning, och därefter till medlemskommunernas fullmäktige.  

Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning 

av räkenskaperna för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 

noter till. Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver 

och är delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt 

medlemskommunerna. Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt 

resultat om 482 000 kronor. Det budgeterade resultatet var 23 000 kronor. De 

huvudsakliga anledningarna till det positiva resultatet kan hänvisas till ej nyttjade 

konsultmedel, periodvisa personalvakanser samt kostnadsmedvetenhet och 

återhållsamhet hos personalen.  

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet 

under år 2019. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
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inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 

kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att styrelsens interna kontroll 

varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt. Specifika och utvärderingsbara mål kopplade till god 

ekonomisk hushållning saknas emellertid (såväl finansiella som 

verksamhetsmässiga).  

Med utgångspunkt i ovanstående tillstyrker revisorerna att direktionen och 

enskilda ledamöter i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

och att årsredovisningen för år 2019 godkänns.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 

Årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalförbund  

Granskningsrapport från PwC – Årsredovisning 2019 för Skaraborgs 

kommunalförbund daterad 2020-02-27 

Revisorernas revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-17 

Protokoll från direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 2020-03-13, § 17 - 

Årsredovisning 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se  

mailto:info@skaraborg.se


 

Revisionsrapport Gryning Vård AB 2019 

Elof Jonsson Lekmannarevisor  

Gryning Vård AB är ett bolag ägt av Kommunalförbunden i V:a Götaland och 

Göteborgsregionen. Skaraborg äger 17 %. Bolaget har haft en skiftande verksamhet om man 

ser till åren 2015 till 2019. 2015 var det en mycket stor efterfrågan på bolagets verksamhet, 

framförallt beroende på antalet ensamkommande. Sedermera har efterfrågan på bolagets 

tjänster väsentligt minskat vilket som vi kan se av nedanstående tabell. För 2019 blev dock 

resultatet ett mycket litet överskott. Bolaget har under året lagt stor kraft på att anpassa 

kostymen efter den efterfrågan som finns.  

 

 

 



 

Företrädare för bolaget har intensifierat sitt arbete med att besöka kunderna 

dvs kommunerna i V:a Götaland. Nedan framgår när detta har genomförts.  

 

En omfattande verksamhetsförändring/anpassning har skett under 2019. Bl a har två HVB 

hem lagts ner. Arbete har intensifierats för att skräddarsy lösningar utifrån kommunernas 

behov. Personalstyrkan vad avser tillsvidareanställda ar minskat från 515 till 438.  

 



 









Revisonsrapport Mediapoolen AB 

Elof Jonsson, Lekmannarevisor 

 Bolaget började sin operativa verksamhet 2001-01-01. Verksamhetens huvudkontor är 

beläget i Skövde med filialer i Borås och Uddevalla. Bolagets skall via sin försäljning 

tillgodose behovet av kvalitativa AV-produkter för en tidsenlig undervisning. Bolaget skall 

vara en resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk mediepedagogisk metodik 

samt arbeta för att utveckla det medie-pedagogiska innehållet i en riktning av mer 

egenproduktion och ökade möjligheter till interaktion mellan användarna.   

Ägarförhållanden  

Ägarna består av Skaraborgs Kommunalförbund (1/3), Sjuhärads Kommunalförbund (1/3), 

Fyrbodals Kommunalförbund (1/6) samt Uddevalla kommun (1/6). 

Verksamhet 2019 

 

Bolaget har gjort en upplösning av en periodiseringsfond så att slutligt resultat för år 2019 är 

+ 45.000 kr. Nettoomsättningen har ökat med 450.000 kr och rörelsekostnaderna har ökat 

med 1.5 miljon kr. Det egna kapitalet uppgår till sju miljoner kronor. 

Köp från eget bolag (in house) är en möjlighet för Mediapoolens medlemskommuner. De 

kommuner som använder Mediapoolen för inköp av AV-produkter får ett enhetligt och 

kompatibelt produkturval. Mediapoolen har under året anställt två montörer för att kunna 

erbjuda kompletta helhetslösningar.  

I en kundundersökning som gjorts känner bolaget att det är svårt att komma fram i det 

mediabrus som finns inom denna verksamhet. Bolaget är välkänt på brukarnivå, men det är 

sämre ställt längre upp i hierarkin. Det verkar behövas mer av dialog, mellan bolaget och 

momentägarna/kunderna. 

Bland viktigare händelser kan nämnas 

- Utveckling av digital pedagogik med tematisk paketering  

- E-böcker som en del av basutbudet 

- Mediaarkiv, databas för elever och lärare 

- Skolbiblioteksportal 

Det som möjligen är ett orosmoment är att merparten av Skaraborgs kommuner har sagt 

upp sina avtal fr.o.m. 2021. Här bör nog en samlad åtgärd och diskussion till, inte minst från 

ägarsidan. 
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Skaraborgs Kommunalförbund 

Organisationsnummer: 222000–2188 

 

Förvaltningsberättelse 2019 

 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 

januari – 31 december 2019. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
 

Förbundets ursprung 

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs 

Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar; 

Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga 

femton kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett 

kommunalförbund. 

 

Förbundets uppdrag 

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja 

deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till 

kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka 

Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 
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Politisk organisation 

 

Fullmäktige 

Enligt förbundsordningen ska förbundet styras genom ett förbundsfullmäktige som högsta 

beslutande organ. Fullmäktige består av 48 ledamöter med ersättare. Varje kommun utser 

två ordinarie ledamöter och två ersättare. Kommuner som vid ingången av mandatperioden 

har ett invånarantal överstigande 10 000 tillsätter ytterligare en ledamot och ersättare för 

varje fullt tal av 10 000 invånare. Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och 

förbundets politiska organisation ändrades, vilket bland annat innebar att fullmäktige 

avvecklades.  

 

Styrelse / Direktion 

Förbundets styrelse är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 

ersättare. Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är 

kommunstyrelsens ordförande samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Under 2019 

ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och förbundets styrelse omvandlades till 

direktion. Direktionens syfte och konstitution är densamma som det som beskrivs för 

styrelsen ovan. Förteckning över direktionens ledamöter och ersättare redovisas i bilaga. 

 

Styrelsens / Direktionens presidium 

Styrelsens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet bereder 

bland annat ärenden inför styrelsen och representerar förbundet i olika samverkansorgan. 

Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24), och förbundets styrelse 

omvandlades till direktion.  

I förändringen utökades direktionens presidium med en ledamot, 3:e vice ordförande. 

Presidiets uppdrag är densamma som det som beskrivs ovan. 

 

Beredningar 

Styrelsen har inrättat fyra beredningar, för följande områden: 

 

• Regional utveckling (Näringsliv, Kompetensförsörjning och Kultur) 

• Hållbar samhällsutveckling 

• Kunskapsutveckling 

• Välfärdsutveckling 

 

Beredningarnas uppgift är att: 

 

• Arbeta med strategiska frågor i ett utvecklingsperspektiv 
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• Utarbeta sin del av verksamhetsplanen för mandatperioden, inom sitt 

utvecklingsområde, samt göra en årsplan som ska godkännas av förbundsstyrelsen 

• Bereda ärenden inför styrelsen 

• Bereda, stödja och vara sakkunniga till Tillväxtutskottet vid bedömningar av 

projektansökningar inom utvecklingsområdet 

• Ta initiativ i frågor inom utvecklingsområdet 

• Ha ett nära samarbete med de nätverk med politiker och tjänstepersoner som finns 

inom utvecklingsområdet, utveckla dessa, sprida idéer och stimulera 

erfarenhetsutbyte  

• Fungera som ”bollplank” till förbundets tjänstepersoner 

• Vara en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av 

framtidsbilder 

• Årligen följa upp och utvärdera årsplanen 

• Ta vara på möjligheter till medfinansiering från EU, Nutek, Vinnova, med flera 

• Bevaka utvecklingsområdet genom remissyttrande, uppvaktningar och vid behov vara 

en länk till Västra Götalandsregionen (VGR) och andra regionala och nationella 

myndigheter och organisationer i frågor av gemensamt intresse 

 

Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och beredningsfunktionerna 

avvecklades. De frågor som behandlades av beredningarna förbereds istället av förbundets 

kansli och direktionens presidium inför beslut i direktionen. 

 

Utskott 

För att få en rationell hantering av beslut i arbetet med Skaraborgs tillväxtprogram har 

styrelsen inrättat ett särskilt utskott, Tillväxtutskottet, som består av fem beslutande 

ledamöter.  I syfte att få ökad delaktighet och bredare belysning av utvecklingsprojekt har 

man adjungerat ledamöter från näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt 

social ekonomi. Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar, och delegation, för genomförandet av 

tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och beslutar därför om fördelning av de 

tillväxtmedel som ställs till förfogande från medlemskommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Under 2019 ändrades förbundsordningen (2019-05-24) och 

Tillväxtutskottet har övergått till en särskild punkt i direktionens arbete, då de gemensamt 

övertar utskottets funktion med breddad representation från adjungerade ledamöter, med 

syfte och konstitution som ovan. 

 

Samverkan 

Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan 

med Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och i 

tjänstemannagrupper. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med 
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vardera fyra ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen 

samt i VästKoms styrelse. 

 

Förvaltningsberättelsens syfte 

 

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs 

Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2019. Vi har valt att först 

presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, 

och slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under 

året. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit 

god. Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. 

En kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket 

sannolikt fortsatt kommer att öka intäktssidan i framtiden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Överskott som genererats under åren har främst varit av sådan art att den kan härledas till 

vakanser eller lägre pensionskostnader, lägre kostnader för konsultarvoden och liknande, än 

vad som prognosticerats.  

 

 

 
  2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 43 812 39 317 29 800 26 490 28 404 

Verksamhetens kostnader 43 134 38 085 29 592 25 602 27 840 

Årets resultat efter avskrivningar 
och finansiella poster 440 1 022 26 785 423 

Soliditet i % 13% 11% 11% 12% 13% 

      

      
Belopp ovan i tusentals kronor      
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Händelser av väsentlig betydelse 

 

Arbetssätt och organisation 

Under 2019 har förbundets politiska organisation och arbetssätt förändrats, med ny 

förbundsordning (2019-05-24), vilken beskriver att förbundsfullmäktige och styrelse ersätts 

av en direktion, samt att beredningar tas bort. Syftet har varit att åstadkomma ett arbetssätt 

som möjliggör ökad delaktighet, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet att utöva 

politisk styrning över förbundets inriktning och verksamhet. 

 

Implementeringen av förbundets nya organisation och arbetssätt fortgår, liksom ett  

flertal aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med 

kansliets medarbetare.  

 

Skaraborgsdagen 

Skaraborgsdagen hölls för tredje gången den 31 januari 2019 i Vara konserthus. Dagen har 

blivit en etablerad och uppskattad plattform för kunskapsutbyte och diskussion kring 

Skaraborgs utveckling mellan ledare i näringsliv och offentlig sektor. 

 

Regional utvecklingsstrategi 

Under året har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra 

Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Inspel 

till strategin togs bland annat fram i dialog mellan förbundsstyrelsen och kommuncheferna 

under rådslagsdagarna i mars 2019. Frågan har även behandlats politiskt i VästKoms styrelse 

och i den regionala Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 

 

Under 2020 kommer Västra Götalandsregionens nya regionala utvecklingsstrategi (kallad 

VG2030) att remitteras och senare beslutas. I det arbetet behöver förbundet ta ställning till 

hur strategin ska implementeras i förbundets och i medlemskommunerna egen styrning och 

ledning. Strategin ska vara styrande för regionen, och vägledande för kommunalförbunden, 

kommunerna och andra deltagande aktörer.  

 

Arbete med ny verksamhetsplan 

Under rådslaget i oktober 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning 

för förbundets verksamhet, som kan ligga till grund för en ny verksamhetsplan. Dialogen 

mellan direktionens ledamöter, kommunchefer och tjänstepersoner från förbundet 
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utmynnade i ett utkast till en styrmodell och framtida inriktning för förbundet. Arbetet med 

att utveckla denna vidtas på kommande rådslag. 

 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2019, inom ramen för respektive uppdrag och 

verksamhet, presenteras från och med sidan 23. 

 

 
Styrning och uppföljning av verksamheten  
 
 
Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett 

oppositionsråd (ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett 

beredande presidium bestående av fyra ledamöter – direktionens ordförande och 1, 2 och 3 

vice ordf. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för 

sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen 

 

Till sitt stöd för den dagliga verksamheten har direktionen ett kansli med tjänstepersoner. 

Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena, 

liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet har två 

enheter – ett antagningskansli och en projektenhet (det senare under uppbyggnad), med 

varsin enhetschef. Verksamheten leds av en förbundsdirektör  

 

Verksamhetsplan 

Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med inriktning 

att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny 

verksamhetsplan 

 

Befolkningstillväxt 

Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet 

invånare förväntas öka något under den närmaste framtiden. Globalisering i termer av 

omfattande flyktingströmmar och en ökad rörlighet över gränserna påverkar även 

Skaraborgs kommuner. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara 

väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetens-

försörjning. 
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Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke 

på arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också 

förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom 

kunskapsekonomin 

 

Arbetstillfällen 

En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det goda livet”, vilket 

är Västra Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl 

fungerande arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv med framtidstro som satsar på 

utveckling i Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns vidare i vår sociala 

sammanhållning där vi behöver säkerställa ett nära samarbete med andra samhällsaktörer 

för att möjliggöra att även de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i 

samhällsutvecklingen 

 

Infrastruktur 

I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för 

invånarna till ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande 

kommunikationer är en nödvändighet för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka 

tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl att öka åtkomsten till Skaraborg. 

Mycket handlar om att i flera avseenden öka Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad 

tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den interna tillgängligheten för pendling 

mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins utveckling och företagens 

tillgång till kompetens. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 

I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som 

skapar mervärden för medlemskommunerna. Detta betyder att förbundet i sig arbetar med 

god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen interna verksamhet. Syftet 

ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare 

och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat genom 

Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen 

har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans. 
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Förbundet har ett eget kapital på 7 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker 

förbundets pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (11%). Inga ekonomiska risker 

bedöms finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska 

ställning bedöms därför vara god.  

 

  
Förväntad utveckling  
 

I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att utvecklas 

stabilt. Det finns en ansats att öka insökningen av projektmedel för att finansiera 

projektenhetens verksamhet i syfte att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i 

form av projekt och kompetenshöjningsinsatser.  

 

Under 2019 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, vilken 

förväntas fortsätta under 2020. Det finns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning 

för att tillgodose förväntningar på en god arbetsmiljö. 

 
Väsentliga personalförhållanden  
 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. 

Intäkterna finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli (18 st). Inom de 

projekt som förbundet driver anställs personal genom visstidsanställningar (14). Under året 

har förbundet startat upp, bemannat och avslutat flera utvecklingsprojekt. Dessutom har 

förbundet avtalat tjänsteköp från medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Sammantaget 

har inte förbundets personal förändrats avsevärt över tid jämfört med samma tid 2018, och 

totalt har 32 personer sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 24 kvinnor och 8 

män. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt nedanstående tabell, där siffrorna 

avrundats till heltal. 
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Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under 2019 endast 2,9% (att jämföra 

med 6,4% 2018). I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar). Med den 

borträknad ligger den generella sjukfrånvaron under 1%. Medarbetarna på förbundet har 

möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  

 

Tjänsteköp  

I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, så 

kallade tjänsteköp. Administrativa tjänster som ekonomi- och personaladministration, 

pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av 

Skövde kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer 

genom s k tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tills vidare Visstid Totalt 

    

ANTAL PERSONER 18 14 32 

Varav kvinnor 13 11 24 

Varav män 5 3 8 
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Ekonomisk redovisning 2019 

Inför 2019 tog styrelsen beslut om att inte höja medlemsavgiften till förbundet, vilket innebar 

att den låg kvar på 2018 års nivå under 2019, dvs 42,25 kr per kommuninvånare och år.  

 

Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av 

förbundets verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att 

ekonomiska jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen 

påverkan på förbundets ekonomiska resultat.  

 

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet uppgår till 482 (1022) tkr. Det budgeterade 

resultatet var 23 tkr. Det förbättrade resultatet kan förklaras med ej nyttjade konsultmedel, 

vakanser. 

 

Balanskrav 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av 

årsresultatet med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 482 tkr. 

 

Årets resultat enligt resultaträkning:     482 tkr 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                           0                                                   

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                        0 

Orealiserade förluster i värdepapper                                                                    0 

Justering för återföring av orealistiska förluster i värdepapper                     0 

 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa  

 

Utvärdering av ekonomisk ställning  

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 

kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet 

har ett eget kapital på 7 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets 

pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 13% (11%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas 

i de intressebolag som förbundet äger andelar i.  
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Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har 

hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och 

muntlig information samt ägarsamråd. 

 
 

Pensionsspecifikation 

 

Marknadsvärdet på förbundets pensionsmedel som förvaltas inom SKL Pensionsstiftelse har 

ökat med 14,2% under 2019, vilket motsvarar en avkastning på 2,7 miljoner kronor. 

Avkastningen var betydligt bättra än fjolåret då avkastningen blev 0,4%. SKL pensionsfonds 

placeringar har presterat bättre än jämförelseindex avseende aktieplaceringar, avseende 

ränteplaceringar har den underpresterat mot index. 

 

Bakom det goda avkastningsresultat ligger uppgångar på den svenska- och den globala 

börsen på omkring 35%. Det goda resultatet drevs av ett sentiment där den under 2018 

befarade avmattningen inte blev så alvarligt, samtidigt som stora penningpolitiska och 

finanspolitiska stimulanser ligger kvar. Då det råder negativ ränta i många länder, är börsen 

också det primära ställe där man kan nå positiv avkastning. Detta i sig anses vara en drivkraft 

bakom stigande kurser.  

 

Marknadsbedömare anser att den globala avmattningen har bottnat och att flera indikatorer 

såsom inköpschefsindex och privat konsumtion pekar mot en långsam uppgång i tillväxt. 

Detta talat för en fortsatt positiv börsutveckling. Med nuvarande höga värderingar på 

världens börser i kombination med flera geopolitiska orosmoln finns det också större risker 

för en nedgång. En särskild faktor att betrakta framgent är utbrottet av Coronaviruset, som 

har fått börsen att falla globalt i början av 2020. Det återstår att se om börsen kommer att 

återhämta sig snabbt eller om virusutbrottet kommer att få en lägre påverkan på global 

ekonomi och börsutvecklingen.  
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Resultaträkning  Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Verksamhetens intäkter     

Medlemsavgifter   11 288 000 11 222 196 

Övriga intäkter  2 32 523 815 28 095 078 

     

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader  3 -22 796 876 -19 390 212 

Övriga kostnader   -20 337 496 -18 695 220 

Avskrivningar  4 -42 542 -27 303 

Verksamhetens resultat   634 901 1 204 539 

     

Finansiella intäkter   465 1 983 

Finansiella kostnader  5 -195 627 -184 846 

Resultat efter finansiella poster   439 739 1 021 676 

     

Årets vinst   439 739 1 021 676 
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Balansräkning  Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Tillgångar     

     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier  6 221 334 99 118 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier  7 2 200 000 2 200 000 

Andelar i pensionsstiftelsen  8 9 346 000 9 346 000 

     

Summa anläggningstillgångar   11 767 334 11 645 118 

     

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar   2 138 751 2 442 523 

Fordringar på staten   1 599 939 1 704 227 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  9 11 059 782 5 825 227 

     

Kassa och Bank  10 28 516 588 35 978 655 

     

Summa omsättningstillgångar   43 315 060 45 950 632 

Summa tillgångar   55 082 394 57 595 750 

     

     

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

  

  

     

Eget kapital     

Eget kapital  11 6 590 985 5 569 309 

Årets vinst   439 739 1 021 676 

Summa eget kapital   7 030 724 6 590 985 

     

Avsättningar     

Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 

 12 

6 938 000 6 070 000 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   4 920 843 6 030 519 

Övriga kortfristiga skulder   877 633 898 822 

Skulder till olika projekt  13 33 390 606 33 215 981 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader  14 1 924 588 4 789 443 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

  

55 082 394 57 595 750 
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Balansräkning  Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

     

Panter och ansvarsförbindelser     

     

Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 

     

Ansvarsförbindelser     

Pensioner intjänade före 1998   - 7 940 676 

Löneskatt   - 1 926 408 

Redan betald löneskatt   - -794 758 

   0 9 072 326 
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Kassaflödesanalys 2019-12-31 2018-12-31 

   

Den löpande verksamheten   

Årets resultat 439 739 1 021 676 

   

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Av- och nedskrivningar 42 542 27 303 

Gjorda avsättningar 868 000 299 241 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 1 350 281 1 348 220 

   

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -4 826 495 557 673 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -3 821 095 7 025 145 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 297 309 8 931 038 

   

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar -164 758 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -164 758 0 

   

Finansieringsverksamheten   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

   

Årets kassaflöde -7 462 067 8 931 038 

Likvida medel vid årets början 35 978 655 27 047 617 

Likvida medel vid årets slut 28 516 588 35 978 655 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god 
redovisningssed.  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder 
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser 
tillväxtprogrammet bokas först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till 
olika projekt, antingen som förbundet driver själva (intäktsförs) eller också till andra 
aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via tillväxtprogrammet bokas intäkten 
direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive 
verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon 
resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som skuld i 
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till 
att inte någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har 
betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den 
pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram 
till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och 
senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner 
eller särskild avtalspension. 

 

 

Not 2 Övriga intäkter 

 2019 2018 

   

Driftbidrag från staten 2 876 030 2 486 881 

Driftbidrag från kommuner och landsting 14 565 583 12 516 090 

EU-bidrag 1 703 557 7 051 974 

Kurser och konferenser 1 064 299 469 634 

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 6 589 054 4 576 019 

Övriga intäkter (främst övriga bidrag, försäljning av 

konsulttjänst) 5 725 292 994 480 

Summa 32 523 815 28 095 078 

  

 



18 
 
 

 

Not 3 Personalkostnader 

 2019 2018 

   

Styrelse och övriga förtroendevalda - 83 825 

Anställda 15 398 226 13 264 589 

Sociala avgifter 4 678 149 4 220 800 

Pensionskostnader 2 720 500 1 820 998 

Summa 22 796 875 19 390 212 

  

 

Not 4 Avskrivningar 

 2019 2018 

   

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 

10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av 

anskaffningsvärdet.   

   

Avskrivning maskiner och inventarier -42 542 -27 303 

Summa -42 542 -27 303 

  

 

Not 5 Finansiella kostnader 

 2019 2018 

   

Räntekostnader 8 627 3 846 

Ränta på pensionskostnader 187 000 181 000 

Summa 195 627 184 846 
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Not 6 Maskiner och inventarier 

 2019 2018 

   

Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 591 880 591 880 

Årets förändringar   

- Årets aktiverade utgifter, utveckling   

- Årets anskaffningar 164 759 - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 591 880 

   

Ingående avskrivningar -492 762 -465 459 

Årets förändringar   

- Avskrivningar -42 542 -27 303 

Utgående ackumulerade avskrivningar -535 304 -492 762 

Utgående restvärde enligt plan 221 335 99 118 

  

 

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar/ aktier 

 2019 2018 

   

Gryning Vård AB, 556605-8201, säte Göteborg, 17%   

Nyemission 17 000 17 000 

Kapitaltillskott 1 683 000 1 683 000 

Summa 1 700 000 1 700 000 

   

Andelsvärde Gryning Vård AB - 19 380 491 

   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741, säte    

Skövde, 33%   

Anskaffningsvärde 500 000 500 000 

   

Andelsvärde Mediapoolen i Västra Götaland AB - 1 940 268 

   

   

Summa aktier 2 200 000 2 200 000 
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/ andelar 

 2019 2018 

   

Andelar i pensionsstiftelsen   

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000 

Summa 9 346 000 9 346 000 

   

Marknadsvärde pensionstiftelsen 21 456 480 18 745 975 

  

 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2019 2018 

   

Fordringar till olika projekt   

Antagningskansliet 82 311 - 

Kompetensplattform projekt Kobra (Interreg) - 646 704 

InTek (VGR) - 25 178 

InVäst (GR, ESF) 1 167 203 783 189 

ESF En skola för alla 4 472 498 1 712 761 

ESF Vägledning för livet - 357 282 

Företagsklimat i Skaraborg 412 200 377 392 

VO-college - 71 153 

Uppl int kommunerna kunskapsutveckling - 40 000 

Samverkansmodell kompetensförsörjning 321 654 232 658 

Skaraborgsbyrån 301 335 262 191 

Etableringssamverkan Skaraborg 947 781 859 422 

Hållbara Skaraborg 20 266 - 

Skaraborgsdagen 416 450 - 

Komiland 12 870 - 

DMO 2.0 617 668 - 

Improve 58 425 - 

Öppna ungdomsverksamhet 412 254 - 

Strukturbild Skaraborg 889 989 - 

Fullföljda studier 2 138 - 

Utvecklingsledare kunskapsutveckling 3 746 - 

Primärkommunal processtöd FVM 19 454 - 

Praktikverktyget 37 187 - 

Skaraborgs innovationssluss 34 121 - 

Faktura Skaraborgs vatten 5 060 - 

Fakturering för Idébytardagen 144 967 - 

Fakturering för Idébytardagen 144 960 - 

VGR kultur rekvisition 2019 del 2 250 000 - 

Förutbetalda kostnader 285 245 457 297 

Summa 11 059 782 5 825 227 
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Not 10 Kassa och bank 

 2019 2018 

   

Förbundets likvida medel 4 609 006 12 673 130 

Tillväxtprogrammets likvida medel 23 907 581 23 305 525 

Summa 28 516 587 35 978 655 

  

 

Not 11 Eget kapital 

 2019 2018 

   

Eget Kapital   

Ingående eget kapital 6 590 985 5 569 309 

Årets resultat 439 739 1 021 676 

Summa 7 030 724 6 590 985 

  

 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 

 

 2019 2018 

   

Ingående avsättning 6 070 000 5 770 759 

Ränteuppräkning 65 000 89 000 

Basbeloppsuppräkning 133 000 92 000 

Nya utbetalningar -154 000 -85 000 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 256 000 -563 000 

Övrig post -433 000 766 241 

Utgående avsättning 6 937 000 6 070 000 

   

Upplysning om löneskatt   

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med 3 574 000 2 267 340 

Denna löneskatt har hänförts till avsättning för pensioner 1 683 000 1 472 582 

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 1 891 000 794 758 
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Not 13 Skulder till olika projekt 

 2019 2018 

   

Utbildning FoU 236 528 194 365 

Vårdsamverkan FoU Skaraborg 435 592 436 272 

Vårdsamverkan psykiatri och missbruk 92 054 139 881 

Primärkommunal barn och unga 31 764 31 763 

Vårdsamverkan geriatrik 367 592 171 628 

Integration Skaraborg 702 179 713 000 

Infrastruktur och kommunikationer - 150 639 

Vårdsamverkan övergripande struktur 926 129 888 262 

Projekt IBIC - 21 815 

Primärkommunal övergripande struktur 2 495 707 187 154 

Utvecklingsledare äldre - 309 374 

Skolledarekonferens (medlemskommunerna) - 9 374 

Gymnasium Skaraborg - 358 628 

Utvecklingsledare kunskapsutveckling 285 361 208 650 

E-hälsa 1 145 396 129 049 

Vårdsamverkan Barn och Unga 345 649 356 196 

Projekt mobil närvård - 275 451 

Teknikcollege 121 052 104 205 

Praktikverktyget 142 719 80 305 

Strukturbild skaraborg 2 134 - 

IT- och verksamhetsutveckling - 863 514 

Integrationssamordning - 1 210 173 

VO-college 29 180 - 

Skaraborgs Innovationssluss 656 057 1 636 290 

Antagningskansliet (medlemskommunerna) 53 029 321 484 

Fullföljda studier 370 961 904 759 

Branschråd VGR - 43 764 

Regiovux smart industri (Skolverket) - 164 461 

Primärkommunal processtöd FVM 876 328 - 

Vårdsamverkan processtöd samordnare 3 651 - 

Företagsklimat Skaraborg 28 782 - 

Från analys till handling 135 181 - 

Delsumma 9 483 025 9 910 456 

   

Tillväxtprogrammet Skaraborg   

varav skuld projektägare 15 974 677 17 976 192 

varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 3 271 861 1 971 143 

varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 4 661 043 3 358 190 

Summa 33 390 606 33 215 981 
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Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

 2019 2018 

   

Upplupna löner -7 268 - 

Upplupna semesterlöner 1 150 284 915 056 

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 646 290 566 092 

Övriga interimsskulder 135 282 3 308 295 

Summa 1 924 588 4 789 443 
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Skövde den 13 mars 2020 

   

 

 

  Katarina Jonsson Jonas Sundström                Anna-Karin Skatt 

 

 

 

  Daniel Andersson  Adam Johansson Kent Larsson    

 

 

 

  Carina Gullberg  Susanne Andersson Catrin Hulmarker 

 

 

 

 Catarina Davidsson Johan Abrahamsson           Ylva Pettersson 

 

 

 

   Rolf Eriksson Bengt Sjöberg  Gabriela Bosnjakovic 
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Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2019 

 

Förbundsfullmäktiges presidium till och med 2019-05-24  

Ann-Christine Erlandsson, Gullspång, ordförande 

Lars Berg, Skara, 1:e vice ordförande 

Marie-Louise Svensson, Essunga 2:e vice ordförande 

 

Valberedning: 

Ordinarie    Ersättare  

Marie Ekman, Skövde ordf.     Lena Sjödahl, Falköping 

Per Gunnarsson, Vara vice ordf  Maria Radivoj, Essunga 

Marita Bengtsson, Lidköping   Jan-Olof Bohlin, Skara  

Linn Brandström, Töreboda                                               Per-Arne Brandberg, Gullspång 

Britt-Marie Sjöberg, Hjo                    Anne-Marie Wahlström, Tibro 

 

   
Revisorer: 
 
Elof Jonsson, Vara, ordförande 

Per-Olof Ekholm, Hjo 

Eva Reinhold, Essunga 

 

Direktion: 

Ledamot    Ersättare  

Katarina Jonsson, Skövde, ordf  Johan Ask, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping    Rasmus Möller, Lidköping  

Catarina Davidsson, Karlsborg   Jonas Davidsson, Karlsborg 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm    Runo Johansson Tidaholm 

Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga  

Dan Gabrielsson, Falköping t.o.m. 2019-06-14 Adam Johansson, Falköping t.0.m. 2019-10-11 

Adam Johan, Falköping fr.o.m 2019-10-11  Ingvor Bergman, Falköping fr.o.m 2019-10-11 

Kent Larsson, Grästorp   Petter Johansson, Grästorp 

Carina Gullberg, Gullspång   Björn Thodenius, Gullspång 

Susanne Andersson, Götene    Åsa Karlsson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 

Johan Abrahamsson, Mariestad   Ida Ekeroth, Mariestad                                                                                                                                        

Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda                             Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara                            Fredrik Nelander, Vara   
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Adjungerade Direktionen, Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  

Mats Jägstam, Högskolan i Skövde  

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Petra Wirtberg, LRF 

 

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  

 

VästKom, ombud till stämman  

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie 

Fredrik Nordström, Skara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie 

Fredrik Nelander, Vara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Gryning Vård AB, Styrelse 

Jessica Ek, Skaraborgs Kommunalförbund, ordinarie t.o.m. 2019-03-29 

Ylva Morén, Vara ordinarie fr. o. m. 2019-03-29 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie 

Rolf Eriksson, Tibro ersättare 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter 

Åsa Karlsson Götene, ordinarie 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 
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Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie          

Adam Johansson, Falköping, ersättare 

 

Brottsförebyggande rådet 

Catrin Hulmarker, Hjo 

Johan Ask, Skövde 

Daniel Andersson, Essunga 

Karin Arvidsson, Töreboda 

 

Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  

 

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 

 

Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 

Björn Thodenius, Gullspång, ersättare 

 

Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv 

Susanne Andersson, Götene 

Runo Johansson, Tidaholm, ersätter  

 

Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  

Katarina Jonsson, Ordförande 

Jonas Sundström, vice Ordf. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda 

kommunen i DKR. 

Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR. 
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Rapport från 

verksamheten 2019 

Övergripande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten under 2019 

 

Styrelsen/Direktionen har under året haft åtta 

sammanträden och bland annat behandlat 

följande frågor: 

 

- Förändring av förbundet politiska 

organisation och arbetssätt  

- Genomförande av Skaraborgsdagen 

- Utbildningsdag med Lars Stjernqvist, 

Nationell utredning om planering och 

dimensionering av KomVux och 

gymnasieskolan 

- Interkommunalprislista, 

gymnasieutbildning Skaraborg 

- Gemensam fysisk planering 

- Regional utvecklingsstrategi,  

RUS VG 2030 

- Framtidens vårdinformationsmiljö 

 

 

 

 

Organisationen 

På tjänstemannasidan medverkar förbundets 

medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor 

i medlemskommunerna, övriga 

kommunalförbund i Västsverige, Västra 

Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga 

myndigheter och samverkansorgan såväl 

regionalt som nationellt. 

 

Förbundets löpande arbete grundar sig på 

medverkan och engagemang från anställda och 

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är 

genom ett utvecklat och regelbundet samarbete 

i olika nätverk och arbetsgrupper som resultat 

uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet 

formas.  

 

 

 

 

 

 

 

Regional utveckling 

Näringsliv 

Viktiga händelser under året 

Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg är en gemensam 

tillväxtorganisation (än så länge i projektform) 

för att öka antalet etableringar i Skaraborg med 

visionen att utveckla Skaraborg till en industri-

region i världsklass. Under 2019 har verksam- 

heten fokuserat på kommunernas offert-



29 
 
 

 

beredskap, det vill säga ta fram underlag och få 

god koll på kommunernas lediga industrimark, 

som kan vara aktuell för etableringar. Vidare 

har material för att marknadsföra Skaraborg 

tagits fram. Business Region Skaraborg har 

medverkat i flera större mässarrangemang, 

bland annat Hannovermässan, Logistikmässa i 

München, Emigration Expo i Holland. Business 

Region Skaraborg har medverkat i ett flertal 

etableringsförfrågningar, varav två etableringar 

är klara.   

”Stärkt företagsklimat i Skaraborg” 

Skaraborgs Kommunalförbund driver projektet 

”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Samtliga 

kommuner i Skaraborg arbetar långsiktigt med 

att förbättra företagsklimatet i Skaraborg. 

Hittills har 250 offentligt anställda gått utbild-

ningen ”Förenkla Skaraborg”. Dessutom 

genomförs flera lokala insatser/aktiviteter i 

respektive kommun.  

 

ASSAR 

Testbädden ASSAR har varit framgångsrik, 

både besöksmässigt och genom stor tilldelning 

av nya medel till forskning, teknikutveckling, 

innovation och utbildning. 

Besöksnäringen har en fortsatt positiv trend 

och gästnätter fortsätter att öka i Skaraborg. 

 

Gröna näringar 

Västra Götalandsregionen och SLU har inom 

ramen för Västra Götalandsregionens satsning 

på de gröna näringarna i Västsverige gjort en 

överenskommelse om en framtidssatsning på 

områdena Hållbar produktion (nöt- och 

lammköttsproduktion i Götala) och konsumtion 

av animalieprodukter, stärka precisions-

odlingen kring klustret i Skara samt 

kunskapsförmedling/rådgivning till lantbruket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen 

ska koncentrera sina hästutbildningar till 

Axevalla hästcentrum, nära travbanan. 

Regionstyrelsen har nu givit klartecken till att 

påbörja genomförandeplaneringen för etapp 1 

som en del i Västra Götalandsregionens 

investeringsplan för åren 2020 till 2022. 

Förbundet fortsätter att finansiera Gröna 

Möten, som är ett sätt att stärka Skara som en 

mötesplats för de gröna näringarna. Gröna 

Möten har rönt mycket uppskattning och har 

nu etablerats i både Fyrbodal och Sjuhärad.  

 

Projektet SmartAgri, som förbundet 

medfinansierar till 2023, genomförs till-

sammans med aktörerna Agroväst Livsmedel, 

Science Park Skövde och RISE. Projektet skall 

praktiskt informera, hjälpa och stödja företag 

att med digitalisering och ny teknik utveckla 

sina nuvarande och framtida produkter och 

tjänster i syfte att stärka konkurrenskraften i 

den pågående digitala revolutionen inom agrara 

näringar och livsmedel. 27 företag har hittills 

fått stöd och erhållit externt stöd till ett värde 

av 21 miljoner, tack vare projektet. 

 

 

 



30 
 
 

 

Tillverkande industri 

Det pågår omfattande satsningar för att stärka 

den industriella utvecklingen i Skaraborg. 

Insatserna sker till stor del genom IDC 

(Industrial Development Center) som är en 

medlemsorganisation med 160 tillverknings-

företag i Skaraborg. IDC har en basfinansiering 

från Skaraborgs Kommunalförbund och VGR. 

Denna ligger bland annat till grund för att 

initiera industriella utvecklingsprojekt i 

Skaraborg, vilket har resulterat i att det i 

dagsläget pågår 12 projekt. Skaraborgs 

Kommunalförbund är även medfinansiär till de 

två största projekten.   

  

Första projektet är ”Catalyst – för smart och 

hållbar industri” vilket är en vidareutveckling 

av Hållbar industriell utveckling och projektet 

finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund, 

VGR och europeiska regionala utvecklings-

fonden. Projektet syftar till att den tillverkande 

industrin ökar sin konkurrenskraft och 

lönsamhet genom omställning till en mer 

attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. 

Satsningen adresserar även flera av delmålen 

inom ramen för Agenda 2030.  

 

Det andra projektet är ASSAR, som är en test- 

och demonstrationsmiljö för tillverknings- och 

teknikföretag. ASSAR är en plattform för 

kunskapsutbyte mellan nationella och 

internationella företag, akademi, kunskaps-

noder och institut. Målet med ASSAR är att 

etablera en integrerad fysisk och virtuell 

utvecklingsmiljö i världsklass för forskning, 

teknikutveckling, innovation och utbildning. 

Intresset har varit mycket stort och genererat 

betydligt fler besökare än förväntat.  

 

KK-stiftelsen har beviljat närmare 100 miljoner 

under 8 år till forskningsprofilen ”Virtuella 

fabriker i kunskapsdriven optimering” till 

Högskolan i Skövde, vilket syftar till att leverera 

innovationer till nästa generations tillverknings-  

process. 

 

Kunskapsintensiva tjänsteföretag 

Science Park Skövde verkar i nära koppling till 

Högskolan i Skövde och utgör en funktion för 

samverkan mellan akademi, näringsliv och 

samhället. Spetsområdena är Spel, Framtidens 

tillverkande industri, Beslutstöd samt Hälsa. 

 

Science Park Skövde har i uppdrag att generera 

fler tillväxtbolag som säljer globalt och skapar 

kvalificerade arbetstillfällen lokalt, samt 

stimulera befintliga företag att öka sin 

innovationsförmåga och utveckla lösningar för 

framtidens utmaningar. Skaraborgs 

Kommunalförbund medfinansierar ”Science 

Park Skövde Startup”. Projektet handlar om att 

få fler nya företag som deltar i inkubatorpro-

cesserna samt hjälper entreprenörer att ta sin 

idé från ”start up” till lönsamma tillväxtbolag. 

Under 2019 har 53 företag deltagit i processen, 

varav 8 aktiebolag har gjort en ”exit”.  

 

ASSAR fyller en viktig funktion med sin test- 

och demonstrationsmiljö, som kombinerar 

kunskapsintensiva tjänsteföretag med 

tillverkande industri.  

 

Projekt ”SmartAgri” utvecklar en plattform och 

mötesplats som för samman kompetens och 

kunskap inom IT, automation och lantbruk/ 

biologi som ska ge relevant stöd till små och 

medelstora teknikföretag vid utveckling och test 

av nya smarta tekniklösningar och metoder för 

en intensifierad, hållbar och säker 

matproduktion. 
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Besöksnäringsutveckling 

Den preliminära statistiken från SCB för 

Västsverige gällande hotell, stugbyar och 

vandrarhem (HSV) för tiden januari – oktober 

2019 visar en ökning av gästnätter med 4,1 % 

jämfört med rekordåret 2018. Skaraborg 

uppvisar en ökning under motsvarande tid på 

4,3 % för HSV och 1,93 % för camping.   

Skaraborg uppvisade därmed preliminärt 575 

00 gästnätter HSV för tiden januari - oktober, 

att jämföra med 551 500 gästnätter 2018. 

Gästnätterna för camping är mer preliminära 

och redovisas på helår första kvartalet 2020.  

Sedan 2017 har en besöksnäringskoordinator 

verkat på halvtid vid Förbundet. Koordinatorn 

har en sammanhållande roll för de strategiska 

besöksnäringsfrågorna i Skaraborg och 

målgruppen för insatserna har varit politiker 

och tjänstemän. Fokusområden för 

turistchefsnätverket under 2019 har varit 

besöksnäring i samhällsplanering, 

rollfördelning mellan det offentliga och 

besöksnäringsaktörerna samt att möta upp i det 

Skaraborgsövergripande projektet Visit 

Skaraborg.   

Skaraborgs Kommunalförbund har medverkat i 

ett projekt gällande besöksnäring i 

samhällsplanering, detta i samarbete med 

Turistrådet Västsverige och Göteborgs 

Universitet. Det övergripande syftet är att 

stärka samverkan genom dialog och ökad 

kunskap, samt genom att konkret utgöra ett 

stöd i arbetet med att föra in besöksnärings-

perspektivet i samhällsplaneringen. Under 

hösten 2019 tog respektive kommunstyrelse i 

Skaraborg beslut om att genomföra samråd för 

”Program Skaraborgs turistslingor”.  

Under året har Skaraborgs besöksnäringsarbete 

presenterats på flertalet konferenser och för 

regionala och nationella aktörer, detta som ett 

gott exempel i Sverige för Skaraborgs 

samverkansmodell gällande destinations-

utveckling och vårt områdes samlade grepp 

kring besöksnäringsfrågorna. Framför allt 

gällande rollfördelning och beaktandet av 

besöksnäring i samhällsplanering. 

 

Framtid 

Business Region Skaraborg kommer bland 

annat fokusera sin verksamhet på 

försäljningsprocessen för att öka antalet 

etableringar, lansera offertberedskapen i 

digitala kartverktyg, ökad närvaro i sociala 

medier och delta i fler internationella mässor. 

Utifrån förstudie ”Inflyttarservice” finns ett 

tydligt behov hos näringsliv, kommunerna, 

försvaret och SkaS att starta en inflyttarservice 

som säkerställer fokus på Skaraborgs 

kompetensförsörjning, vilket på sikt bidrar till 

ökad tillväxt. Under året kommer Skaraborgs 

Kommunalförbund att starta ett projekt inom 

området.  

Den tillverkande industrin står inför ett antal 

utmaningar, men också stora möjligheter. Flera 

branscher är under omställning och kraven 

ökar utifrån industrins bidrag till att nå 

delmålen inom Agenda 2030, bland annat 
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klimatmålen. Det pågår lokala, regionala och 

nationella satsningar för industriell utveckling i 

Skaraborg och utbudet till företagen är större 

än någonsin. Detta gör att vi ändå står väl 

rustade för att bidra till att vända utmaningarna 

till konkurrensfördelar och där en av de största 

utmaningarna är kompetensförsörjningen. 

Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg” 

kommer under 2020 att ha fokus på 

kommunernas lokala insatser för att förbättra 

kommunernas näringslivsranking. 

Skaraborg och Sverige i stort behöver planera 

och förbereda sig för den ökade ström av 

besökare som redan idag kommer till olika 

platser i vårt område. Skaraborg måste klara de 

miljö- och hållbarhetsutmaningar som blir allt 

mer påtagliga och det offentliga behöver 

planera för en allt större resandeström till 

Sverige med nya målgrupper som man inte har 

mött i samma utsträckning tidigare. 

Kommunerna måste också hantera 

besöksnäringsfrågan på ett hållbart sätt över 

förvaltningsgränserna, i samhällsplaneringen 

och ställa om från destinationsutveckling till 

destinationshantering. Oavsett om man är en 

stor eller liten ”turistkommun” så måste man 

hantera besöksnäringsfrågan. 

Sammanfattningsvis inom besöksnäring 

behöver kommuner i framtiden vända sig från 

marknadsföring och tillväxtfokus - till att arbeta 

mer långsiktigt och robust med hantering och 

planering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensförsörjning 

 

Viktiga händelser under året 

Förändring av branschrådsstrukturen 

Under året har en förändring av bransch-

rådsstrukturen i Skaraborg varit nödvändig att 

göra på grund av Arbetsförmedlingens 

omdaning där man avsagt sig ansvaret för 

delregionala branschråd. En översyn av 

Skaraborgs nio branschråd har därför 

genomförts i samarbete mellan kommunal-

förbundet och Arbetsförmedlingen. Vissa råd 

kommer drivas vidare av branschorganisa-

tioner, andra kommer läggas vilande medan 

några kan regionaliseras. Undantaget är 

Collegeformerna, samt det kommunala 

pedagogiska branschrådet för 

kompetensförsörjningen inom skola/förskola 

som inte berörs utan kommer fortsätta drivas i 

kommunalförbundets regi. En av effekterna av 

denna förändring blir att den kommunikation 

som skedde mellan utbildare och arbets-

marknad tack vare branschråden framöver 

behöver säkerställas på andra sätt.  
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Inspel till VG2030 samt fokus för Skaraborgs 

kompetensförsörjning 2020–2022 

Kompetensforum Skaraborg genomförde under 

våren en workshop i syfte att identifiera de 

viktigaste kompetensförsörjningsfrågorna som 

inspel till den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) VG2030. Resultatet i form av en 

bruttolista sorterades i två insatsområden, 

nämligen 1. Höjd utbildningsnivå (på alla 

nivåer), samt 2. Ett större och matchat 

arbetskraftsutbud. Dessa områden kommer 

även utgöra grund för kompetensförsörjnings-

insatser inom kommunalförbundets uppdrag 

kommande tre-årsperiod 2020–2022. 

Efterfrågade effekter kan uppnås exempelvis 

genom att attrahera inflyttare till Skaraborg, 

behålla högskolestudenter samt inpendlande 

arbetskraft, verka för utbildningsutbud som 

matchar regionala behov samt att bidra till 

kompetensomställning av anställda.  

 

Rapporten Framtidens kompetensförsörjning i 

Skaraborg (Lina Bjerke och Sara Johansson, 

Jönköping University), färdigställdes och 

började spridas under hösten. Den visar bland 

annat statistik för den inomregionala 

pendlingen kommun- och branschvis, samt 

nyanserar bilden av kompetensmatchningen för 

styrkeområdena fordonsindustri, möbelindustri 

gröna näringar, samt dataspel och -tjänster och 

finansteknologi. Rapporten har distribuerats till 

nätverken med policyrekommendationer och 

förslag på insatser. Rapporten presenterades 

även under Skaraborgsdagen 2020.  

 

Framtid 

Förbättrad samverkansstruktur i Skaraborg 

och Västra Götaland 

Kommunalförbundets projekt 

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i 

Skaraborg går in i genomförandefas 2020, 

vilket innebär att ett ’case’ inom möbelindustrin 

ska testas operativt genom myndighets-

samarbete. Lärdomar i arbetet ska bidra till att 

bygga en robust och flexibel myndighets-

gemensam arbetsmodell på verksamhetsnivå. 

Modellen ska sen kunna vara snabbfotad i att 

lösa olika typer av kompetensförsörjningsbehov 

såväl i privat som offentlig sektor. Den 

strategiska samverkansarenan Kompetensforum 

Skaraborg, som funnits sedan 2015, kommer 

därmed också få en renodlad funktion eftersom 

de olika nivåernas uppdrag, förväntningar och 

resultat definieras som delar inom samma 

system. 

Västra Götalandsregionen har erbjudit sig att 

hålla i en process för en stärkt och utvecklad 

regional samverkansstruktur för Västra 

Götalands arbete med kompetensförsörjning. 

Detta mot bakgrund av att samtliga kommunal-

förbund nu skapat sina kompetensforum/ 

kompetensråd och hanterar liknande frågor 

kring analys, insatser och branschråd och då vill 

undersöka behov av en gemensam kraftsamling 

inom vissa områden. Startskottet blir ett första 

möte där Västra Götalandsregionen bjuder in 

kompetensforumens/-rådens arbetsutskott 

(ordförande, vice ordförande, kommunal-

förbunden samt Arbetsförmedlingen) i februari 

2020.  

 

Matchningsutmaningen 

Kompetensforum Skaraborg har beslutat att ta 

sig an matchningsutmaningen, som enkelt 

uttryckt innebär att merparten av de arbets-

sökande, ca 75%, inte efterfrågas på arbets-

marknaden, medan företagen får tacka nej till 
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ordrar på grund av kompetensbrist. Under 

2020 kommer en matchningsmodell testas, 

som bygger på den så kallade bygg/industri-

piloten i Skövdemodellen. Modellen kommer 

skalas upp till Skaraborgsnivå och involvera 

flera olika aktörer. 

 

Kultur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga händelser under året 

Under 2019 har insatser och aktiviteter för att 

främja de kulturella och kreativa näringarna 

pågått i samarbete med kommuner, 

organisationer och andra aktörer. Utifrån de 

initiativ och projekt som har startats och pågått 

har fokus legat på att skapa samverkan mellan 

de olika aktörerna. Det har lett till att projekten 

sammantaget kan skapa hållbara och lång-

siktiga strukturer, samt att arbetet kan ske över 

ett större geografiskt område, och med andra 

redan befintliga kollektiv och föreningar som 

samlar KKN-företag.  

 

Skaraborgs Kommunalförbund fick medel från 

Kulturnämnden på Västra Götalandsregionen 

för att sprida och förmedla vårt arbete med 

kultur som tillväxtfaktor. Vi har blivit inbjudna 

som föreläsare på konferens i Jämtland, haft 

seminarier i Göteborg och i Fyrbodal. Dialog 

och samverkan har skett med regionala 

tjänstepersoner från Koncernavdelningen 

Kultur VGR, Västarvet, Kultur i Väst, enskilda 

företag och föreningar inom kreativa och 

kulturella näringar, regionala kulturprojekt, 

forskare från Handelshögskolan på Göteborgs 

Universitet och Högskolan i Skövde, samt 

nätverk inom andra sektorer, för att utveckla 

kunskap och fakta om kultur som tillväxtfaktor 

och en del av det hållbara samhällsbyggandet. 

 

Under året har arbete pågått med att främja 

barn- och ungdomskulturen och utveckla 

Skaraborg som en plats där unga möts, samt att 

uppfylla mål 4.1: En växande andel unga 

upplever Skaraborg som en attraktiv plats 

(Genomförandeplan för Skaraborg 2017–

2020). Medaktörer i arbetet har bland annat 

varit Folkhälsoenheten på Västra Götalands-

regionen, Sveriges Ungdomsförbund, 

ungdomsstrategerna i kommunerna Skövde, 

Falköping och Karlsborg, organisationen KEKS, 

Barnombudsmannen, Länsstyrelsen, 

Myndigheten för Civilsamhälle och 

ungdomsfrågor (MUCF) samt personal och 

chefer på de öppna ungdomsverksamheterna i 

Skaraborg. En stabil och bra plattform för 

samverkan och samhandling har byggts upp 

genom temagruppen Barn och Unga på 

Skaraborgs Kommunalförbund. Gruppen har 

under året anordnat konferenser med MUCF 

för att stärka kunskap och interkommunalt 

samarbete, men också ökat samarbetet över 

kommungränserna.  

 

Projektet KEKS – Skaraborgs öppna 

ungdomsverksamheter, som delfinansieras av 

Skaraborgs Kommunalförbund, har utvecklat 

en tvärkommunal samarbetsplattform för 

tjänstepersoner i kommunerna. Tillsammans 
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med den nationella organisationen KEKS har 

verksamheterna stöd i sin utveckling mot att 

uppfylla de ungdomspolitiska målen, EU:s 

riktlinjer för ungdomsarbete, samt även 

Barnkonventionens artikel 12. Verksamheterna 

har nu fått metoder och verktyg för att utveckla 

och analysera sin verksamhet utifrån 

gemensamma mål satta nationellt, men även 

mål satta inom kommunen.  

Under året har kulturstrategen haft ett tätt 

samarbete med kulturstrategerna i de övriga 

delregionerna och koncernavdelningen Kultur 

på Västra Götalandsregionen i arbetet med att 

ta fram en ny regional kulturstrategi, vilken nu 

är antagen och gäller perioden 2020–2023.  

 

Framtid 

Arbetet under 2020 kommer fokusera på att ta 

fram en genomförandeplan för Skaraborg 

baserat på den nya regionala kulturstrategin. 

Planen kommer att ta hänsyn till Skaraborgs 

utmaningar och styrkor, med fokus på att skapa 

hållbara och långsiktiga arbetssätt och 

samarbeten. Tillsammans med regionens 

Kulturnämnd kommer en struktur för 

kulturpolitiska samtal att arbetas fram, för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för 

genomförandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar 

Samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Under 2018 genomfördes förstudien 

KomILand, där strategen för hållbar samhälls-

utveckling medverkade. Baserat på den 

kommer tjänster för kombinerad mobilitet att 

testas på tre platser i Skaraborg: Broddetorp, 

Lundsbrunn och Timmersdala. Under 2019 har 

arbetet med att förbereda för tester under 2020 

pågått med stor intensitet i projektet som 

huvudsakligen finansieras av Vinnova och 

Västra Götalandsregionen. 

 

Under 2019 har två plandokument utformats 

som under 2020 kommer att antas av samtliga 

kommuner i Skaraborg. De handlar om 

turistslingor och infrastruktur för hållbara 

bränslen. Arbetet bygger på Strukturbild 

Skaraborg och ett tredje plandokument 

gällande etablering, samhällsplanering i 

relation till Business Region Skaraborg har 

också påbörjats. Arbetet sker tillsammans med 

forskare, region och länsstyrelse. 
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Infrastruktur och kollektivtrafik 

Trafikverket meddelade under hösten 2019 att 

det inte kommer att tas fram någon nationell 

infrastrukturplan under innevarande 

mandatperiod. Västra Götalandsregionen 

påbörjade dock ett arbete med en komplettering 

av nuvarande plan 2018–2029. 

Inriktningsplanering för kompletteringen 

påbörjas under 2020. E20-utbyggnaden till en 

mötesfri väg genom Skaraborg fortgår enligt 

plan. 

Infrastrukturnätverket i Skaraborg har under 

året tagit fram inspel till den regionala potten 

för det mindre vägnätet 2022–2025. Under 

arbetet konstaterades stora behov av för-

bättringar i det mindre vägnätet i vårt område. 

Detta påtalades i en samlad skrivelse ifrån 

Skaraborgskommunerna till Trafikverket. 

Under 2019 togs beslut om införande av tre 

zoner i kollektivtrafiken. Zonerna införs från 

den 4 november 2020. För Skaraborg innebär 

det att längre resor mellan kommunerna 

kommer att bli billigare än idag. Det kommer 

vara positivt för det hållbara resandet, och kan 

ihop med en mer effektiv kollektivtrafik bidra 

till att stärka nätverksstaden Skaraborg.  

 

Framtid 

Under 2019 startade vi Arena för strategiska 

diskussioner om kollektivtrafik i Skaraborg, 

vilket är en mindre grupp som träffas kring den 

kommungemensamma utvecklingen av 

kollektivtrafiken. Gruppen kommer, 

tillsammans med Kollektivtrafiknätverket, att 

bereda inspel till de remisser som kommer 

under 2020: Trafikförsörjningsprogram 2021–

2025 samt Storregional trafik 2028. I dessa 

framtidsprogram blir det viktigt att Skaraborgs 

särskilda förutsättningar beaktas, och att 

kombinationerna av olika färdsätt och 

mobilitetstjänster kan utvecklas.  

Det finns nationella mål kring att flytta över 

mer gods från väg till järnväg och sjöfart. 

Kopplat till detta finns ett behov att stärka den 

infrastruktur som möjliggör fler och effektivare 

godstransporter på västra stambanan. Sjöfarten 

på Vänern behöver dessutom stärkas, och den 

utveckling som möjliggörs av nya slussar i Göta 

älv behöver bevakas.  

Arbetet med gemensam samhällsplanering 

kommer att fortsätta med sikte på antagande av 

en gemensam plan före valet 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsutveckling 

 

Viktiga händelser under året 

Måldokument Utbildning Skaraborg 

Måldokument Utbildning Skaraborg har 

reviderats under året. De tre övergripande mål 

som beskriver Skaraborgs gemensamma 

riktning inom hela utbildningsområdet, och 

som är politiskt tagna, kvarstår. Målen är stärkt 

tillväxt och kompetensförsörjning, höjd 

utbildningsnivå och ökad kvalitet. Elva nätverk, 

nära kopplade till skol- och utbildnings-

chefsgruppen, arbetar utifrån Utbildning 

Skaraborgs intentioner.  
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Kompetensförsörjningen inom skol- och 

utbildningsområdet är bekymmersam. Genom 

att samla olika aktörer som kan verka för att få 

fler människor till pedagogisk verksamhet, har 

ett Branschråd pedagogik startats. 

Branschrådet har en bred representation av 

kommuner, olika skolformer, fackförbund och 

lärosäten.  

 

Praktikverktyget  

Under 2019 har verktyget börjat användas för 

ytterligare en praktikform, Yrkeshögskolans 

LIA, där man infört den för yrkesgruppen 

Medicinska sekreterare. Tre kommuner har 

infört PRAO under året och totalt är det nu sju 

av Skaraborgs kommuner som använder 

verktyget fullt ut för sin PRAO-verksamhet. 

Två skolor inom gymnasium/vuxenutbildning 

har också påbörjat sitt införande av verktyget 

för Barn- och Fritidsprogrammet/Barnskötar- 

utbildning. 

Antagningskansliet 

Antagningsåret 2019 har gått bättre än 

förväntat. Det fanns oro kring den otydlighet 

som uppstod när regeringen förändrade 

inriktningarna på IM 

(introduktionsprogrammet). Eleverna sökte 

under 2019 till IM via antagningskansliet, men 

även direkt till de olika huvudmännen i 

Skaraborg, vilket skapade otydlighet kring var 

eleven skulle söka och bli antagen. Med god 

samverkan mellan antagningskansliet och olika 

studie- och yrkesvägledare i Skaraborg fortlöpte 

antagningen relativt bra. 

 

 

 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på ett 

innehållsrikt år. I april genomfördes för sjätte 

året i rad Möjligheternas värld, ett teknikevent 

som besöktes av ca 1200 åk 8-elever samt 

språkintroduktion. Detta var sista året av de tre 

år projektet fått tillväxtpengar för. En ny 

ansökan skrevs och gick igenom i juni så 

projektet fortlöper åren 2020–2022. Både 

Teknik-och Industriprogrammen har sett en 

ökning av antalet sökande och i år fylldes alla 

platser på Industriprogrammet, och i stort sett 

alla platser på Teknikprogrammet. Några skolor 

utökade även antalet platser på programmen. 

Möjligheternas Värld är en stor del i arbetet att 

göra dessa utbildningar mer attraktiva att söka 

till. Teknikcollegeprao i Skövde, där elever får 

möjlighet att besöka Teknik-och 

Industriprogrammen, samt företag kopplade till 

dessa utbildningar, fortsätter att erbjuda platser 

till elever i åk 8 och 9. Alla elever i de 

kommuner som är knutna till praktikplatsen.se 

har möjlighet att söka dessa platser. 

Förhoppningen är att detta koncept ska spridas 

till andra orter i Skaraborg. 

Teknikcollege har genomfört Karriärlunchen 

för fjärde året. Syftet med lunchen är att länka 

samman näringsliv och studerande och skapa 

tillfälle för dem att diskutera framtidens 

arbetsplats och möjligheter.  

Samarbetet med Högskolan i Skövde har under 

året fortsatt och ett årshjul planeras. 

Teknikcollege Skaraborg har även utökats med 

en vuxenutbildning. I december 2018 

certifierades CNC-utbildningen i Falköping. 

Ytterligare en inriktning på Teknikprogrammet 

i Västerhöjd har i juni 2019 blivit certifierad, 

produktionsteknik.  

Rikskonferensen för Teknikcollege hölls i 

november 2019 i Skövde. Flera lokala företag 

från hela Skaraborg fick möjligheten att 
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medverka i de olika seminarier som erbjöds 

under dagen. 

Teknikcollege Skaraborg genomgick i november 

en återcertifiering och inväntar nu protokollet.  

 

 

 

Vård och omsorgscollege 

Vård och omsorgscollege har under 2019 

arbetat vidare med de lokala och regionala 

målen som syftar till att nå en 

kompetensförsörjning i balans 2025. En del i 

detta arbete har varit att fler ska få en inblick i 

olika yrken inom branschen. Elever i åk 9 har i 

vissa kommuner erbjudits feriejobb på lov. 

Utbildningsanordnare och arbetsgivare har 

varit ute och informerat i grundskolor om 

utbildning och verksamheter för att visa på 

bredden av branschen och vad en utbildning 

kan leda till.  

I samarbete med nationella VO-college och 

WorldSkills Sweden har en skoltävling 

genomförts som ett led i att dels visa på 

möjligheterna att tävla i sitt yrke, och dels att 

visa upp branschen för allmänheten.  

En vård och omsorgsbilaga har givits ut i 

samarbete med SLA som ytterligare en del i 

satsningen för att öka kunskapen och intresset 

för vård och omsorgsutbildningarna och 

branschen. 

Samverkan med Balthazar och Skaraborgs 

sjukhus har inletts för att undersöka 

förutsättningarna att samverka kring 

kopplingen mellan teknik och vård för att nå 

yngre målgrupper.  

Ett samarbete med Högskolan i Skövde har 

påbörjats för att växla upp arbetet med att 

attrahera fler personer att välja en utbildning 

inom vård och omsorgsbranschen. 

Fullföljda studier  

Fullföljda studier är en gemensam och 

sektorsövergripande fråga utifrån flera pers-

pektiv. Det är en folkhälsofråga likväl som i 

förlängningen en fråga om höjd utbildningsnivå 

och ökad tillväxt i Skaraborg. Det är också en 

prioriterad fråga i hela Västra Götaland. 

Förbundet driver och/eller medverkar i flera 

utvecklingsprojekt. 

 

- Fullföljda studier – genom trygghet och 

studiero  

Fullföljda studier genom trygghet och studiero 

är en av flera satsningar som görs i Skaraborg 

med syfte att främja fullföljda studier. Sex 

kommuner har deltagit aktivt i satsningen 

under 2019 (Karlsborg, Lidköping, Skara, 

Skövde, Tidaholm och Töreboda). 

Kommunerna/ skolenheterna har erbjudits ett 

fortbildningskoncept vars syfte är att bidra med 

kunskap som vilar på en vetenskaplig grund för 

att skolor på ett främjande, förebyggande och 

akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala 

lärmiljöer präglade av trygghet och studiero. 

Utifrån den kunskap, samt de teoretiska och 

praktiska verktyg fortbildningskonceptet 

tillhandahåller utvecklas arbetet på olika sätt i 

de deltagande kommunerna. Arbetet finns 

dokumenterat i ett antal filmer och har 

presenterats i regionala och nationella 

sammanhang. Arbetet har utvärderats av 

Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet. 

Planering för fortsatt arbete, samt för spridning 

och att möjliggöra för fler kommuner att delta, 

pågår. Falköping deltar i satsningen med start i 

januari 2020. 
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- En skola för alla 

Under 2019 har En skola för alla varit i en aktiv 

genomförandefas där vi kan visa på fina resultat 

i de 30 projektverkstäder som varit igång under 

året. Projektets övergripande mål är att ”fler 

unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i 

arbete, och att färre hoppar av skolan”. Vi har 

lärt oss massor och vi har lärt ut massor. Ny 

kunskap har skapats som vi under året försökt 

dela med oss av. Det har bland annat resulterat 

i implementering på olika nivåer.  

 

Under 2019 har En skola för alla fått två nya 

projektledare som tog vid i juli, varav en har det 

övergripande ansvaret. För projektets fem 

delprojektledare har arbetet präglats av att 

stötta kommunerna i det löpande arbetet med 

projektet och att förbereda inför avslutet. 

Mycket tid har bland annat lagts på att 

identifiera projektets resultat, förbereda för 

implementering och att ta fram 

spridningsmaterial såsom en film kring 

projektet.  

Att erbjuda aktiviteter för deltagare är 

projektets huvudsakliga fokus, men vissa 

kommuner arbetar även på organisatorisk och 

strukturell nivå. Allt i syfte att identifiera och på 

sikt implementera ett hållbart arbete för att fler 

ska fullfölja sina studier, alternativt komma i 

arbete. Att stödja, utveckla och i vissa fall skapa 

nätverk för Kommunernas aktivitetsansvar 

(KAA) är ett av projektets strukturella fokus. 

Under projektets tid har KAA-nätverk skapats i 

Fyrbodal och Sjuhärad (Skaraborg har haft ett 

aktivt nätverk sedan 2015). 

I mars genomfördes en lärandekonferens med 

temat Frånvaro till närvaro i våra skolor – hur 

vänder vi trenden, dit intressenter från 

kommunerna bjöds in.  

Projektets utvärderare (Veta advisor) har 

genomfört flera fallstudier under året, till vilka 

de kopplar lärandemoment i syfte att återföra 

kunskap till relevanta aktörer. 

 

- Vägledning för livet 

Under våren 2019 avslutades projektet 

Vägledning för livet, med gott resultat. De 

områden som lyfts som särskilt viktiga att 

fortsätta implementera är att formalisera SYV-

nätverken, att vägledning är hela skolans 

ansvar, att arbeta med inkluderande vägledning 

och att utveckla nya metoder och mötesplatser.  

 

- IMprove 

Under 2019 har IMprove startats upp i 

Skaraborg, tillsammans med ytterligare tre 

regioner, och med Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) som projektägare. Fyra 

kommuner i Skaraborg medverkar (Skövde, 

Lidköping, Skara och Tibro). Målgrupp för 

IMprove är sent anlända ungdomar med 

uppehållstillstånd, vilka följer något 

introduktionsprogram. Syftet är att skapa 

modeller och metoder för att öka 

genomströmningen och tillgängliggöra det 

svenska skolsystemet. 

Första halvåret fokuserades på att samla in och 

sammanställa statistik gällande sent anlända 

elever, samt analysera genomströmning på 

Introduktionsprogrammen inom hela 

Skaraborg. Men också till att upprätta 

projektverkstäder i de fyra kommunerna. Vid 

halvårsskiftet går IMprove in i 

genomförandefas och har fyra effektiva och 

produktiva projektverkstäder. Utifrån 

förändringsteorin arbetar de utifrån sina 

förutsättningar mot mer tillgängliggjorda 

utbildningsmetoder. Verkstäderna har 
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tillsammans med den regionala projektledaren 

under hösten aktivt arbetat med sina 

projektplaner tillsammans med IMprove’s 

utvärderare, VETA advisor.  

Under hela året har den regionala 

projektledaren arbetat med upprättandet av 

rutiner, skapandet av kontakter och även 

informerat om strukturer och rutiner för det 

ekonomiska och administrativa arbetet som 

medfinansiering, kommunernas 

tidrapportering, deltagarnas närvarorapporter 

och uppföljningar, etc.  

I september hölls en gemensam kick-off för alla 

16 projektverkstäderna, där bland annat 

projektägare, utvärderare, angränsande projekt 

och myndigheter medverkade. Kick-offen 

syftade till att skapa samsyn, bidra med 

kunskap samt skapa engagemang.  

 

- Skaraborgsbyrån 

Projektet Skaraborgsbyrån pågår och arbetar 

med att stärka samverkan kring yrkesutbildning 

och validering på vuxenutbildningarna i 

Skaraborg i syfte att öka individens möjligheter 

till en varaktig etablering på arbetsmarknaden. 

I styrgruppen finns representanter från både 

vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.  

Övergripande mål för projektet är att stärka 

tillväxten i Skaraborg utifrån de 

kompetensförsörjningsbehov som finns.  

 

Framtid 

Skaraborgs arbete med fullföljda studier 

uppmärksammas på regional nivå och 

representanter för det goda arbetet inom 

Utbildning Skaraborg kommer att delta på 

2020 års första BHU-möte (Beredningen för 

hållbar utveckling, Västra Götaland) för att 

sammanfatta ett flertal goda exempel, resultat 

och lärdomar.  

I mars 2020 avslutas ESF-projektet En skola 

för alla. Projektet har varit lyckosamt och gett 

ny kunskap kring vad som är framgångsrikt för 

att få elever att fullfölja sina studier. Nya 

arbetssätt är testade och i många fall 

implementerade i de verksamheter som 

deltagit. Bland resultaten finns framgångar 

värda att uppmärksamma kring närvaroarbete, 

relationer och bemötande, nya roller i skolan 

(exv. elevcoach) samt inkluderande lärmiljöer. 

Resultaten är så intressanta att fortsatta 

satsningar känns angelägna.  

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg 

gynnar samverkan och vi kan se att det är en 

bra grund för samordnade insatser.  

Skaraborgs skol- och utbildningschefer arbetar 

målmedvetet och synkroniserat med det som 

Måldokument Utbildning Skaraborg prioriterar. 

För andra året är Förändringsledarskap temat 

som genomsyrar de konferenser och dylikt som 

anordnas av skolcheferna.  

Lärarutbildningen som bedrivs av Högskolan i 

Borås med Campus på Högskolan i Skövde, 

fortsätter med intag varje januari. Dock är 

söktrycket minskande, vilket är oroande, då 

behovet av alla olika lärarkategorier är mycket 

stort.  

Samarbetet med Högskolan i Borås ökar och 

arbete kring praktiknära forskning och 

kompetensutvecklingsinsatser erbjuds till 

kommunerna.  
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Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året  

• Idébytardagen 2019 genomfördes i 

oktober. Innehållet bygger på att 

kommunerna i Skaraborg delar med sig av 

erfarenheter och metoder genom 

seminarier och utställningar. Målgruppen 

är anställda inom Välfärdssektorn i 

Skaraborg. Totalt kom ca 350 personer 

från Skaraborgs kommuner.  

• Socialchefsgruppens planeringsdagar 

genomfördes i september, då djupare 

diskussioner fördes om bland annat 

utmaningarna kring digitalisering och 

kompetensförsörjning.   

• Verkställighet efter beslut om ny 

nätverksorganisation. Några nätverk har 

avslutats och andra bildats för att 

Kommunalförbundets nätverk bättre ska 

samordnas med vårdsamverkans-

strukturen och med aktuella nationella 

nätverk. 

• Uppstart av den nya vårdsamverkans-

gruppen Samordnad hälsa, vård och 

omsorg som ersätter tidigare 

implementeringsgrupp och 

vårdplaneringsgrupp. Gruppen har tre 

processtöd, varav en har sin tjänst på 

Kommunalförbundet. Inom ramen för den 

nystartade gruppen Samordnad hälsa vård 

och omsorg har det hållits två dialogdagar i 

Skaraborg med sammanlagt närmare 200 

deltagare, som uppföljning och vägledning 

kring det fortsatta arbetet med 

implementering av den nya 

samverkanslagen.  

• Erfarenhetsutbyte kring behov av 

gemensamma insatser kring 

personalförsörjning har skett tillsammans 

med representanter för Skaraborgs 

personalchefsnätverk.  

• Gemensamt utförande av tillsyn (Tillsyn i 

samverkan) har utvidgats till att även 

innefatta tobakslagen. 

• Samverkansavtal har skrivits med anledning 

av förnyad certifieringsperiod för Vård- och 

omsorgscollege.  

• Samtliga kommuner i Skaraborg beslutade 

om att ställa sig bakom den gemensamma 

nationella finansieringen för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter.  

• Deltagande i att ta fram struktur för 

kunskapsstyrning i samverkan med 

regionen, vilket lett till ett interimistiskt 

beslut om ett regionalt Kunskapsråd. 

Representant från Socialchefsnätverket är 

utsedd att ingå i Regionala Kunskapsrådet.  

• Ny representant från Socialchefsnätverket 

har utsetts att ingå i Grynings styrelse.  

• Deltagande i framtagandet av 

länsgemensam riktlinje för SIP-arbete. 

• Deltagande i framtagandet av 

länsgemensamt inriktningsdokument för 

organiserat integrerat arbete. 

• Ställningstagande för kommunerna 

avseende att avropa optioner från 

Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)-

upphandlingen har skjutits upp till 30/4 
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2020. FVM är ett IT-stöd som syftar till att 

den kommunala hälso- och sjukvårdens 

verksamhetsöverskridande processer kan 

effektiviseras och kvalitetssäkras.  

• Slutrapport projektstöd Individens Behov i 

Centrum har presenterats. En stadigvarande 

nätverksstruktur har upprättats för att 

stötta det fortsatta utvecklingsarbetet.  

• Samverkansavtal för Mobil Närvård 

Skaraborg har slutits. 

• Beslut om förändrad beslutsprocess 

Medicintekniska produkter. 

• Riktlinje för hantering av liggande 

transporter har tagits fram.  

• Deltagande i framtagandet av 

överenskommelsen ”Samverkan för barns 

och ungas bästa”, som ska ersätta VästBus 

riktlinjer.  

• Rekrytering av tjänsten som Samordnare 

Vårdsamverkan/ utvecklingsledare Äldre.  

• Tillsvidareanställning av nyupprättad 

tjänst i form av en Utvecklingsledare med 

inriktning eHälsa. Tjänsten finansieras via 

fortlöpande medel från VästKom. 

Utvecklingsledare eHälsa kommer att 

fokusera kring digitaliseringen av vård och 

omsorg i Skaraborg samt bedriva påverkan 

och dialog regionalt och nationellt. 

• Nyupprättad visstidsanställning har startat 

upp för ett fyrårigt projekt som processtöd 

för E-hälsa. Uppdraget innebär att till 50% 

arbeta med Framtidens 

vårdinformationsmiljö tillsammans med 

de andra delregionerna och VGR, samt att 

till 50% arbeta med Samordnad hälsa, vård 

och omsorg i Skaraborg.  

• Bedrivit fortsatt utveckling av den 

webbplattform som lanserats under 2018 

för Vårdsamverkan Skaraborg genom att 

bland annat anställa en gemensam 

kommunikatör gemensamt mellan 

samverkande huvudmän. 

• Arbete inom vårdsamverkan med stöd av 

statliga medel i Överenskommelse mellan 

Staten och SKL om insatser inom område 

psykisk hälsa. Medlen används gemensamt 

inom vårdsamverkan för att utveckla 

samverkanskompetens. Workshops ”IAPS 

– Samverkan i Skaraborg” har 

genomförts. Planering görs för hur de nya 

statliga medel som har rekvirerats för 2019 

ska användas (Samverkanskompetens 

kopplat till SIP och SAMSA samt till 

samsjuklighet).  

• Överenskommelsen ”En investering för 

utvecklade förutsättningar för vårdens 

medarbetare” har tecknats av SKR och 

regeringen. Till kommunerna avsätts 100 

miljoner kronor som stimulansmedel, vilka 

fördelats till välfärdsområdets regionala 

samverkans- och stödstrukturer, vilket i 

Skaraborg utgör Kommunalförbundet. För 

Skaraborg innebär det sammanlagt 

2 308 710 kronor. Socialcheferna i 

Skaraborg har gemensamt beslutat att 

dessa medel ska delfinansiera Option 1 i 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).  

Målgrupp Barn och Unga  

Nätverk Barn och unga 

Nätverket är nystartat efter omorganisationen 

och har arbetat med att hitta områden där man 

önskar samverka. Förutom löpande arbete har 

man enats om några stående punkter – 

Barnkonventionen, SIP, föräldrastöd, samt 

återkoppling från familjehemsnätverket. 

Nätverket önskar också vara en del i kunskaps-

styrningen och diskussioner förs kring hur vi 

ska kunna flöda information i systemet på bästa 

sätt. Handlingsplanen har reviderats under året 

då ny ordförande valdes. 

Avtal har slutits med GR gällande Yrkesresan 

som är en kompetenssatsning för handläggare 

inom Barn och unga-området. 
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Representanterna i nätverket är mycket nöjda 

med den kompetenshöjning denna insats 

innebär. Yrkesresan är fortfarande under 

utveckling och kommer därför att utökas 

framöver.  

Dialog kring att Barnkonventionen blir lag har 

förts i nätverket, material har förmedlats, 

utbildning har genomförts och diskussionen 

kommer fortsätta 2020.  

Ett pilotprojekt kring IT-stödet SAMSA har 

genomförts i några kommuner under året. 

Representanter för nätverket har deltagit i 

Workshop gällande Handlingsplan missbruk 

13–29 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdsamverkan 

Samverkansgrupp Barn och unga 

Fokus har legat på nyorientering av gruppens 

uppdrag och möjligheter. Skapande av samsyn, 

informationsutbyte och identifiering av 

utvecklingsområden. 

Ordförande avslutade sitt uppdrag under 

hösten och ersätts först under 2020. 

Ny uppdragshandling för de lokala 

samverkansgrupperna har tagits fram och en 

Kick-off för dessa grupper är på planerings-

stadiet. 

 

 

Nätverk Individ- och familjeomsorg 

(IFO)  

IFO-nätverket är uppstartat i ny form efter 

nätverksöversynen 2018. En nybildning av 

nätverket har skett där huvudsakliga frågor som 

ej ryms naturligt inom målgrupp barn, unga, 

psykiatri och missbruk omhändertas. Detta kan 

vara till exempel våld i nära relation, samt 

försörjningsstöd. Nätverket leds genom 

roterande ordförandeskap med representant 

(IFO-chef eller motsvarande) från någon av 

Skaraborgs kommuner.  

Under 2019 har erfarenhetsutbyte mellan 

kommunerna skett kring bland annat 

försörjningsstöd, service, råd och stöd kontra 

biståndsbedömda insatser samt arbetet med 

våld i nära relation.  

Regionala företrädare har besökt nätverket för 

återkoppling kring det kartläggningsarbete av 

vilka aktiviteter och verksamheter som bedrivs 

inom området Våld i nära relation (VINR) i 

Västra Götaland. Kartläggningen har varit ett i 

led i den överenskommelse som SKR träffade 

med regeringen om att stärka 

jämställdhetsarbetet lokalt 2018–2020.   

 

Behovet av kompetensutveckling inom området 

VINR har diskuterats i samverkan med den 

särskilda arbetsgrupp (folkhälsa, 

samordningsförbundet, socialchefer, Utväg) 

som arbetar med denna fråga. Det konstateras 

att det främst är skola och elevhälsa som är i 

behov av kompetenshöjande insatser i nuläget. 

Behovet av ökad kompetens kring 

hedersrelaterat förtryck har identifierats, vilket 

nätverket arbetar vidare med att försöka möta 

upp genom gemensam utbildningsinsats.  

 

Frågan om samverkan kring familjehem har 

behandlats och frågeställningar har skickats 

vidare till det familjehemsnätverk som finns 

upprättat.  
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Samverkan kring placering av personer med 

komplexa vårdbehov och hantering av 

avvikelser har diskuterats och bidragit till 

översyn av en kostnadsfördelning mellan 

regionen och kommunerna vid placeringar.  

 

IT-stödet SAMSA för in- och utskrivning till 

slutenvården har lyfts då IFO-verksamheterna 

nu ska dokumentera i detta verksamhetssystem.  

 

Målgrupp Funktionsnedsättning 

Nätverk Funktionsnedsättning 

Nätverket har gemensamt, efter uppdrag från 

Socialchefsnätverket, påbörjat ett arbete kring 

behovet av kompetens- och personalförsörjning 

och har haft dialog med VO-college och 

representanter från personalchefsnätverket. 

Syftet är att ta fram en strategi för att möta 

kommande behov av personalförsörjning. 

Arbetet fortsätter under 2020. Vidare har man 

skapat en verktygslåda riktad till personal 

avseende brukarinflytande. Ett arbete med 

systematiskt uppföljningsarbete med stöd av 

MISU (Modell för Systematisk Individanpassad 

Uppföljning) har inletts. Diskussioner kring 

målgruppen, i relation till samverkan vid 

samverkan vid in och- utskrivning, har förts för 

att dela erfarenheter. En sammanställning av 

vilka verktyg som används avseende E-

hälsa/digitalisering pågår med syfte att sprida 

kunskap och intresse för digitala möjligheter. 

Genom organisering från Skaraborgs 

Kommunalförbund har juridisk handledning 

för LSS-handläggare genomförts. Vidare för 

nätverket kontinuerliga lärandedialoger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp Psykisk hälsa vuxna 

Nätverk Psykisk hälsa, 

missbruk/beroende 

Nätverket är uppstartat i ny form efter 

nätverksöversynen 2018. Diskussioner och 

erfarenhetsutbyten har skett kring målgruppen 

i relation till samverkan vid in och- utskrivning. 

Vidare har informationsspridning skett kring 

evidensbasering och metodutveckling efter 

erhållen kunskap från Göteborgs Universitet, 

vilket synliggjort möjligheten att anpassa 

metoder och att genomföra uppföljningar.  

 

Metodstödjarnätverk har etablerats. Kunskap 

och implementering har skett gällande 

nationella riktlinjer och VIP schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd.  

 

Handlingsplanen för missbruk 13 - 29 år (SKR) 

har uppmärksammats. Vidare har frågan om 

kompetensförsörjning, bland annat genom 

samarbetsplaner med Samordningsförbundet 

behandlats. Inom nätverket förs kontinuerliga 

lärandedialoger.  

 

Vårdsamverkan  

Vuxna, psykiatri och missbruk  

Ett förslag till delregionalt 

inriktningsdokument för arbete utifrån Lagen 
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om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), har 

arbetats fram. Ett annat arbete (ej avslutat) 

handlar om en partsgemensam rutin för 

kostnadsfördelning vid planering utanför 

hemmet. Tvister om kostnadsfördelning har 

omhändertagits. En trepartskonferens har 

genomförts. Nätverket har arbetat med 

workshops kring Uppdrag Gransknings 

dokumentär ”Vem kan rädda Sanne”.  En dialog 

med Länsstyrelsen har inletts gällande 

personliga ombud och avvikelser. Kontinuerliga 

dialoger kring samverkan vid in- och 

utskrivning förs där bland annat oklara ärenden 

behandlats. Inom ramen för Handlingsplan 

psykisk hälsa har utbildningar i 

samverkanskunskap genomförts. Ett stöd för 

samverkanskunskap finns påbörjat på 

Vårdsamverkans hemsida. Deltagande i 

utveckling av brukarinflytande och ny SIP-

riktlinje på regional nivå har genomförts. 

 

Målgrupp Äldre  

Nätverket för Äldreomsorg  

Uppföljning med syfte att fortsatt utveckla 

processen kring in- och utskrivning från 

slutenvården har fortgått. 

En dialog med Högskolan i Skövde har skett 

kring specialistutbildningar för sjuksköterskor 

då det är få sökande till utbildningarna, trots att 

det finns behov av kompetensen. Skaraborgs 

Hälsoteknikcentrum har besökts i syfte att öka 

kunskapen om verksamhetens organisation och 

syfte som testbädd för ny teknik.  

 

Nätverket har skaffat sig fördjupad kunskap 

avseende förvaltningsplanen kring 

Sammanhållen vård och omsorg som inriktar 

sig på att säkra processer i 

vårdsamverkansfrågor. Syftet är att nyttja redan 

existerande strukturer och IT-tjänster för att 

skapa en god samverkan och 

informationsöverföring för fler målgrupper.  

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring hur 

kommunerna organiserar hemvården, heltid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som norm, rekrytering och planering vid 

sommarsemestrar. Ett studiebesök i Falköping 

har genomförts för att få lärdomar om hur 

deras arbete med hemvård ser ut.  

 

Regionplanerare för Resurssmart äldreboende, 

Göteborgs Stad, har besökt nätverket för att 

informera om Göteborgsregionens projekt kring 

att minska avfallet på äldreboenden. Vidare har 

omvärldsbevakning skett löpande där egenvård, 

avvikelser, liggande transporter, 

delbetänkandet God och Nära vård, Framtidens 

vårdinformationsmiljö m.m. behandlats.  

 

Vårdsamverkan  

Geriatrik, demens och palliativ vård   

Inom Mobil närvård finns Hemsjukvårdsläkare 

inom de flesta hemsjukvårdsområden. Några 

platser har för små tjänstgöringsgrader, men 

åtgärder pågår. De Palliativa teamen är väl 

bemannade. Närsjukvårdsteamen har haft 

problem med läkarrekrytering varför en 

omorganisation pågår. Ett samverkansavtal för 

Mobil närvård har antagits. 

Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta 

kommuner men användningen är låg enligt 
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mätningar och dialog. Beslut har fattats om att 

BViS ska nu vara en prioriterad fråga framledes.  

 

I höstens mätning av Medicinska vårdplaner 

hade 43 % av alla patienter med kommunal 

hälso- och sjukvård en upprättad Medicinsk 

vårdplan. Kvaliteten i de Medicinska 

vårdplanerna varierar dock. En arbetsgrupp har 

tillsatts för att arbeta med åtgärder.  

 

Utmaningen med korrekta läkemedelslistor för 

patienter som skrivs ut från sjukhus till 

kommunal hälso- och sjukvård är 

återkommande. Därav har mättillfällen och 

uppföljningar intensifierats under året, dock 

bedöms mätperioden för kort för att i nuläget ge 

ett tillförlitligt underlag.   

 

En mätning av hur vårdbegäran i SAMSA fylls i 

av kommunernas medarbetare genomfördes 

under våren. Resultatet visar att vårdbegäran 

skickas i de flesta fall men både andel och hur 

den fylls i skiljer sig såväl mellan kommuner 

som om aktuell person har hälso- och sjukvård 

eller endast insatser från socialtjänsten. 

 

I början av året kom Dag Noréns slutrapport 

om Mobil närvård och arbetssättet är nu 

ordinarie verksamhet och ett led i 

omställningen av vården. För att 

uppmärksamma detta så ordnades en 

gemensam konferens – ”Tillsammans lyfter vi 

Mobil Närvård till en ny nivå” – som inspiration 

till det fortsatta arbetet. Nätverksträffar har 

arrangerats för hemsjukvårdsläkarna samt 

träffar och inspirationsdag för nätverket i 

palliativ vård. Nätverk demens har bildats 

enligt uppdragsbeskrivning. Under hösten har 

tre tvärprofessionella workshops hållits med 

fokus på vikten av systematiska bedömningar, 

beslutsstöd och Medicinska vårdplaner. En 

handlingsplan som kompletterats med aktuella 

mätningar är framtagen. Forskning inom Mobil 

närvård pågår både vid Högskolan i Skövde och 

vid Chalmers Centre for Healthcare 

Improvement. 

 

E-hälsa  

Kommunalförbundet har medverkat i arbetet 

med VästKoms handlingsplan för digitalisering. 

Exempel på aktiviteter är: arbete i Programmet 

Framtidens vårdinformationsmiljö (se 

delområde FVM), medverkan i SKR’s nätverk 

för Socialtjänstens digitalisering och samarbete 

med GITS för utveckling av nya 

samarbetsområden mellan VGR och 

kommunerna. 

 

Under året har förbundet även fört fortsatt 

dialog med Högskolan i Skövde rörande 

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, angående 

fortsatt utveckling och uppskalning av 

plattformen och konceptet. Under slutet av 

2019 påbörjades ett samarbete kring ansökan 

om Vinnova-medel för testbäddsverksamhet.  

 

Under hösten genomfördes en workshop 

tillsammans med Skaraborgs socialchefer för 

att kartlägga det rådande behovet inom område 

eHälsa. Utifrån denna workshop har 

kommunernas eHälsokontaktpersoner via 

eHälsonätverket Skaraborg arbetat fram en 

reviderad handlingsplan för 2020. 

 

Under stora delar av våren 2019 stod 

verksamhetsområde eHälsa obemannat och 

under hösten 2019 har Utvecklingsledare 

eHälsa även ansvarat för Vårdsamverkan 

Skaraborgs övergripande arbete. Dessa två 

faktorer har lett till att arbetet inom området till 

viss del har begränsats. 

 

Kommunernas eHälso-kontaktpersoner har 

arbetat löpande med aktiviteter enligt 
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handlingsplan 2019. Stort fokus har legat på 

omvärldsbevakning på nationell, regional och 

delregional nivå. Flera goda exempel på digitala 

satsningar har spridits inom nätverket och via 

den nationella plattformen “Dela digitalt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM) 

Västra Götalands kommuner har under året 

erbjudits att avropa optioner på IT-stödet 

Millennium, som ska införas av regionen. Detta 

har skett enligt ett tidigare avtal där kommuner 

kunnat teckna upp till tre optioner. 

(1.informationsöverföring, 2. Elevhälsa, 3. 

kommunal hälso- och sjukvård.). Detta system 

medför förändrade arbetssätt och ett stort 

omställningsarbete som hålls samman under 

programmet FVM (framtidens 

vårdinformationsmiljö). Kommunalförbundets 

e-samordnare och nyrekryterade 

kommunsamordnare har varit aktiva i att ta 

fram ett metodstöd för nyttoanalys av 

erbjudandet som varje kommun i VGR kunnat 

arbeta med. De har deltagit i en mängd olika 

forum för att diskutera och stötta bedömningen 

av erbjudandet. Kommunsamordnaren har 

deltagit i projektet kommun-FVM som syftar till 

att bevaka kommunernas intressen gentemot 

regionen i frågan, samt förbereda ett stöd och 

sammanhållande funktion mellan avropande 

kommuner och VGR. 

 

Framtid  

Samverkan och samordning är viktiga 

hörnstenar för att klara välfärdsuppdraget. 

Detta gäller såväl nationella, regionala som 

lokala plattformar. För att stärka kunskapen 

inom socialtjänst, vård- och omsorg pågår ett 

nationellt arbete med att utveckla yrkesresor 

riktat till fler målgrupper inom området.  

 

Arbete pågår med att möta upp regionens 

kunskapsstyrning såväl nationellt som 

regionalt. I Västra Götaland utformas 

Kunskapsrådet där regionala och kommunala 

företrädare samråder kring vilka insatser som 

ska komma att prioriteras.  

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är 

idag en påtaglig verksamhetsfråga. 

Gemensamma ansträngningar behöver göras 

för att attrahera, utveckla och behålla personal 

inom fler områden för såväl grundutbildad som 

personal med akademisk utbildning. För att 

klara utmaningarna måste en bred samverkan 

och prioritering ske av alla inblandade aktörer. 

Ett fortsatt arbete kommer ske med 

gemensamma utbildningar som bidrar till 

gemensam kunskap, och då även tillsammans 

med andra huvudmän som har i uppdrag att 

verkställa välfärdsuppdraget. Under året 

kommer utbildningar kring Samordnad 

Individuell Plan (SIP) och 

Samverkanskompetens genomföras inom 

vårdsamverkan.  

 

Ett fortsatt arbete kommer ske för att stödja 

strukturer för att stärka den enskildes psykiska 

hälsa. Särskilt fokus ligger på ett integrerat 

arbetssätt och ökad samverkanskunskap.  

Ekonomin är tuff, och bland medlemmarna 

pågår idag ett viktigt omställningsarbete. En 

färdplan för omställningsarbetet och den nära 

vården ska utformas i samverkan med regionen. 

Parallellt pågår arbete med att medverka, driva 
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och följa upp utveckling av 

vårdsamverkansstrukturen. Fokus ligger även 

på att inhämta erfarenheter från omvärlden för 

att få inspel på gemensamma driftsformer som 

bidrar till effektivisering. Till detta hör att 

löpande informera om aktiviteter som pågår 

inom Skaraborgs kommuner och därmed 

beakta möjlighet/behov att upprätta samverkan 

inom fler områden för gemensam drift, avtal 

med mera.   

 

För att bidra till verksamhetsutveckling och 

arbetsmetoder genom e-hälsoarbete och 

välfärdsteknik kommer särskilt fokus ligga på 

nyttorealisering, att främja strategier för e-

hälsoarbete samt att kompetensutveckla såväl 

medarbetare som främja digitalt ledarskap i 

Skaraborg.  

 

I samband med avrop av optioner inom FVM 

kommer rekrytering av verksamhetsexperter 

genomföras och konfigureringen av systemet 

äger i huvudsak rum under 2020.  

 

Social hållbarhet/ 

folkhälsa 

I Skaraborgs genomförandeplan 2017 – 2020 

lyfts social hållbarhet som ett av de viktigaste 

områdena att arbeta med inför framtiden. För 

ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet 

och folkhälsa är samverkan en viktig grund.  

Förbundet ska i ett nära samarbete med 

regionen/ Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 

medlemskommunerna och andra aktörer, verka 

för ett attraktivt Skaraborg genom att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för invånarna. 

Fullföljda studier, hälsofrämjande och 

förebyggande arbete – barnfetma, psykisk hälsa 

och hälsosamt åldrande är områden 

kommunerna och regionen kraftsamlar kring. 

Arbetet sker i nära samarbete med akademin 

och andra aktörer. 

 

Viktiga händelser under året 

Fortsatt utveckling av samverkan 

Samverkan mellan kommunalförbundet och 

östra hälso- och sjukvårdsnämnden har 

utvärderats av Högskolan i Skövde och 

Göteborgs universitet. Resultatet från 

utvärderingarna finns sammanställt i två 

rapporter. I december togs beslut kring fortsatt 

samverkan, inledningsvis för perioden 2020 – 

2021.  

 

Fullföljda studier – genom trygghet och 

studiero  

Fullföljda studier genom trygghet och studiero 

är en av flera satsningar som görs i Skaraborg i 

syfte att främja fullföljda studier som en del av 

samverkansmodellen. Sex kommuner har 

deltagit aktivt i satsningen under 2019 

(Karlsborg, Lidköping, Skara, Skövde, 

Tidaholm och Töreboda). 

Kommunerna/skolenheterna har erbjudits ett 

fortbildningskoncept vars syfte är att bidra med 

ny kunskap. Detta ska vila på vetenskaplig 

grund så att skolor på ett främjande, 

förebyggande och akut åtgärdande sätt ska 

kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av 

trygghet och studiero. Utifrån den kunskap, 

samt de teoretiska och praktiska verktyg 

fortbildningskonceptet tillhandahåller, 

utvecklas arbetet på olika sätt i de sex 

kommunerna. Under 2019 har regelbundna 

kommungemensamma möten arrangerats. En 

rapport har tagits fram där såväl forskare, 

deltagande kommuner och utvärderare 

beskriver satsningen utifrån sina olika 

perspektiv. Planering för fortsatt arbete, samt 

för att sprida och möjliggöra för fler kommuner 
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att delta har påbörjats. Falköping deltar i 

satsningen med start i januari 2020. 

Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma 

bland barn går att förebygga  

Under våren genomfördes lokala workshops i 

sex kommuner (Essunga, Karlsborg, Lidköping, 

Tidaholm, Töreboda och Vara). Syftet med 

workshoparna var att stärka samverkan mellan 

lokala aktörer, ge inspiration och kunskap, samt 

bygga en plattform för det framtida lokala 

arbetet med att skapa förutsättningar för friska 

barn i Skaraborg. Gemensamt för 

workshoparna är att de alla gett ”ringar på 

vattnet” genom att nya samarbetsforum har 

skapats och idéer formats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mars åkte representanter från elevhälsa, 

grundskola, familjecentraler och 

barnhälsovården till Finland för att delta vid 

den internationella konferensen Healthy kids of 

Seinäjoki. I den finska kommunen Seinäjoki 

har en gemensam kraftsamling gjorts för att 

förebygga och minska övervikt och fetma bland 

barn och unga. Den kunskap och inspiration, 

samt de kontakter som knöts under resan, har 

betytt mycket för det fortsatta arbetet.  

I samverkan med Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), Generation Pep och Västra 

Götalands Idrottsförbund arrangerades den 23 

oktober en inspirationsdag ”Skaraborgs skolor 

i rörelse”. Konferensen var mycket uppskattad 

av de drygt 160 deltagarna. Arbetet inom 

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en 

delrapport. 

 

Psykisk hälsa - återhämtningsförmåga 

I nära samverkan med verksamheter som möter 

barn i åldrarna 0–6 år och deras föräldrar, samt 

forskaren Therése Skoog från Göteborgs 

universitet, har arbetet utvecklats under året. 

En utbildningsdag arrangerades den 20 

november. Syftet med dagen var att ge personal 

från barnhälsovård, mödrahälsovård och 

familjecentraler kunskap och verktyg för att 

tillsammans med föräldrar identifiera 

resiliensfaktorer (förmåga till återhämtning) 

och därmed främja psykisk hälsa. Planering av 

större utbildningsinsatser pågår inför 2020. 

Arbetet inom kraftsamlingsområdet finns 

sammanfattat i en delrapport. 

 

Åldrande med livskvalitet 

Utifrån den första kartläggningen identifierades 

gruppen ensamstående män i åldern 60–65 år 

som en viktig grupp att arbeta med. Stort fokus 

har lagts på att lära känna målgruppen. 

Intervjuer med målgruppen, samt dialog med 

akademin och samverkansparter, har 

genomförts. Resultatet från intervjuer och 

dialoger ligger till grund för det fortsatta 

arbetet. Planering pågår med att ta fram ett 

koncept som ska erbjudas intresserade 

kommuner. För att belysa området 

arrangerades en kunskaps- och  

inspirationskonferens i oktober. 

Förtroendevalda, HR-avdelningar samt 

tjänstepersoner i Skaraborgs kommunerna 

bjöds in till konferensen, som var mycket 

uppskattad. Arbetet inom kraftsamlings-

området finns sammanfattat i en delrapport. 
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Framtid 

Med utgångspunkt från utvärderingarna 

fortsätter arbetet med att utveckla samverkan 

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan 

kommunalförbundet och Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Genom att förädla den antagna samverkans-

modellen, fortsätta utvecklingsprocesserna 

kring identifierade fokusområden, fördjupa 

samarbetet med akademin samt fokusera på 

information och spridning ska perspektivet 

social hållbarhet/ folkhälsa tillsammans med 

perspektiven digitalisering och integration 

genomsyra förbundets arbete. 

 

Kommunikation 

Ett kontinuerligt arbete pågår under hela året 

med uppdatering av information och 

nyhetsartiklar på förbundets webb och intranät 

och för att möta de nya kraven vad gäller 

GDPR. 

Nätverket Skaraborgs kommunikatörer har 

träffats vid fyra tillfällen under året, varav ett 

tillsammans med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland under en heldagskonferens angående 

Kriskommunikationssamverkan. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
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Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
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Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans 
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Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 
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anpassning till ny lagstiftning (LKBR) och göra uppdateringar till årsredovisningen 
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kommande årsredovisning i enlighet med de iakttagelser som framgår av revisionens 
granskningsrapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2019. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 

beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer att förbundets årsredovisning delvis har anpassats till RKR:s 

rekommendation 15. Driftredovisningen och investeringsredovisningen bör anpassas till 

kraven i rekommendation 14. 

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 

år 2019, -1,1 mnkr. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa 

balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas ingen information om 

beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i enlighet med 

lagstiftningen. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet.  

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens rapportering, om verksamhetens utfall är 

förenligt med de fastställda målen i handlingsprogrammet. Detta då bedömning av 

måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen, säkerhetsmålen med tillhörande 

prestationsmål inte görs fullt ut. Vidare noterar vi att ett antal mål behöver tydliggöras 

och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska 

ställning.  

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om 

resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som direktionen beslutat. 

Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för 

upprättandet av revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål som direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som direktionen beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019. 

Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 

räkenskapsåret 2019.   

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller form 

att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen 

i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta 

kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund 

och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2020-03-05 och 

medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad och 

framåt. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

• En översikt över utveckling av kommunalförbundets verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunalförbundet som 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunalförbundets verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunalförbundets ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 

Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i 

kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning uppmuntras.  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning innehåller 

ovanstående uppgifter men de ingår inte i förvaltningsberättelse utan är separata avsnitt 

i årsredovisningen. Vidare kan informationen under berörda avsnitt utvecklas.  

Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat om -1,1 mnkr. I 

förvaltningsberättelsen anges att återställning av underskottet för år 2019 kommer att 

hanteras under kommande budgetförhandlingar för år 2020–2022. Återställandet 

kommer att ske inom ramen för eget kapital, då förbundet har egna placeringar och 

egna medel på bankkontot att tillgå. Vidare har direktionen fattat beslut om att inte 

återställa det negativa balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas 

ingen information om beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i 

enlighet med lagstiftningen. 

Det finns en möjlighet, enligt kommunallagen, att upprätta en budget i obalans om det 

föreligger synnerliga skäl. I regeringens proposition om God ekonomisk hushållning 

(prop.2003/04:105) anges möjligheten att åberopa synnerliga skäl om en kommun eller 

ett landsting med en stark finansiell ställning ges möjlighet att upprätta en budget som 

inte är i balans. En finansiell analys som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning 

ska ligga till grund för en sådan minskning av det egna kapitalet. För att ett uttag av det 

                                                
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
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egna kapitalet inte ska bryta mot kravet på god ekonomisk hushållning skall det bland 

annat finnas eget kapital som täcker hela pensionsåtagandet, även den del som 

redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutöver ska det finnas en buffert med 

realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida investeringar. 

När dessa delar är täckta måste kommunens eller landstingets egna förutsättningar 

definieras utifrån skuldsättning, riskexponering och penningflöde.  

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 

men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en 

driftredovisning i enlighet med LKBR.  

Investeringsredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 

men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller en 

investeringsredovisning, dock är den inte helt i enlighet med LKBR.  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning ej skett i 

sin helhet avseende utformning av förvaltningsberättelsen. Vi ser dock avvikelserna som 

av mindre vikt, då RKR anger att aktuella rekommendationer gäller från och med 

räkenskapsåret 2020. Vi vill dock påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.  

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 

år 2019, -1,1 mnkr. Direktionen har fattat beslut om att inte återställa det negativa 

balanskravsresultatet från år 2018. I årsredovisning 2019 lämnas ingen information om 

beslutet och förbundet åberopar inte synnerliga skäl vilket inte är i enlighet med 

lagstiftningen. 

 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt handlingsplan där det framgår vad förbundets avdelningar 

förväntas producera och med vilken kvalitet och effekt. I verksamhetsplanen för år 2019 

framgår målen nedbrutna på en mer detaljerad nivå. I budget 2019 framgår att 

förbundets mål syftar till att skapa en balans i verksamheten både för ekonomi och 

utveckling. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 
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Av redovisningen framgår att de finansiella målen är uppfyllda.   

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs delvis en avstämning mot kommunalförbundets 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget år 2019. RÖS 

verksamhet styrs och följs upp av verksamhetsmål, säkerhetsmål och prestationsmål, 

som är dokumenterade i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram.  

I handlingsprogrammet presenteras beslutade mål utifrån nedan perspektiv:  

• Förebyggande verksamhet (fem verksamhetsmål, 12 säkerhetsmål med 

tillhörande 12 prestationsmål). Endast tre säkerhetsmål bedöms som uppfyllda. 

Resterande mål bedöms inte.  

• Skadeavhjälpande verksamhet (tre verksamhetsmål, 5 säkerhetsmål med 

tillhörande 4 prestationsmål). Ett säkerhetsmål bedöms som inte uppfyllt, 

resterande mål bedöms inte.  

• Personal och kompetens (tre verksamhetsmål, 10 prestationsmål). Ett 

verksamhetsmål bedöms som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms 

inte.  

• Samverkan (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två prestationsmål 

bedöms som uppfyllda, ett som delvis uppfyllt och ett bedöms inte.   

• Drift- och underhåll (ett verksamhetsmål och fyra prestationsmål). Två 

prestationsmål bedöms som uppfyllda och två mål bedöms inte.  

En bedömning om beslutade mål för verksamheten är uppfyllda eller ej görs inte för 

respektive perspektiv eller på övergripande nivå. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet.  

Vi kan inte bedöma, utifrån årsredovisningens rapportering, om verksamhetens utfall är 

förenligt med de fastställda målen i handlingsprogrammet. Detta då bedömning av 

måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen, säkerhetsmålen med tillhörande 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Årets resultat ska uppgå till 152 tkr. Årets resultat uppgår till 
447 tkr.  

Uppfylls 

Nyinvesteringar och reinvesteringar får 

göras inom ram. 

Ligger inom given ram. Uppfylls 
 



 
 

8 

prestationsmål inte görs fullt ut. Vidare noterar vi att ett antal mål behöver tydliggöras 

och konkretiseras för att en bättre bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. 

 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunalförbundet har inga väsentliga 

avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Justeringar av 

ingående balanser till följd av övergången till LKBR har gjorts avseende verkligt värde i 

finansiella instrument.   

Vid granskningen av balansräkningen har vi noterat att försäljning av en 

anläggningstillgång (fordon) har skett som inte finns aktiverad i anläggningsregistret. 

Försäljningen uppgår inte till ett väsentligt belopp men det finns en risk för bristande 

kontroll i att upprätta ett aktuellt och rättvisande anläggningsregister. Det är viktigt att 

anläggningsregistret hålls ajour genom bland annat årliga inventeringar.  

Vid övrig granskning av balansräkningen har inga väsentliga avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer 

med övriga delar av årsredovisningen. Den omfattar inte erforderliga noter. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 
årsredovisningen i allt 
väsentligt redogör för utfallet 
av verksamheten, 
verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska 
ställningen.  

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål som direktionen 
beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 
 
Finansiella mål 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Uppfyllt  
Båda finansiella målen 
uppfylls.  

 

Ej uppfyllt 
Vi kan inte bedöma om utfallet 
för verksamhetsmålen är 
förenliga med fastställda mål.  

Direktionen lämnar inte en 
sammanfattande bedömning 
över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god 
ekonomisk hushållning för år 
2019. 
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Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser av vikt har 
noterats. 
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Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten  
Östra Skaraborg år 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2019. 

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2019. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 5 mars 2020 och 
beslutade då att godkänna bokslutet. De beslutade även att inte återställa det negativa 
balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga skäl, det vill säga förbundets 
finansiella ställning. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att förbundets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. Årsredovisningen är i allt väsentligt 
rättvisande. Den är delvis upprättad enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna gör dock följande noteringar:  

 Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny 
lagstiftning ej skett i sin helhet avseende utformning av 
förvaltningsberättelsen. 

 Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i 
balans för år 2019, -1.1 mnkr. 

 Revisorerna kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga 
med fastställda mål. 



Sida: 2 (2) 

 
 

 Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Med anledning av ovanstående rekommenderar revisorerna direktionen att fullfölja 
anpassning till ny lagstiftning (LKBR) och göra uppdateringar till årsredovisningen 
2020. Vidare rekommenderas att direktionen även i övrigt ska göra justeringar i 
kommande årsredovisning i enlighet med de iakttagelser som framgår av revisionens 
granskningsrapport. 
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Skaraborg 2019-03-05, § 3 Årsbokslut 2019 
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Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten  
Östra Skaraborg år 2019 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och 
de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2019.           

Bakgrund 

Direktionen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat 
årsredovisning för år 2019. Direktionen har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Direktionen behandlade årsbokslutet vid sitt sammanträde den 5 mars 
2020 och beslutade då att godkänna bokslutet. De beslutade även att inte 
återställa det negativa balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga 
skäl, det vill säga förbundets finansiella ställning. 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att förbundets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är delvis upprättad 
enligt lag om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. Revisorerna gör dock följande noteringar:  

 Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till 
ny lagstiftning ej skett i sin helhet avseende utformning av 
förvaltningsberättelsen. 

 Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på 
ekonomi i balans för år 2019, -1.1 mnkr. 

 Revisorerna kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen 
är förenliga med fastställda mål. 

 Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över 
den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 
hushållning för år 2019. 
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Inledning 

2 Förbundets verksamhet  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna 

gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av 

förbundsmedlemmarna. 

Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, 

ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som 

enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet 

skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot 

olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och 

tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna 

beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.   

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 121 000 invånare och har en landyta av 3 100 km2. 

3 Politisk ledning 

Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är Skövde, 

Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun 

representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom 

direktionen finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. Direktion tillträdde den 1 januari 2019.  

Direktionen har haft sex ordinarie sammanträden under året och därvid avhandlat 108 ärenden. Vid 

septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2020. Beredningsutskottet har haft fem 

sammanträden med utökad representation där alla medlemskommuner var representerade med anledning av 

budgeten för 2020 och 2021.  

Under 2016 antog direktionen det nu gällande handlingsprogrammet för mandatperioden. 

Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och 

planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten. 

Handlingsprogrammet som har fastställts under 2016 gällande 2017–2019, med fortsatt förlängning under 

2020. 

4 Allmänt 

2019 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt 

utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och 

beslutad verksamhet enligt plan.  

De två mest utmärkande arbetsuppgifterna under året har varit att hantera verksamhetens bedrivande och 

utveckling på övningsfältet Hasslum samt att över tid hantera räddningstjänstens personalförsörjning. 

Härutöver har rekrytering av ny förbundsdirektör genomförts. 
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Vid förbundets deltidsstyrkor har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal 

motsvarande de avgångar som varit. Vidare kan det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän 

och brandingenjörer blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart numerären i sig som kan bli utmanande 

för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg söker sig till den av staten 

anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka, SMO), vilket i sig ger negativa effekter avseende 

möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som kommer långväga ifrån självklart tar 

möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare hemkommun. Tendensen är att det ökade 

uttaget av föräldraledigheter håller i sig. Detta påverkar den över tid pågående schemaläggning och kan leda 

till ökade kostnader då det saknas personal i ordinarie skift. 

För mer verksamhetsspecifik redovisning hänvisas till den följande beskrivningen, sidorna 30-40. 

5 Omvärldsanalys 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det 

gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika 

tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar räddningstjänstens fortsatta 

utveckling och kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en 

långsiktig och hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader. 

De stora ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför givet utseendet på befolkningspyramiden 

kommer i förlängningen sannolikt också att påverka förbundets ekonomiska ramar och därmed sannolikt också 

förbundets ambition avseende förmågor och service till medborgarna. 

Ytterligare en ekonomisk påverkansfaktor kan komma att utgöras av en befarad nedgång i den globala 

ekonomin. 

Återtagandet av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap kan komma att innebära att ett antal 

tilläggsuppgifter för kommunal räddningsjtänst ska hanteras. En förutsättning för lösandet av dessa uppgifter 

är att staten tillskjuter ekonomiska medel. Att lösa dessa inom ekonomisk ram skull kräva omfattande 

prioriteringar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att samtliga  Sveriges räddningstjänster ska vara 

anslutna till kvalificerad systemledning för snabb styrkeuppbyggnad vid eskalerande händelser. Frågan kan 

lösas genom frivillig samverkan eller genom att MSB, via föreskriftsrätt, lämnar anvisningar för utformningen 

av systemlösningen. Frågan bedöms behöva hanteras i närtid. 

En bedömning är att fortsatt samverkan med andra räddningstjänstorganisationer och andra krisledande 

aktörer är  förutsättning för utveckling av framtida räddningstjänsts- och krishanteringsförmåga. 

 

Skövde den 22 februari 2019  

 

Hans Ingbert  

T.f. Förbundsdirektör  
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Förvaltningsberättelse 

6 Översikt över verksamhetens utveckling 

6.1 Flerårsöversikt 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Allmänt 

Antal anställda 342 355 359 347 346 
Befolkning 121 991 121 934 120 965 118 847 115 900 

 

Budgetomslutning 

Verksamhetens nettokostnader, tkr -99 213 -95 760 -91 637 -88 064 -85 301 
Personalkostnader, tkr -74 388 -69 925 -67 617 -65 345 -63 802 
Nettoinvesteringar, tkr 14 205 7 700 9 695 3 980 5 950 

 

Resultat 

Årets resultat, tkr 447 -2 125 1 873 1 092 850 
Eget kapital, tkr 30 405 29 958 29 236 27 363 26 271 

 

Finansiering 

Medlemsbidrag, tkr 100 388 95 943 91 580 88 576 86 080 
Övriga intäkter, tkr 14 780 9 600 7 691 6 937 5 535 

 

Nyckeltal 

Soliditet % 25 27 27 27 27 
Likviditet % 149 149 148 144 145 

  
 

 
Ekonomin har i huvudsak löpt enligt plan.  

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) 

uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i form av senarelagda investeringar, vilket 

innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.  

Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott avseende den statliga 

ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1,7 mkr, positiv värdepappersutveckling 1,6 mkr, 

senarelagda inköp av två släckbilar och en tankbil ger 0,4 mkr i minskade avskrivningskostnader. 

Kostnadsutvecklingen har negativt påverkats av följande faktorer; avgångsvederlag till tidigare 

förbundsdirektör 0,7 mkr, rekrytering av ny förbundsdirektör 0,1 mkr, brandstationsutredning 0,1 mkr, ökade 

fordonsomkostnader 0,9 mkr, övertidsersättning 0,8 mkr (huvudsakligen akut täckning för att upprätthålla 
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grundberedskap), ökad RiB-kostnad (nytt avtal 0,3, rekrytering och intro-utbildning, C-körkortsutbildning på 

arbetstid), nettounderskott på övningsfältet 0,6 mkr, ökade pensionskostnader (SAP) 0,3 mkr.  

 

7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Återställning av balanskravsresultat 

Direktionens bedömning är att balanskravsresultatet för 2019 om -  1 132 tkr kan hanteras utan att förbundet 

påverkas negativt i någon större omfattning. Balanskravsresultatet kan hanteras inom ramen för eget kapital, 

då förbundet har egna placeringar och egna medel på bankkonto att tillgå. Balanskravsresultatet bedöms 

kunna hanteras i de kommande budgetförhandlingarna. I samband med budgetarbetet behöver vidare frågan 

om storleken på det egna kapitalet hanteras.  

Ingen återställning av balanskravsresultatet för år 2018 på - 1 713 tkr är planerad att göras under 

åren 2019-2021 då RÖS har placeringar samt en del medel på bankkontot att tillgå. 

Resultatet (det finansiella)  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr.  

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap  

Soliditeten ligger på 25 %.  

Finansieringen för framtiden behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. Mot 

bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påverkas räddningstjänstens uppgifter och 

förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.  

Riskförhållande  

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom 

medlemsavgifterna vid behov.  

Riskförhållandet bedöms som lågt.  

Kontroll  

Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.  

Direktionen har beslutat om internkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd verksamhet.  
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7.1 Finansförvaltning 

 

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
 

Syfte 

Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som 

fastställts 2013-04-25 .  

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden: 

- Tillgångsslag  

- Begränsningar för tillgångsslag  

- Begränsning av ränterisk 

- Begränsning av enhandsengagemang 

- Etiska krav 

- Uppföljning 

- Fastställande av policy 

 

Placeringsregler 
 

Tillgångsslag 

Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

- Korta räntebärande värdepapper/fonder. 

- Långa räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska räntebärande värdepapper/fonder. 

- Utländska aktier/aktiefonder. 

- Svenska aktier/aktiefonder. 

 Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt. 

Begränsningar för tillgångsslagen 

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom 

förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation 

på finansmarknaden. 

Begränsning av ränterisk 

Förvaltningens innehav av ”korta räntebärande värdepapper/fonder” skall ha en genomsnittlig 

räntebindningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska 
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räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer 

utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs.  Investment Grade .  

”Långa räntebärande värdepapper/fonder” får ha en duration på högst  8  år och placeringar ska endast göras i 

värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva 

verksamhet i Sverige .  Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva 

återstående löptid.  

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och  

får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.  Durationen avgör om de 

hamnar under kategorin ”korta” eller ”övriga”. 

Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör. 

Begränsning av enhandsengagemang  

Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10 

% av de totala tillgångarna inom förvaltningen.  

Etiska krav 

Vid förvaltningen ska beaktas deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med 

verksamhet inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 

För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for 

Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla 

investeringar (SRI). 

 Uppföljning  

RÖS bör minst två gånger per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller 

om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av 

finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger 

per år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd 

placeringspolicy.   

Fastställande av policy 

RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy. 

Placeringar  

Förbundets placeringar uppgår per 191231 till 26 151tkr. 

Placeringarna finns som Räntefonder och Aktiefonder. 
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Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr) 

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålderspensionen och  den särskilda 

avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.  

 2019 2018 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande 

poster 36 982 34 933 

Totala pensionsförpliktelser 36 982 34 933 

 

8 Händelser av väsentlig betydelse 

Under året inträffade en mycket omfattande och långvarig brand i ett stort bränsleförråd i Gullspångs 

kommun. Förbundet hade personal på plats dygnet runt under ca tio dygn. Utöver personalkostnader tillkom 

stora kostnader för sanering, anläggande av vägar samt inkapsling av byggnaden för brandens tillintetgörande. 

Kostnaderna för insatsen täcktes efter avräkning av den kommunala självrisken av ersättningar från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

I övrigt noteras att rekrytering av ny förbundsdirektör belastat resultatet (ca 650 tkr), liksom ovanligt stort 

övertidsuttag, huvudsakligen till följd av uppkomna personaltäckningar under semesterperioden (ca 800 tkr), 

ökade fordonskostnader om ca 900 tkr, fördyrat avtal för RiB-personal 800 tkr samt uteblivna intäkter från 

övningsfältet om ca 600 tkr. 

 

9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

9.1 Finansiella mål  

 

Mål och måluppfyllnad  

Resultatmål  

Budget och plan för 2019 upprättades med ett resultat på 152 tkr. Erforderligt överskott för säkrande av det 

egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.  

Måluppfyllnad  

Resultatet för året påvisar ett överskott på 447tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter från MSB i 

samband med en brand i Hova och en positiv utveckling av värdepapperna.  

Investeringsmål  

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för 

kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen.  Direktionen beslutade för 2019 om investeringar för 14 205 tkr. 

Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2018 till 2019 med 4 119 tkr mot bakgrund av 

senarelagda investeringar.  
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Måluppfyllnad  

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda 

investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.  

Under året har investeringar skett med bl.a. en insatsledarbil, hjullastare, komplettering hydraulverktyg till 

förbundets fordon, kommunikationsradio, renovering av källare i Mariestad och Skövde, samt byggnation av 

tvättstuga på övningsfältet i Hasslum. Beställning av tre större utryckningsfordon är gjord med leverans 

sommaren/hösten 2020. 

Direktionen har beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2019 till 2020, till en summa av 13 

896 tkr.  

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått.  

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten 

följts.  

 

9.2 Verksamhetsmål 

 

Skadeförebyggande verksamhet  

Måluppfyllelse  

Säkerhetsmål (S) med tillhörande prestationsmål (P) för år 2019: 

- S6 Antalet bränder i bostäder i förbundets medlemskommuner och konsekvenserna av dessa ska 

minska.  

- P6.1 Brandskyddskontroll ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga 

objekt i respektive distrikt, enligt av statlig myndighet beslutade frister.  

- P6.2 Rengöring (sotning) ska, genom den lokala sotningsentreprenören, genomföras på samtliga 

objekt i respektive distrikt, enligt av direktionen beslutade frister.  

- P6.3 Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus ska ske 

regelbundet.  

- P6.4 Information till medlemskommunernas invånare, genom hembesök, ska ske regelbundet. 

- S7 Räddningstjänsten ska handlägga ärenden på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så 

liten negativ påverkan på den enskilde som möjligt. 

- P7.1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor och hantering/överföring av explosiva varor enligt lag 

om brandfarliga och explosiva varor ska, normalt, handläggas inom 3 månader från det att komplett 

ansökan inkommit till myndigheten.  

- P7.2 Medgivande för rengöring (sotning) av egen anläggning ska, normalt, medges inom 3 månader 

från det att komplett ansökan inkommit till myndigheten. an på den enskilde som möjligt. 

- S12 Räddningstjänsten ska aktivt verka för att skapa en säker samhällsplanering.  
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- P12.1 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med 

planarbete, som t.ex. översiktsplanering och detaljplanering.  

- P12.2 Räddningstjänsten ska utgöra remissinstans i förbundets medlemskommuners arbete med 

byggprocessen och, efter förfrågan, medverka vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd  

- P12.3 Räddningstjänsten ska yttra sig, inom sitt kompetensområde, till den aktör som har behov av 

det. 

 

Resultat 

Räddningstjänstens entreprenörer för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll har under året genomfört 

sitt uppdrag i enlighet med gällande frister. Inventering av byggnadstekniskt brandskydd i 

gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus har inte genomförts under året. Hembesök har genomförts 

regelbundet i Skövde och Mariestad under året. Hembesök genomför inte i övriga kommuner då ekonomiska 

medel för detta saknas.  

Räddningstjänsten handlägger samtliga ärenden, inom förebyggandeverksamheten, på ett smidigt och juridiskt 

korrekt sätt. Tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor har utfärdats inom 3 månader från 

att en komplett ansökan inkommit. I de flesta fall är handläggningstiden kortare än 1 månad. Medgivande för 

egensotning hanteras också inom 3 månader i merparten av fallen. I vissa fall har handläggningstiden varit 

längre på grund av lång hanteringstid hos lokal skorstensfejarmästare som utgör remissinstans i ärendena. 

Räddningstjänsten har aktivt verkat för att skapa en säker samhällsplanering genom att medverka i plan- och 

byggprocessen när medlemskommunerna efterfrågar detta samt yttra sig till övriga aktörer, inom 

kompetensområdet, när detta efterfrågas, se tabell 5 och 6. 

Övrigt underlag för årets resultat framgår i bilaga A. 

 

Tabell 1: Antal yttranden 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018 2019

Yttranden



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 12 

222000-1115 

 

Tabell 2: Yttranden gällande byggprocessen 
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Analys 

Hembesök fungerar bra där de genomförs, dvs. i Skövde och Mariestad. Aktiviteten behöver utökas så att den 

dels genomförs mer frekvent och dels genomförs i andra bostadstyper än flerbostadshus i Skövde och 

Mariestad. Aktiviteten bör också utökas så att övriga medlemskommuner omfattas. Inventering av brandskydd 

i gemensamhetsutrymmen har lagts ner sedan ett tag tillbaka och genomförs inte. Detta till förmån för 

insatsplanering som genomförs istället. 

Det nya arbetssättet för ärendehantering sedan några år tillbaka medför att samtliga ärenden som 

förebyggandeavdelningen hanterar hanteras på ett smidigt och juridiskt korrekt sätt som medför så liten 

negativ påverkan på den enskilde som möjligt. 

Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor 

nedgång i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av 

informationen. Orsaken till det låga resultatet är att SMO-styrkan, som i huvudsak har bedrivit verksamheten 

och står för planeringen av verksamheten, har använts till annat, ex. internutbildning, övningsfältet Hasslum, 

osv. Övriga delar av organisationens samlade personalresurs har inte använts i tillräcklig utsträckning. 

Räddningstjänsten har idag inte kapacitet att utbilda en tredjedel av medlemskommunernas anställda årligen. 

Räddningstjänsten uppfyller samtliga tre säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål, så när som P6.3 som 

tagits bort, då målen inte ställer några krav på hur mycket verksamhet som ska bedrivas utan endast att 

verksamheten ska bedrivas. 

Slutsatser 

Målen behöver revideras i kommande handlingsprogram så att de ställer krav på hur mycket verksamhet som 

ska bedrivas och är mätbara.  

Det är rimligt att hembesök genomförs i förbundets samtliga medlemskommuner och på fler ställen än i 

flerbostadshus i tätorten.  

Räddningstjänsten behöver göra en översyn av hur brandutbildning och information till allmänheten hanteras. 

Information till allmänheten är ett lagkrav, vilket innebär att verksamheten måste bedrivas.  

SMO-styrkan behöver ses över för att skapa bättre förutsättningar att hantera informationsverksamheten och 

brandutbildningsverksamheten. Det är också lämpligt att övriga delar av räddningstjänstens personalresurs 

börjar användas för ändamålet i större utsträckning. Detta kräver bättre förutsättningar för planering av 

verksamheten, vilket skulle kunna kräva en utsedd medarbetare som har planeringsuppdraget som sin 

huvudarbetsuppgift.  

Skadeavhjälpande  

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som 

styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån 

avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. I Budget 2019 anges att följande mål skall analyseras: 

- S4. Erfarenheter från inträffade händelser skall tillvaratas. 

- P4.1  Räddningstjänsten ska lära från egna genomförda insatser i syfte att effektivisera och göra 

den operativa verksamheten säkrare 

- P4.2  Räddningstjänsten skall ta del av insatser och händelser via omvärldsbevakning och 

implementera nödvändig kunskap i egen organisation 
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- P4.3  Räddningstjänsten ska utifrån gjorda erfarenheter delge dessa till övriga intressenter i 

samhället 

- P4.4  Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ 

organisation utifrån uppfattad riskbild 

Av dessa mål skall målet S4 ses som rubriksättande för övriga delmål. Samtliga mål utom P4.4 ansågs uppfyllt 

vid bokslut 2018. Inte heller i halvårsuppfölningen för 2019 nåddes detta mål varför detta fortsatt är det enda 

som analyseras i denna rapport.  

Mål 

Räddningstjänsten ska via omvärldsbevakning hantera och vid behov justera egen operativ organisation utifrån 

uppfattad riskbild. 

Analys 

Under hösten 2019 presenterades det statistikunderlag som utgör del av RÖS riskanalys. Detta underlag kan nu 

ligga till grund för den fortsatt analysen av om RÖS operativa organisation är optimal utifrån samhällets krav i 

given riskanalys. Vid halvårsrapporten redovisades följande:  

”Den bedömning som kan göras, och som bygger på erfarenhet och beprövad metod och teknik, är att utifrån 

givet uppdrag i Handlingsprogrammet så är numerären i vissa räddningsstyrkor för små. Som ett exempel på 

detta kan nämnas uppgifterna vid olyckstypen brand i flerbostadshus. Det kan då inte uteslutas att såväl 

utvändig som invändig livräddning måste genomföras samtidigt.  Resursen är då ej tillräcklig. Ett annat 

exempel är sannolikheten för samtidiga larm vilken ökar i takt med ökad befolkningsgrad. Ett tredje kan vara 

alla de riskmoment som måste hanteras i samband med trafikolyckor vid större vägar. Här skall drabbade 

omhändertas samtidigt som man måste skapa en säker arbetsplats för egen personal. Vid försök att frigöra 

ekonomiskt utrymme för att justera sådana organisatoriska brister har istället antalet tjänster över tid minskat. 

Detta har lett till att den operativa organisationen inte längre kan anses anpassad för uppgiften.” 

Ovanstående skall alltså inte längre ses som allenarådande i bedömningen av RÖS operativa organisation utan 

läggas samman med riskanalysen. Efter att detta är genomfört skall en förmågebedömning tas fram i syfte att 

slutgiltigt fastställa optimal organisation. Vidare analys av detta mål anses därför, med nuvarande 

kunskapsnivå, inte ge mer i sakfrågan utan bör arbetas vidare med i en förmågebedömning under våren 2020. 

Måluppfyllnad 

Målet anses inte vara uppfyllt. Detta resultat skall tas med i framtagandet av nytt handlingsprogram. 
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Drift- och underhåll  

Prestationsmål 

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och 

materiel. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2019 anses till största del uppnåtts. Viss eftersläpning av kontroller har tidvis uppstått pga. hög 

arbetsbelastning. Följande aktiviteter har i stort genomförts enligt gällande rutiner.  

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och 

årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i 

huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas 

auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.  

Prestationsmål 

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt 

upphandlade underhållstjänster. 

Måluppfyllnad 

Målet för 2019 har uppnåtts. Genomförda underhållsåtgärder har till största del genomförts med 

räddningstjänstens egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet 

att utföra arbetet.  

Samverkan, säkerhet och beredskap 

Verksamhetsmål 

Samverkan syftar till att ge medborgaren snabbt och effektivt samordnat stöd som fordrar medverkan från 

flera aktörer än räddningstjänsten  

Prestationsmål  

Uppföljning av avtal och överenskommelser ska ske årligen.  

Måluppfyllnad  

Uppföljningssamtal har genomförts med två företagsräddningsvärn. Uppföljningssamtal med ett 

företagsräddningsvärn är ej genomfört. Eftersläpning i avtalsuppföljningen med grannräddningstjänsterna 

släpar också. Huvudsakligen beror eftersläpningen på att räddningschefen tillika haft uppdraget som t.f. 

förbundsdirektör  

På helårsbasis bedöms målet som delvis uppfyllt.  

Mål  

Uppföljning av samverkan utan avtal ska ske årligen.  
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Måluppfyllnad  

Huvudsakligen sker denna uppföljning löpande och avser främst aktörer som polismyndigheten, sjukvården, 

Försvarsmakten och länsstyrelsen samt företrädare för frivilligorganisationer.  

Samverkan med länets räddningstjänster sker huvudsakligen inom ramen för förbundets engagemang i 

RäddsamVG. T.f. förbundsdirektören har ingått i beredningsgruppen och i övrigt ingår chefen Operativa 

avdelningen i utbildningsrådet, chefen förebyggande avdelningen i förebyggande rådet, 

HR/personalhandläggaren i HR-rådet och driftchefen i driftrådet. Förbundet har härigenom stora möjligheter 

att påverka de gemensamma räddningstjänstfrågorna. Härutöver finns ett delregionalt organ, Samhällsskydd 

Skaraborg, där cheferna för räddningstjänsterna jämte chefen för polisregion Skaraborg och ambulanschefen 

vid Skaraborgs sjukhus ingår.  

Med länsstyrelsen sker deltagande i de gemensamma samverkanskonferenserna varje vecka. 

Räddningstjänsten har åtagit sig att innan samverkanskonferenserna insamla underlag från 

medlemskommunernas säkerhetssamordnare och angränsande räddningstjänster i Skaraborg.  

Förbundet har varit representerat vid Försvarskonferens 2019 (Försvarsmaktsråd Skaraborg.) Huvudtemat vid 

konferensen har varit återtagande av totalförsvarsförmåga.  

Med flertalet andra aktörer sker samverkan inom ramen för Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

Mål  

Förbundet ska medverka i, och i förekommande fall vara representerat i, samverkansmöten som initieras och 

leds av statliga, landstingskommunala och andra samverkansaktörer. 

 Måluppfyllnad  

Räddningstjänsten medverkar i länsstyrelsens kvartalsövningar tillsammans med samtliga länets kommuner 

och andra aktörer. I övrigt medverkar räddningstjänsten efter avrop i olika samverkansövningar 

På helårsbasis bedöms målet som uppfyllt.  

Medarbetare 

Medarbetarperspektivet innebär att räddningstjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö 

där medarbetarna utvecklas i sina roller och känner trygghet i genomförandet av förbundets uppdrag. 

 

Effektmål 

Försörja räddningstjänsten med personal i den omfattning och med den kompetens som krävs utifrån beslutad 

ambitionsnivå. 

 

Måluppfyllelse 

Två vakanser noteras i heltidsorganisationen. Utbildningsmålen avseende kompetensutbildning är i sin helhet 

nådda. Räddningsledare A 4 deltagare, Räddningsledare B inga deltagare, Tillsyn A två deltagare, Tillsyn B en 

deltagare samt GriB (Grundläggande Räddningsinsatsutbildning för räddningspersonal i beredskap 14 

deltagare. 

 

Målet bedöms som uppnått. 
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Effektmål 

Öka mångfalden bland personalen. 

 

Måluppfyllelse 

Andelen kvinnor är i det närmaste oförändrat jämfört med 2018. Heltidspersonal 12,2 %, Räddningspersonal i 

beredskap 3,61 %. Till personalkategorin räddningspersonal i beredskap har ytterligare en medarbetare med 

annan etnisk bakgrund rekryterats. 

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

 

10 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat  

Årets resultat enligt balanskravet i tkr   2019  2018  2017  2016   

Resultat enligt resultaträkningen    447  - 2125  1 873   1 092  

-Samtliga realisationsvinster   - -69 - - 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -  

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - 

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -1 579 +481 - - 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster  

i värdepapper     - - - - 

=Årets resultat efter balanskravsjusteringar   -1 132 -1 713 1 873 1 092 

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - 

+Användning av medel från resultatutjämnings- 

reserv      - - - -  

Utgående balanskravsresultat    -1 132 - 1 713  1 873   1 092   
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11 Väsentliga personalförhållanden 

11.1 Sjukfrånvaro       

2019    2018 

Total sjukfrånvaro %     3,31  2,72 

- långtidssjukfrånvaro* %     50,84  39,02 

- sjukfrånvaro för män %     2,99  2,75 

- sjukfrånvaro för kvinnor %    5,19  2,53 

- anställda -29 år %     0,79  1,38       

- anställda 30 - 49 år %     3,51  1,28 

- anställda 50 år - %     4,47  6,57 

 

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

 

11.2 Medelantal anställda 

 

2019       2018 

Medelantal Varav  Varav   Medelantal Varav  Varav 

anställda män  kvinnor   anställda män  kvinnor 

 350     336  14   356  342  14 

      

Åldersfördelning    2019   2018 

20-29 år i %                                          13,5 %                   16,2 % 

30-39 år i %                                          26,8 %                   24,8 % 

40-49 år i %                                          26,5 %              28,8 % 

50-59 år i %                                           25,1 %       22,8 % 

60 år - i %               8,2 %                          7,4 %          
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11.3 Medarbetare  

Nya avtal 

Under första halvåret slöts två nya centrala avtal, dels RiB 19 som berör brandmän i beredskap på våra 

deltidsstationer samt räddningsvärn. Som en följd av de stora räddningsinsatser kring skogsbränder som 

pågått under ett par år har centrala parter förhandlat fram ett Krislägesavtal. Avtalet gäller i de fall som 

krisläge aktiveras av SKL/Sobona och fastställer ersättningar och arbetstidsmått för personal som arbetar i 

dessa insatser. Krislägesavtalet kan aktiveras av andra orsaker än bränder, ex översvämningar eller terrorbrott.  

Arbetsmiljö 

Utbildning i Arbetsmiljö är påbörjat för chefer och skyddsombud i samarbete med Skövde kommun. Ny 

Arbetsmiljöpolicy är framtagen och samverkad. Under hösten är arbetsmiljöronder genomförda på fem av åtta 

stationer, övriga ska också genomgås så snart som möjligt. 

Förbundet har beslutat att ersätta vaccinationskostnad för brandmän och styrkeledare som önskar vaccinera 

sig mot Hepatit B. Orsaken till detta är att räddningstjänsten ofta åker på IVPA-larm samt trafikolyckor där 

blodsutgjutelse kan finnas. 

Representanter från räddningstjänsten har deltagit i Halmstad räddningstjänst spridningskonferens där de 

delade med sig av sitt fleråriga arbete utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Vid det tillfället inköptes ett 

spel från Halmstad räddningstjänst som kan användas för att diskutera normer och värderingar och som utgår 

från de olika diskrimineringsgrunderna. 

Utbildning i Medarbetarsamtal samt Organisatorisk och social arbetsmiljö är genomgången under hösten för 

heltidsanställd personal. Vid personalutvecklingsdag i december fick heltidspersonalen en föreläsning i 

Kommunikation som verktyg för ett bättre arbetsklimat. 

Rekrytering 

RÖS har deltagit i en gemensam rekryteringsdag riktad mot RiB, som genomfördes inom samarbetet Räddsam 

VG. Rekryteringsmaterial i form av posters, annonser och en film togs fram. Parallellt har RÖS själva tagit fram 

roll-ups till varje deltidsstation som kan användas vid rekryteringsevent. Under året har nio brandmän 

rekryterats till deltiden och nio till räddningsvärn.  

Till heltiden har brandmän rekryterats för att ersätta personal som har gått i pension eller slutat. Ny 

brandingenjör startade sin anställning 1 januari och ny administratör började i september. 

Under hösten 2019 avslutades förbundsdirektörens anställning. Rekrytering pågår och förväntas vara klar i 

början av 2020. Den andra vakansen på brandinspektör kommer att tillsättas i mars 2020, rekryteringen är 

klar.   
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12 Förväntad utveckling 

Läget beträffande personalrekrytering i stort sett alla kategorier bedöms vara fortsatt ansträngt.  

Andra utmaningar utgörs av hantering av brandstationsfrågan. Dels behöver en flyttning ske av stationen i 

Karlsborg för att nå de insatstider som erfordras och i Skövde och Mariestad är verksamheten trångbodd och 

befintlig mark önskas nyttjas för andra ändamål. I övrigt kan nämnas att brandstationen i Hova inte heller är 

optimal utrymmesmässigt. Frågan om brandstationsfinansiering i enlighet med förbundsordningen behöver 

belysa närmare. I sammanhanget behöver frågan om hantering av insatstiderna i Karlsborg få sin lösning. 

Vaktstyrkorna står delvis inte i proportion till medlemskommunernas förändringar. Frågan om en utökning av 

vaktstyrkan i Skövde behöver på sikt få sin lösning.  

Myndighetsutövningen bedöms också behöva hanteras i närtid, då eftersläpning i tillsynsverksamheten 

alltjämt råder. 

Frågan om finansiering av verksamheten vid de två kvarvarande övningsfälten behöver också hanteras i närtid. 

En affärsplan rörande övningsfältet i Hasslum utarbetas under 2020. 

I en nära framtid behöver frågan om hur systemledning för operativ räddningstjänst ska hanteras i framtiden. 

Valet kan komma att stå mellan att ansluta förbundet till en central ledningscentral för länet eller ett fortsatt 

utvecklat samarbete mellan de fyra stora räddningstjänsterna i länet, dit förbundet räknas. 

Osäkerheter råder avseende framtida pensionskostnader och då företrädesvis den särskilda avtalspensionen 

som brandmännen har. Översyn av de framtida pensionskostnader gneomförs för närvarande av Skövde 

kommun i syfte att bedöma framtida hantering. 
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Räkenskaper 

13 Resultaträkning 

Resultaträkning  Not 2019 2018 
     
Verksamhetens intäkter   14 780 081 9 600 386 
Verksamhetens kostnader  2 -109 951 317 -101 053 351 
Avskrivningar  3, 4, 5 -5 467 858 -5 326 576 
Verksamhetens nettokostnader   -100 639 094 -96 779 541 
     
Medlemsbidrag  6 100 388 000 95 943 000 
Verksamhetens resultat   -251 094 -836 541 
Finansiella intäkter  7 14 306 2 243 
Finansiella kostnader  8 -895 002 -810 000 
Värdepapper resultat   1 578 694 -481 046 
Resultat efter finansiella poster   446 904 -2 125 344 
     
     
Årets Resultat   446 904 -2 125 344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 22 

222000-1115 

14 Balansräkning 

 
Balansräkning 

  
Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Mark och byggnader  3 13 811 145 14 109 988 
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel  4, 5 29 716 422 30 197 139 
     
Summa anläggningstillgångar   43 527 567 44 307 127 
Skolmåltidskuponger   35 000 39 300 
Fordringar  9 33 334 413 32 120 181 
Kortfristiga placeringar  10 26 150 790 24 572 096 
Kassa och Bank  11 17 245 837 11 366 962 
Summa omsättningstillgångar   76 766 040 68 098 539 
Summa tillgångar   120 293 607 112 405 666 

     

15 Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

  

Eget kapital, avsättningar och skulder     

     
Eget kapital   29 957 983 32 083 327 
Årets resultat   446 904 -2 125 344 
Summa eget kapital   30 404 887 29 957 983 
     
Avsättningar     
Avsättning för pensioner  12 36 982 173 34 933 389 
     
Skulder     
Långfristiga skulder  13 1 527 606 1 738 862 
Kortfristiga skulder  14 51 378 941 45 775 432 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   120 293 607 112 405 666 

     
     

16 Panter och ansvarsförbindelser 
  

  

     
Panter och därmed jämförliga säkerheter   Inga Inga 
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17 Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalys 2019 2018 
   
Den löpande verksamheten   
Årets resultat 446 904 -1 644 298 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 5 467 858 5 326 576 
Ianspråktagna avsättningar 2 048 784 2 988 688 
Övriga ej likviditetspåverkande poster -1 789 951 -11 744 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 173 595 6 659 222 
   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 214 232 -7 030 818 
Ökning/minskning förråd och varulager 4 300 6 350 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 603 509 2 121 920 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 567 172 1 756 674 
   
Investeringsverksamheten   
Investering i materiella anläggningstillgångar -4 688 297 -7 675 790 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 688 297 -7 675 790 
   
Finansieringsverksamheten   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
   
Årets kassaflöde 5 878 875 -5 919 116 
Likvida medel vid årets början 11 366 962 17 286 078 
Likvida medel vid årets slut 17 245 837 11 366 962 
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18 Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras 

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts 

till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till 

anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Investeringsbidrag till anläggningstillgångar är bokförda som 

långfristig skuld och upplöses enligt plan. 

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en 

avsättning i balansräkningen. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärdet. 

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån 

väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på 

detta har inte gjorts. 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 2019 2018 
   
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar -545 955 -406 521 
Kostnader för arbetskraft -84 801 592 -79 342 992 
Övriga verksamhetskostnader -24 603 770 -21 303 837 
Summa -109 951 317 -101 053 350 
   
 
 
Total kostnad för räkenskapsrevision för år 2019 är 82tkr varav förtroendevalda 3tkr och för år 2018 är det 
57tkr varav förtroendevalda 4tkr. 
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Not 3  Mark och byggnader 

 2019 2018 
   
Ingående anskaffningsvärden 37 050 146 35 833 402 
Årets förändringar   
- Årets investeringar 1 512 860 1 216 744 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 563 006 37 050 146 
   
Ingående avskrivningar -22 940 158 -21 216 019 
- Årets avskrivningar -1 811 703 -1 724 139 
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 751 861 -22 940 158 
   
   
Utgående restvärde enligt plan 13 811 145 14 109 988 
   
  

Not 4  Maskiner och inventarier 

 2019 2018 
   
Maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärden 17 766 060 17 278 962 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 535 543 487 098 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 301 603 17 766 060 
   
Ingående avskrivningar -13 537 005 -12 736 644 
Årets förändringar   
- Avskrivningar -862 615 -800 361 
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 399 620 -13 537 005 
   
   
   
Utgående restvärde enligt plan 4 901 983 4 229 055 
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Not 5 Bilar och transportmedel 

 2019 2018 
   
Övriga materiella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärden 52 863 462 47 103 516 
Årets förändringar   
- Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 639 896 5 971 946 
- Försäljningar och utrangeringar - -212 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 503 358 52 863 462 
   
Ingående avskrivningar -26 895 379 -24 105 791 
Årets förändringar   
- Försäljningar och utrangeringar - 12 488 
- Avskrivningar -2 793 540 -2 802 076 
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 688 919 -26 895 379 
   
   
Utgående restvärde enligt plan 24 814 439 25 968 083 
  
 

Not 6 Medlemsbidrag 

 2019 2018 
   
   
Skövde 37 531 000 35 869 000 
Tibro 7 037 000 6 725 000 
Hjo 7 037 000 6 725 000 
Karlsborg 7 037 000 6 725 000 
Mariestad 26 368 000 25 200 000 
Töreboda 7 037 000 6 725 000 
Gullspång 8 341 000 7 974 000 
Summa 100 388 000 95 943 000 
  

Not 7 Finansiella intäkter 

 2019 2018 
   
Räntor 14 306 2 243 
Summa 14 306 2 243 
  

Not 8  Finansiella kostnader 

 2019 2018 
   
Räntekostnader -1 002 - 
Ränta på pensionskostnader -894 000 -810 000 
Summa -895 002 -810 000 
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Not 9 Fordringar 

 2019 2018 
   
Kundfordringar 27 137 895 25 899 420 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 772 171 1 744 818 
Övriga kortfristiga fordringar 4 424 347 4 475 943 
Summa 33 334 413 32 120 181 
   
  
 

Not 10 Kortfristiga placeringar 

 2019 2018 
   
Fonder 26 150 790 24 572 096 
Summa 26 150 790 24 572 096 
  
 Anskaffnings 

värde 
Bokfört 

värde 
Marknadsvärde 

bokslutsdag 
Fonder 22 205 847 26 150 790 26 150 790 

  
 

Not 11 Kassa och bank 

 2019 2018 
   
Bank 17 245 837 11 366 962 
Summa 17 245 837 11 366 962 
  
 

Not 12 Avsättningar för pensioner 

 2019 2018 
   
Ingående avsättning 34 933 389 31 944 701 
Pensionsutbetalningar -2 598 000 -2 328 000 
Nyintjänad pension 3 367 788 3 936 189 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 894 000 810 000 
Förändring av löneskatt 399 996 583 499 
Övrigt -15 000 -13 000 
Utgående avsättning 36 982 173 34 933 389 
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Not 13 Långfristiga skulder 

 2019 2018 
   
Långfristiga skulder   
Skuld investeringsbidrag 2 435 869 2 435 869 
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag -908 263 -697 007 
Summa 1 527 606 1 738 862 
  

 

Not 14 Kortfristiga skulder 

 2019 2018 
   
Leverantörsskulder 6 968 065 3 638 703 
Löneskulder inkl. semesterlöner 9 000 640 8 526 795 
Övriga kortfristiga skulder 3 378 690 3 186 863 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 32 031 546 30 423 071 
Summa 51 378 941 45 775 432 

  

 

  



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 29 

222000-1115 

Driftsredovisning 

(tkr) Utfall 2019 Budget 2019 

Verksamhetens intäkter 14 780 8 281 

Verksamhetens kostnader -109 951 - 101 574 

Avskrivningar -5 468 - 5 920 

Verksamhetens nettokostnader -100 639 - 99 213 

Medlemsbidrag 100 388 100 388 

Verksamhetens resultat -251 1 175 

Finansiella intäkter 14 0 

Finansiella kostnader -895 - 1 023 

Värdepapper resultat 1 579 0 

Resultat efter finansiella poster 447 152 

Årets resultat 447 152 

 

Investeringsredovisning 

 

(tkr) 
 

Budget Utfall Avvikelse 

Fastigheter 2 000 1 513 487 
Fordon 11 000 1 639 9 361 
Inventarier 800 1 382 -582 
IT-stöd förebyggande 100 68 32 
Rakel 150 86 64 
RÖS-nätet 155  155 
Summa nettoinvesteringar 14 205 4 688 9 517 

 
Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda 

investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2019.  

Under året har investeringar skett med bl.a. en insatsledarbil, hjullastare, komplettering hydraulverktyg till 

förbundets fordon, kommunikationsradio, renovering av källare i Mariestad och Skövde, samt byggnation av 

tvättstuga på övningsfältet i Hasslum. Beställning av tre större utryckningsfordon är gjord med leverans 

sommaren/hösten 2020. 
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Verksamhet 

19 Skadeförebyggande verksamhet  

Resultatet gällande tillsyn fortsätter att vara generellt lågt under 2019, även om det är bättre än resultatet 

föregående två år. Orsaken till resultatet är avdelningen inte är dimensionerad för uppdraget. Under året har 

avdelningen rekryterat en ny medarbetare till tidigare vakant tjänst samt haft föräldralediga medarbetare. 

Detta har också bidragit till det låga resultatet. Med nuvarande antal medarbetare är resultatet avdelningens 

kapacitet och avdelningens kapacitet påverkas starkt om medarbetare är t.ex. föräldralediga, slutar eller 

liknande.  

Resultatet gällande brandutbildning och information till allmänheten är lågt för året. Det är framförallt en stor 

nedgång både i antalet informationstillfällen som genomförts samt totalt antal personer som nåtts av 

informationen.  

För detaljerat resultat gällande ovanstående, se tabell 1 till 4 nedan samt bilaga A. 

 

Tabell 3: Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § per år. 
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Tabell 4: Tillsyn enligt LBE per år.  

 

Tabell 5: Antal informationstillfällen per år. 
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Tabell 6: Totalt antal personer som nåtts av räddningstjänsten information per år. 

20 Operativa avdelningen  

Vid verksamhetsåret 2019 sammanställning kan identifieras att de 1559 genomförda insatserna motsvarar det 

förväntade antalet. Dock skall speciell uppmärksamhet ges de större insatser som organisationen genomfört 

och som skapat utmaningar på flera sätt. Detta syns inte i ett statistiskt underlag. Exempel på riktigt stora 

insatser är branden i flerbostadshus i Södra Ryd i Skövde samt branden i bränsleförrådet i Hova. Insatserna är 

genomförda med mycket gott resultat. Det är rimligt att koppla vår goda operativa effekt till den goda 

utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförs. Under verksamhetsåret genomfördes närmare 20 000 

övningstimmar. 

Att organisationen påverkats av det faktum att posten som förbundsdirektör ej varit bemannad under stora 

delar av året står naturligtvis klart. Dock påvisar denna rapport att oerhört mycket verksamhet bedrivs enligt 

tidigare uttalad ambition att utveckla RÖS operativa effekt. Detta skall inte glömmas i sammanhanget. Att 

detta kunnat genomföras tillskrivs en lojal och ambitiös personalkår med hög arbetsmoral. 

Antalet avlidna till följd av olyckor har minskat från 2018 års höga antal om sammantaget 13 till 5. Låt detta bli 

en trend. 

20.1 Operativ verksamhet – vad som gjorts 

De utvecklingsområden som beskrivs i Verksamhetsplan för 2019 gällande den operativa verksamheten är: 

Utalarmering Räddningsvärn 

Skapande av system för reservsamband 

Utvecklad förmåga inom terror och pågående dödligt våld 

Utvecklat system för Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap (GRiB) 

Vid verksamhetsårets slut kan konstateras att samtliga utvecklingsbara områden har hanterats enligt plan. 

Dock utan att dessa helt kan sägas vara klara och med anledning av detta skall de fortsatt tas med i 

planeringen för 2020. Den största enskilda aktiviteten med avseende på ovanstående får sägas vara den 
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befälsutbildning som genomförts i ett samverkansprojekt mellan Polis, ambulans och räddningstjänsterna i 

Västra Götalands och Hallands län. Sammantaget har det utbildats 551 personer i ledande befattningar varav 

19 från RÖS. 

För att ytterligare öka vår operativa effekt har personal från RÖS deltagit vid följande utbildningar: 

• Utveckling av grupp och ledare (UGL  

• First Responder 

• Regional Samverkanskurs, RSK 

• Samverkansövning med virtuell simulering i samarbete med MSB 

• Mediaträning 

• Kamratstödsutbildning 

• Räddningsfrånkoppling 

• Servicekurs andningsskydd via Interspiro 

• Fyrhjulingsutbildning 

• Räddningsledare A 

• Tillsyn A 

• Trafiksäkerhetsdagar Kinnekulle 

• Utbildning för agerande vid terrorhändelser 

• Crash Recovery System (Trafikolycka) 

• Spinal Rörelsebegränsning, SRB 

• Utöver detta har RÖS varit representerade vid följande seminarium: 

• KIRTJ Piteå 

• NJR Göteborg 

• Kem 2019 Helsingborg 

• Skadeplats 2019 Uppsala 

• Uppstart Brand Göteborg (SBF) 

• Nätverksträff Socialt Förebyggande arbete. 

• Nätverk Losstagning (MSB) 

• Skolan brinner 

• Daedalosträff Tranås 

• Winguard forskningsprojekt, 3 seminarium 
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20.2 Projekt/uppdrag och hur det gått  

Under verksamhetsåret har 7 olika operativa projekt genomförts. Nedan redovisas rubrikerna på dessa och 

endast för ett projekt redovisas resultatet, detta som ett exempel på hur arbetet med den operativa 

utvecklingen sker. 

• Resursdepå (klar ny container står i Hasslum) 

• Fernobår (pågår) 

• Omedelbara åtgärder (pågår) 

• Standardrutiner trafikolycka (pågår) 

• Nya släck/tankbilar/ledningsfordon 

• Daedalos Oculus/Daedalosmobil 

• Skogsbrand (projektet avslutat, mtrl under inköp) 

 

Det sistnämnda projektet är ett resultat från de erfarenheter organisationen dragit vid de skogsbränder dit 

RÖS skickat personal och materiel. I ett projekt identifierades att en resursbrist mellan det som RÖS har som 

egen organisation och det staten via MSB kan erbjuda. En analys av den bristen resulterade i att 

organisationen tillfördes ett lastväxlarflak med materiel för att säkerställa en relevant resursuppbyggnad vid 

en medelstor till stor skogsbrand. 

Ovanstående resurs skall också ses som en helhet tillsammans med den resursdepå som skapades under året. 

Denna har som syfte att kunna hantera brandpersonalens uthållighet genom extra kläder, mat och dryck samt 

viss annan förbrukningsmateriel. Som en bonus skapades också i samma materielcontainer en mindre 

ledningsplats. 

Ovanstående projekt är ett bra exempel på hur organisationen systematiskt arbetar med utveckling av den 

operativa verksamheten. Vid utvärdering av insatser och övningar identifieras ett utvecklingsbart område. Ett 

projekt skapas och resursen skapas.  

20.3 Internutbildning 

RÖS som organisation har under många år utvecklat ett väl genomtänkt system för den interna 

övningsverksamheten. Det går inte längre att särskilja intern övnings- utbildnings- och utvecklingsverksamhet. 

Detta skall nu ses som ett system vilket eftersträvats under en tid. 

Den plan för utbildning och övning som upprättades för verksamhetsåret har kunnat följas och bedömningen 

är att målen är uppföljda. Samtliga personalkategorier uppfyller de kvantitativa målsättningar som satts upp 

och sammantaget har under året 19 483 övnings- och utbildningstimmar genomförts.  

Man kan säga att internutbildning och övning vilar på följande grunder: De rent fysiska med övningsfält och 

övningsmateriel, de organisatoriska för att kunna planera och genomföra övning samt de rent 

kunskapsmässiga. Organisationen måste i många fall genomföra utvecklingsprojekt innan kunskapen är så hög 

att den kan spridas i övriga organisationen. För att kunna fortsätta hantera de ökande krav som samhället 

ställer på RÖS som organisation har en Utbildningsenhet definierats. Endast två personer är knutna till denna 

så långt och bedömningen är att denna personella resurs måste öka med start 2020. 
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Vidare behöver RÖS fortsätta vidmakthålla och utveckla de två befintliga övningsfälten och vad gäller 

övningsfältet Hasslum arbetas det intensivt utefter den plan som upprättades under 2017. I den planen angavs 

följande tidsplan: 

2018: Tillgodose övandes och övrig personals behov av logistik och skapa en fungerade övningsplats. Detta 

innebär möjlighet att äta, tvätta sig, duscha, hantera kontaminerad utrustning osv. 

2019: Utveckla det valda koncept som finns 

2020–2021: Bedriva verksamheten på full effekt enligt givna inriktningar 

Som en del av att säkerställa ovanstående verksamhet vid övningsfältet Hasslum har en affärsplan för detta 

tagits fram. 

20.4 Arbetsgruppen SMO 

Den personalgrupp som utgör SMO har ett brett och krävande arbetsuppdrag. Under året har personalen 

arbetet med egen övningsverksamhet, brandskyddsutbildningar, instruktörer vid övningsfältet Hasslum samt 

information till allmänheten. För att underlätta planeringen av SMO-gruppens personal har ett system skapats 

där två personal bemannar fordon 253 2960 samt utför information till allmänheten och de övriga två är 

instruktörer vid övningsfältet. Tyvärr har diverse ledigheter och sjukdomar inom organisationen gjort att den 

personella resursen inte varit fyra medarbetare över tid. Detta är en begräsning. 

20.5 Statistik 

När verksamhetsåret 2019 summerats kvantitativt inses att antalet räddningsinsatser motsvarar det 

förväntade. Sammantaget utfördes 1559 uppdrag under året. Därmed kan också en mer relevant slutsats dras 

av årets händelser än den som gjordes i halvårsrapporten då denna även skulle omfatta juli månad. 

 

Tabell 1. Antal genomförda räddningsinsatser 2019 med 2015–2018 som jämförelse. 

 

Av nedanstående tabell framgår det sammanlagda antalet skadade som avtransporterats från olycksplats med 

ambulans. Antalet avlidna är glädjande nog mindre än jämförda år.  

20.6 Olyckstyper 
2015 2016 2017 2018 2019 

Brand i byggnad 150 134 125 127 133 

Brand, ej i byggnad 135 176 207 179 144 

Trafikolycka 249 259 261 258 250 

Utsläpp, farligt ämne 51 26 29 31 26 

Drunkning/Tillbud 0 11 7 7 6 

Automatiskt brandlarm 629 704 691 639 615 

IVPA-larm 158 127 121 185 166 

Övriga olyckstyper 226 98 152 192 219 

Totalt 1598 1535 1593 1618 1559 
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I den redovisade statistiken ingår dock inte skadade och/eller avlidna vid IVPA-larm då räddningstjänsten 

tyvärr inte har tillgång till uppföljning vid dessa larm på samma sätt som vid rena räddningsinsatser. 

Anledningen till att tabellen saknar värden för åren 2015 är att man från och med 2016 samlar statistik på 

andra parametrar än tidigare. 

Tabell 2. Antal avtransporterade och avlidna till följd av olyckor. 

Nedan redovisas de avlidna per olyckstyp. Till skillnad från 2018 då inte någon avled till följd av brand i 

byggnad är resultat för 2019 istället tre. Däremot miste sju personer livet till följd av trafikolyckor under 2018 

och endast en under 2019. 

Datum Adress Händelse Antal 

2/2 Gullspång Brand i byggnad 1 

20/4  Mariestad Brand i byggnad 1 

8/9 Tibro Trafikolycka  1 

17/9 Skövde Suicid 1 

29/10 Mariestad Brand i byggnad 1 

Tabell 3. Fördelning avlidna på respektive skadetyp under året. 

  

Fördelning personskador 2015 2016 2017 2018 2019 

Avtransporterade   198 182 125 156 

Omkomna 11 7 8 13 5 
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21 Drift- och underhållsverksamhet  

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs 

ett väl fungerande system för drift och underhåll. 

Räddningstjänstförbundet har för närvarande tolv brandstationer geografiskt placerade inom förbundets 

medlemskommuner samt ett åttital fordon varav många specialfordon och ett stort antal efterfordon samt 

båtar för uppdrag i vatten, och en mängd av olika typer av räddningsutrustningar. Utrustning för utalarmering 

samt för radiokommunikation med samtliga enheter. Övningsanläggningar och förråd mm. 

Verksamheten består av drift och underhåll enligt upprättat handlingsprogram. Från förebyggande underhåll 

till akuta reparationer av fastigheter, räddningsfordon, skyddsutrustningar, räddningsmateriel, 

kommunikationsutrustning, larmöverföringsutrustning, övningsanläggningar, förråd för RUHB materiel 

(räddningstjänst under höjd beredskap) larmaggregat för VMA larm (viktigt meddelande till allmänheten) och 

räddningscentraler. 

Samordning av upphandlingar av fordon, utrustning och övrig materiel. 

Samordning av verksamhetens behov av egendoms, ansvars och fordonsförsäkring. 

Verksamheten bedrivs löpande med servicetransporter för påfyllnad, reparationer och komplettering av 

materiel under och efter insatser samt för övningsverksamheten. Månadskontroller av fordon, utrustning och 

lokaler samt övriga besiktningar sker enligt upprättad plan. Underhållsservice och reparationer sker efter 

behov. Under senare år har övningsfältet på Hasslum tillkommit som en uppgift för driftavdelningen. Denna 

uppgift ligger utanför vårt tidigare arbetsfält och innebär att driftavdelningens arbetsbelastning har ökat 

markant. Operativa avdelningen har anställt en drifttekniker arbetsuppgift att sköta service för 

övningsverksamheten på övningsfältet. Med ökad övningsverksamhet har det visat sig att denna resurs inte är 

tillräcklig, vilket har medfört att driftavdelningen har fått skjuta till personal för att lösa serviceuppgifter vid 

övningsverksamheten. Driftavdelningen kan fortsättningsvis se att det krävs en större arbetsinsats än vad som 

bedömdes vid övertagandet av övningsfältet. Om räddningstjänsten i framtiden skall fortsätta att öka och 

utveckla verksamheten så kommer det att krävas en organisation avsedd för detta. 

Efter beslut i medlemskommunerna tar räddningstjänsten emot kommunala automatiska brandlarm. Detta har 

inneburit att räddningstjänsten har fått uppgradera utrustning för utlarmning på samtliga hel-och 

deltidsstationer. För att lösa dessa arbetsuppgifter har en larmtekniker anställts på driftavdelningen med 

uppgift att driftsätta den nya utrustningen samt administrering av automatlarmsobjekt i 

medlemskommunerna. Larmmottagningsverksamheten har nu varit i drift i två år och har fungerat mycket väl.  

Driftavdelningens verksamhet präglas av stor flexibilitet och många olika projekt löper parallellt med ordinarie 

verksamhet. Arbetet med rutiner och materielhanteringsfrågor sker i nära samarbete med stationsansvariga 

på deltidsstationerna.  

För stationerna med heltidsbemanning i Skövde och i Mariestad har ansvarsområden för planering/uppföljning 

och arbeten med drift och underhållsfrågor för den egna stationen utvecklats. Ansvarsområden har delats in i 

huvudgrupper och är avgränsande efter verksamhetens behov såsom fastigheter, fordon, brandsläcknings-

utrustning, räddningsmateriel, samband och skyddsutrustning. 

Av räddningstjänstens 12 brandstationer är RÖS fastighetsägare till stationerna i Skövde, Mariestad, Tibro, Hjo, 

Gullspång och förråden i Borgunda. Med övriga stationer i Töreboda, Karlsborg, Hova, Moholm, Timmersdala, 

Undenäs, Blikstorp och garaget i Otterbäcken finns hyresavtal. Hyresavtalet för garaget i Otterbäcken blev i 

december månad uppsagt och där söker förbundet nu en ny lokal. 
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För verksamheten finns riktlinjer som översiktligt beskriver arbetet med drift och underhåll och skall ses som 

en del i kvalitetssäkring av verksamheten. 

Fastigheter 

I Mariestad har renoveringsarbetet på stationen fortsatt med byte av takpappen på yttertaket på hela 

stationen. Helrenovering av omklädning och hygienutrymmen i källarplanet har genomförts under hösten.  

I Skövde har de kvinnliga medarbetarna har fått ett nytt omklädningsrum med dusch och bastu. De 

deltidsanställda brandmännen har äntligen fått ett eget omklädningsrum och slipper numera byta om i 

korridoren. En allmän uppfräschning har gjorts i källaren där bl.a. ett dagrum har rustats upp och det har även 

skapats arbetsplatser med datauppkoppling. På övningsfältet Hasslum har en ny tvättstuga för larmställ 

byggts. Den nya tvättstugan uppfyller de krav som finns för att kunna ta hand om kontaminerade kläder med 

mindre risk för att få i sig skadliga partiklar. Smutsig tvätt läggs i maskinen i ett rum och ren tvätt plockas ur 

och torkas i ett annat rum. Larmställ från både övningar och insatser tvättas i den nya tvättstugan. 

I december flyttade räddningstjänstens brandvärn i Blikstorp till nya och bättre lokaler. Ett bättre och 

rymligare garage och numera finns även samlingsrum, dusch och toalett. 

 I Tibro har kontoret renoverats med nya ytskikt, nytt golv samt nya kontorsmöbler. 

I Gullspång har arbetet med en ny toalett samt uppfräschning av damernas omklädningsrum påbörjats. I Hova 

har kommunen bytt samtliga portar på brandstationen. I Hjo har verkstaden och tvätthallen fått ny 

golvbeläggning. 

Fordon  

Under året har räddningstjänsten köpt två begagnade personbilar samt en ny insatsledarbil. Insatsledarbilen 

kommer efter ombyggnad till utryckningsfordon att tas i drift under januari 2020. En begagnad lastmaskin har 

köpts i för användning på övningsfältet Hasslum. Två terränghjulingar med släp har köpts för att förstärka 

förbundets skogsbrandsförmåga. Gullspångs tidigare släckbil har renoverats och utrustats för att kunna 

tjänstgöra som reservbil och övningsbil. 

Upphandling och beställning av två släckbilar och en tankbil har genomförts. Fordonen kommer att placeras i 

Mariestad och Tibro och beräknad leveranstid är sommaren och hösten 2020. Mariestads nuvarande släckbil 

och tankbil kommer därefter att placeras i Töreboda och Karlsborg och Tibros nuvarande släckbil kommer att 

få tjänstgöra som utbildningsbil.  

Övrigt 

Omsättningen av brandhjälmar har fortsatt under året och nu har samtliga heltids och deltidsbrandmän 

utrustats med den nya hjälmen.  

Förbundets förmåga vid skogsbrand har förstärkts. Förbundet har investerat i terränghjulingar, brandslang, 

pumpar, armatur och strålrör. En skogbrandsresurs innehållande skogsbrandsmateriel lastad på ett 

lastväxlarflak har förberetts för att snabbt kunna köras ut till en brandplats i förbundet. 

Under året har förbundets samtliga rökdykarradio ersatts med nya modernare radioapparater och laddare.  

På övningsfältet Hasslum har några övningshus anpassats för att kunna genomföra utbildning med 

skärsläckare. 

En gemensam klädupphandling av utryckningskläder har genomförts i samverkan med ett flertal 

räddningstjänstförbund i västra Götaland. Avtal har tecknats för inköp i 2+2 år.  

Vid den långvariga insatsen i Hova visade det sig att förbundet hade behov av en fungerade mobil 

ledningsplats. Därför har en 20 fots isolerad container med förtält köpts in och gjorts i ordning för att fungera 

som förråd, ledningsplats och personalutrymme vid större insatser. Driftavdelningen och förstärkningsvärnet 
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Hasslum kommer att transportera ut, bemanna och sköta driften av den mobila ledningsplatsen. Containern är 

utrustad och klar för insats och finns placerad på övningsfältet i Hasslum. 

22 Samverkan, säkerhet och beredskap  

De mål som uppställts för ämnesområdet bedöms vara, på helårsbasis i huvudsak uppfyllda. Räddningstjänsten 

har i allt väsentligt genomfört planerade åtagande. Viss eftersläpning noteras beträffande uppföljning av 
avtalstecknad samverkan. 

Samverkan med länsstyrelsen sker genom medverkan i regionala rådet, deltagande i kvartalsövningar samt de 

veckovisa samverkanskonferenserna.  

Årets två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Huvudtemat utgjordes av 

totalförsvar, klimatförändringar, frivilligas medverkan, samt genomgång av pågående 

krisberedskapsverksamhet hos aktörerna. 

Regelbundna möten har hållits med gruppen Samhällsskydd Skaraborg där de tre räddningstjänsterna ingår 

tillsammans med företrädare för Polismyndigheten och akutsjukvården. Vidare har räddningstjänsten 

medverkat vid vår och höstmötet med Räddsam VG (ett samverkansorgan för räddningstjänstfrågor inom länet 

där såväl tjänstemän som politiker ingår). T.f. förbundsdirektören har under året ingått i Styrgruppen för 

RäddsamVG (Räddningstjänstsamverkan Västra Götalands län), förbundet har innehar en permanent plats. 

Förbundet är vidare representerat i samtliga råd som verkar under styrgruppen. 

En riktlinje för räddningstjänst under höjd beredskap har utarbetats. Huvuddelen av personalen är 

krigsplacerad i förbundet. Förbundet har i RäddsamVG regi medverkat i genomförandet av kunskapsdagar 

avseende räddningstjänst under höjd beredskap. 
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Miljöredovisning 

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  

Räddningstjänsten genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram.  

Beträffande fortsatt övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad 

avser miljöpåverkan.  

När det gäller transporterna så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt.  

Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde).  

Förbundet har utarbetat riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att minska 

miljöpåverkan.  

Förbundet ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående 

samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning följs och 

uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten.   

 

 

 

  



Räddningstjänsten Östra Skaraborg 41 

222000-1115 

 

 

Underskrifter 

 

 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen. 

 

Skövde 2020-03-05 

 

Ulrica Johansson       Anders Bredelius 

Ordförande       1:e vice ordförande 

 

 

 

Rolf Eriksson  

2:e vice ordförande  
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 87                                                   Dnr 2019/00452  

Motion om utfasning av skadliga ämnen i kommunens förskolor 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I enlighet med 
förskolans antagna handlingsplan om en giftfri förskola är detta ett medvetet och 
ständigt pågående arbete.  

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anta ett 
handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar en 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- 
och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning. 

Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 20 februari 2020, 
§ 23, och föreslår att fullmäktige ska anse motionen vara besvarad med anledning av 
att arbetet för en giftfri förskola är pågående och är en ständig medveten process.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs inom 
samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

År 2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola se 
bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över avtal och 
rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och bytte ut alla 
som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 utvärderades 
handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket god väg mot en 
giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant utvalda 
och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat företag 
som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater försvann från PVC 
mattor år 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor vid renoveringar och 
väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering och nyinstallation av golv 
används ftalatfria PVC mattor samt linoleummattor. Linoleummattor är en ren 
naturprodukt.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 102/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Protokollsutdrag un § 23/20 

Förskolechefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20  

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utbildningsnämnden (nämndsekr.)) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Förskolechef Annica Henrysson) 
(Motionären) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-03-02 
Dnr: KS 2019/00452   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om utfasning av skadliga ämnen i 
kommunens förskolor 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. I enlighet 
med förskolans antagna handlingsplan om en giftfri förskola är detta ett 
medvetet och ständigt pågående arbete.              

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anta ett 
handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar en 
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre 
hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs 
inom samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

År 2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola 
se bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över 
avtal och rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och 
bytte ut alla som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 
utvärderades handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket 
god väg mot en giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant 
utvalda och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat 
företag som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater 
försvann från PVC mattor år 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor 
vid renoveringar och väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering 
och nyinstallation av golv används ftalatfria PVC mattor samt linoleummattor. 
Linoleummattor är en ren naturprodukt. 
 
Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 20 februari 
2020, § 23, och föreslår att fullmäktige ska anse motionen vara besvarad med 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

anledning av att arbetet för en giftfri förskola är pågående och är en ständig 
medveten process.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Protokollsutdrag un § 23/20 

Förskolechefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-20  

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.          
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utbildningsnämnden (nämndsekr.)) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Förskolechef Annica Henrysson)  
(Motionären) 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 23                                                   Dnr 2019/00331  

Motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att då arbetet för 
en giftfri förskola är pågående och är en ständig medveten process anses 
motionen vara besvarad.    

2. Utbildningsnämndens beslutar ge utbildningschefen i uppdrag att till 
utbildningsnämnden  återkoppla om hur arbetet med att efterfölja 
framtagen ”Handlingsplan giftfri förskola” går och att eventuellt revidera 
densamma.  

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion (KS 2019/452) föreslagit att kommunen ska 
anta ett handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som 
omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med 
mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs inom 
samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola se 
bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över avtal 
och rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och bytte ut 
alla som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 utvärderades 
handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket god väg mot en 
giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant utvalda 
och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat 
företag som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater försvann 
från PVC mattor 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor vid 
renoveringar och väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering och 
nyinstallation av golv används ftalater fria PVC mattor samt Linoleummattor. 
Linoleummattor är en ren naturprodukt.   

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remissvar: Motion angående utfasning av skadliga ämnen i 
kommunens förskolor" upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg Annica 
Henrysson och utbildningschef Maria Appelgren. 

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.       

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-01-20 
Dnr: BUN 2019/00331   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Sektor utbildning Utbildningsnämnden 

 

Motion angående utfasning av skadliga ämnen i 
kommunens förskolor 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att då arbetet för en 

giftfri förskola är pågående och är en ständig medveten process anses motionen 

vara besvarad.          

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion (KS 2019/452) föreslagit att kommunen 

ska anta ett handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som 

omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de 

med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 

beredning.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs 

inom samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola se 

bilaga. Den innebar bland annat rensning  av gamla leksaker och att se över 

avtal och rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och 

bytte ut alla som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 

utvärderades handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket god väg mot en 

giftfri förskola 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant 

utvalda och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat 

företag som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater 

försvann från PVC mattor 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor 

vid renoveringar och väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering 

och nyinstallation av golv används ftalater fria PVC mattor samt 

Linoleummattor. Linoleummattor är en ren naturprodukt.   
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Underlag för beslut 

Handlingsplan giftfri förskola upprättad.         

 

Annica Henrysson 
chef förskola och ped. 
omsorg  

Maria Appelgren 
utbildningschef 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
   
 



Handlingsplan – Giftfri förskola

• Upprättad 2016 av förskolans ledningsgrupp och förskolans miljögrupp



8 steg för att rensa och fasa ut

1.Rensa bort gammal elektronik   

Elektronik är ingen leksak och innehåller diverse mindre bra ämnen. All

gammal elektronik som barnen leker med rensas bort. Det kan vara till exempel

avlagda mobiltelefoner eller tangentbord som har lämnats in till förskolan. 

Plasthöljet och kretskorten i elektroniska apparater som TV-spel, och 

stereoapparater kan ofta innehålla bromerade flamskyddsmedel.

Bly kan finnas i lödpunkter och elkablar innehåller ofta ftalater. Det är därför en

onödig risk att låta barnen leka med elektroniken.

Ansvarig: Förskolans pedagoger, miljögruppsansvarig 

Tidsplan: Klart senast september 2016

Punkt 1 beslutad på miljögruppsmöte 2016-04-22



8 steg för att rensa och fasa ut

2. Rensa bland plastleksaker

Plast är bra till mycket men inte alltid det bästa för barnen. Det finns många 

olika sorters plaster som innehåller olika ämnen, vi ska därför rensa bland

plastsakerna för att minimera risken att utsätta barnen för skadliga ämnen.

Rensa bort gamla mjuka plastleksaker

Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya 

plastleksaker bättre än gamla. Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plast 

sort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är förbjudna inom 

EU idag och de kan även innehålla bly.

Ansvarig: Förskolans pedagoger, miljögruppsansvarig

Tidsplan: Klart senast september 2016

Rensa bort plastleksaker som luktar

Leksaker som luktar starkt, antingen kemiskt eller parfymerat, ska undvikas 

eftersom de kan innehålla ämnen som är allergiframkallande.

Ansvarig: Förskolans pedagoger, miljögruppsansvarig

Tidsplan: Klart senast september 2016



8 steg för att rensa och fasa ut

2. Rensa bland plastleksaker

Rensa bort plastleksaker som är tillverkade utanför Europa

I Europa ställs kemikaliekrav vid leksakstillverkning. De kraven gäller dock inte 

för leksaker som säljs här men tillverkas utanför Europa. Många billiga 

plastleksaker tillverkas i till exempel Kina.

Ansvarig: Förskolans pedagoger, miljögruppsansvarig

Tidsplan: Klart senast september 2016

Rensa bort plastleksaker som känns klibbiga eller hala

Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut. När de släpper från plasten kan det 

kännas klibbigt eller halt.

Ansvarig: Förskolans pedagoger, miljögruppsansvarig

Tidsplan: Klart senast september 2016

Punkt 2 beslutad på miljögruppsmöte 2016-04-22



8 steg för att rensa och fasa ut

3. Rensa bland icke leksaker

Förskolorna är fyllda av olika saker att leka med, vissa saker lämpar sig dock 

bättre för lek än andra. Se därför över saker som barnen leker med som

inte är ämnande att vara leksaker. Rensa bland utklädningskläder

Rensa bort väskor eller andra saker i konstskinn eftersom de ofta innehåller 

PVC-plast med ftalater och ibland bly. Billiga smycken eller bijouterier

som känns tunga kan innehålla stora mängder hälsoskadligt bly och kadmium. 

Allergiframkallande nickel kan också förekomma. Kläder som har detaljer i 

metall kan innehålla bly, kadmium och nickel. Rensa därför bland bälten, 

smycken och kläder som barnen leker med.

Ansvarig: Avdelningschef förskola

Tidsplan: Föreläsning för miljögrupp september 2017

.



8 steg för att rensa och fasa ut 
4. Fasa ut möbler

Möbler är en ganska stor investering som ska hålla länge. Därför är det viktigt 

att köpa bra möbler när nya ska köpas in. Mindre bra möbler ska på sikt fasas 

ut. Byt ut soffor från 70- 80-talet De innehåller sannolikt bromerade 

flamskyddsmedel. Vissa sorter bromerade flamskyddsmedel har förbjudits, 

därför är nya möbler bättre än gamla. Äldre soffor med skumgummi kan även 

innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly.

Rensa bort gamla lekkuddar av skumgummi. Produkter av skumgummi 

innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. Eftersom några sorter bromerade 

flamskyddsmedel har förbjudits är det bättre med nyare kuddar än gamla. Äldre 

skumgummi kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till 

exempel bly.

Äldre madrasser innehåller sannolikt flamskyddsmedel som idag är förbjudna. 

Skumgummit kan även innehålla bly. Överdragen är oftast i PVC plast och kan, 

om de är gamla, innehålla de sex ftalaterna som är förbjudna idag. Nya 

madrasser som säljs kan också ha överdrag av PVC-plast men det finns också 

alternativ. Välj om möjligt ftalatfritt eller PVC-fritt.

Ansvarig: Förskolechefer och ansvariga för beställningar

Tidsplan: Kuddar och madrasser från 80- och 90-talet fasas ut på sikt



8 steg för att rensa och fasa ut

5. Fasa ut kemikalier

På varje förskola bör man tänka igenom vilka kemikalier som egentligen 

behövs och rensa bort onödiga kemikalier. De kemikalier som behövs ska 

förvaras på en plats som barnen inte kommer åt och vara dokumenterade i en 

kemikalieförteckning i egenkontrollpärmen under flik M, som finns på förskolan. 

Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga.

Det här bör skrivas in i egenkontrollpärmen

Ansvarig: Förskolechef samt miljöansvariga

Tidplan: HT 2017



8 steg för att rensa och fasa ut

6. Spola i vattenkranen

Kranen och vattenledningarna kan bland annat laka ur bly och koppar i vattnet. 

Bakterier kan också växa till i vatten som står stilla i vattenledningar.

En bra grundregel är därför att spola tills vattnet är riktigt kallt.

Det här bör skrivas in i egenkontrollpärmen

Ansvarig: Förskolechefer, miljöansvariga



8 steg för att rensa och fasa ut

7. Tvätta händerna ofta

Barnen på förskolorna ska tvätta händerna ofta. När de har varit ute, vid 

toalettbesök och innan måltid är minimum. Det är svårt att kontrollera

allt som barnen rör vid på förskolan, därför är det särskild viktigt med handtvätt 

för att minimera risken att de skadliga ämnena kommer in i kroppen när de 

slickar och suger på händerna.

Det här bör skrivas in i egenkontrollpärmen

Ansvarig: Förskolechef och miljögruppsansvarig

Tidsplan: Hygienrutin



8 steg för att rensa och fasa ut

8. Tvätta textilier

Alla nya textilier ska tvättas innan användning, det gäller även kuddar och 

mjukdjur. Nya textilier kan innehålla rester av kemikalier från tillverkningen och 

mycket av dem försvinner vid tvätt. Det är viktigt att tvätta alla textilier som 

gardiner, filtar och mjukdjur regelbundet eftersom textilier samlar damm och 

damm binder diverse skadliga ämnen.

Det här bör skrivas in i egenkontrollpärmen

Ansvarig: Förskolechef

Tidsplan: Hygienrutin



MARIESTAD Kommunfullmdktige
sammantridesprotokoll
Sammantridesdatum
2019-11-25

Medborgarfdrslag om iordningsqlillande av platsep fdr
itervi n n i ng sstatio nen i Tidavad (t&g ?0 1 9/408)

Kommunfullmdktiges beslut

I(ommunfu[mnkdge beslutat att overlamna drendet ri]l kommunsrytelsen,

(sektot sarnhdllsbyggnad) for betedning och beslut.

Bakgrund

En invinate i Mariestads kommun har limnat in ett medborgatforslag om att

kommunen ska iordningsstAUa platsen for iterwinningsstationen i Tidavad bland

annat genom att asfalteia grdsplanen och avgrdnsa iterwinningsstationen med

staket,

Medborgarforslag om att anstella en syn- och horselinstruktdr

Kom m unfullmdktiges beslut

I(ommunfulLndktige beslutar att overlimna dtendet tiII socialnimnden for

beredning och beslut.

Bakgrund

En invinare i Mariestads kommun har liimnat in ett medbotgatfotslag om att

kommuncn ska anstzilla en syn- och hotselinsuuktot'

Motion om utfasning av skadliga amnen i kommunens forskolor
(KS 201et452)

Kom munfullmiiktiges beslut

I(ommunfulmnktige beslutar att overlimna irendet till utbildningsnilnnden for

beredning.

Bakgrund

Mats I(arlsson (N4P) hat i en motion foteslagit att kommunen ska anta ett

handlingsptoglam och en tidplan for en "Hdlsosam forskola" som omfattar

kartlaggrung ".h plan for utbyte av inredning och leksaker tili de med mindre

hiilso- och rnillofatliga rimnen.
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   Mariestad 

 

Motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens förskolor. 

Projekt ”Operation giftfri förskola” visar att på förskolor hittade man många 
miljögifter i olika material som läcker skadliga kemikalier. Det kan vara allt 
från gamla leksaker av mjukplast till äldre elektronik, äldre pvc-mattor men 
även från rengöringsmedel som används vid städning av lokalerna. Detta 
sker i en miljö som kommunen ansvarar för och under omsorgen av våra 
barn. 

Våra yngsta barn är de som är känsligast, inte bara för att de befinner sig i ett 
växande stadium där de ständigt utvecklas, utan även för att de får i sig mest 
kemikalier i förhållande till sin egen kroppsvikt; bland annat tuggandes och 
slickandes på sin väg att upptäcka världen. Låt dem upptäcka världen men låt 
dem göra det i en giftfri miljö. 

Det som genomförs på förskolor kan sedan vara en modell för andra 
förvaltningar. 

Låt oss börja med att höja medvetenheten bland föräldrar, pedagoger och 
inte minst oss politiker. Vi måste påbörja arbetet med att få bort giftiga 
produkter och material från kommunens verksamheter 

 
Den lag som reglerar kommunens ansvar:  
 
Miljöbalken kapitel 2, hänsynsreglerna § 4 
 
 
Miljöpartiet i Mariestad yrkar att kommunen: 
 

 antar ett handlingsprogram och tidplan för en ”Hälsosam förskola” 
som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och 
leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. 

 
 
 
För Miljöpartiet 2019-11-21 
 
 
 
Mats Karlsson 
 

http://www.mp.se/
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Kommunstyrelsen 

Ks § 88                                                   Dnr 2019/00499  

Motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Carl-Gunnar Sand (SD) och ordförande Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.       

Bakgrund 

Fullmäktigeledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa lokalt förbud mot tiggeri 
(passiv penninginsamling) inom vissa begränsade områden i Mariestads centralort 
genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Motionärerna föreslår att 
ordningsföreskrifterna ska förses med en ny paragraf med rubriken ”Insamling av 
pengar”. Paragrafen föreslås ha följande lydelse:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen utgör offentlig plats eller jämställs med offentlig plats, markerad på 
bilaga (Nya torget med Österlånggatans gågata till Kungsgatan, Esplanaden till 
Karlagatan/Gamla torget, Stockholmsvägen från Nya torget till och med Ica Oxen, 
Kungsgatan mellan Marieholmsbron och Stadsparken samt markområdena i 
anslutning till butikerna Coop, Willys, Lidl och Netto utanför stadskärnan)”.  

Motionärerna anför också att paragrafen skulle kunna kompletteras med upplysning 
om att tillfällig insamling av pengar i bössor och liknande som sker av en ideell 
organisation till förmån för nödlidande, eller inom ramen för organisationens 
verksamhet, inte omfattas av förbudet. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 27 januari 2020 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter 

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på 
offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bland annat 
gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål.  

En kommun kan meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller en del av 
denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Dessa föreskrifter benämns ”Lokala ordningsföreskrifter”. Lokala ordnings-
föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men grundläggande är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. En kommun kan alltså 
inte genom de lokala ordningsföreskrifterna införa bestämmelser som syftar till något 
annat, till exempel att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien. Avgörande 
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med bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna är de ska ha till syfte att 
komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

Förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri i lokala ordningsföreskrifter 

Det finns kommuner som har fattat beslut om att i sina lokala ordnings-föreskrifter 
införa skrivningar som begränsar möjligheten till passiv insamling av pengar. Ett 
exempel är Vellinge kommun i Skåne. Detta beslut överklagades men avslogs i 
Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2149-18). Domen innebär att en kommun, 
under vissa förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i domen att kommunerna erhållit ett 
öppet bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela lokala 
ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av ordningslagen att 
förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. Det 
följer också av praxis att föreskrifterna måste ges en tillräckligt tydligt utformning. 
Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen, måste de lokala ordningsföreskrifterna 
ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen och avgörande med en reglering i 
föreskrifterna är att ändamålet är att komma till rätta med någon typ av störning i det 
offentliga rummet.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut lyder enligt följande:  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att tiggeri eller passiv 
insamling av pengar inte bedöms strida mot den allmänna ordningen på det sätt som 
framgår i ordningslagen. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) och Anders Karlsson (C) yrkar avslag till motionen.  

Sven-Inge Eriksson (KD), Göran Hellström (L) och Marie Engström Rosengren (V) 
tillstyrker Ekeroths (S) och Karlssons (C) avslagsyrkande. 

Carl-Gunnar Sand (S) och ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 132/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

att tiggeri eller passiv insamling av pengar inte bedöms strida mot den 

allmänna ordningen på det sätt som framgår i ordningslagen.     

Frågan hanterades i de reviderade ordningsföreskrifterna som antogs 

av kommunfullmäktige den 24 februari 2020.       

Bakgrund 

Fullmäktigeledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där 

de föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa lokalt förbud mot 

tiggeri (passiv penninginsamling) inom vissa begränsade områden i Mariestads 

centralort genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Motionärerna 

föreslår att ordningsföreskrifterna ska förses med en ny paragraf med rubriken 

”Insamling av pengar”. Paragrafen föreslås ha följande lydelse:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som enligt 1 kap 2 § 

ordningslagen utgör offentlig plats eller jämställs med offentlig plats, markerad 

på bilaga (Nya torget med Österlånggatans gågata till Kungsgatan, Esplanaden 

till Karlagatan/Gamla torget, Stockholmsvägen från Nya torget till och med 

Ica Oxen, Kungsgatan mellan Marieholmsbron och Stadsparken samt 

markområdena i anslutning till butikerna Coop, Willys, Lidl och Netto utanför 

stadskärnan)”.  

Motionärerna anför också att paragrafen skulle kunna kompletteras med 

upplysning om att tillfällig insamling av pengar i bössor och liknande som sker 

av en ideell organisation till förmån för nödlidande, eller inom ramen för 

organisationens verksamhet, inte omfattas av förbudet. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 27 januari 2020 och överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  



 

  Sida 

2(3) 
 

 

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter 

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på 

offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bland annat 

gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.  

En kommun kan meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller en del av 

denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 

plats. Dessa föreskrifter benämns ”Lokala ordningsföreskrifter”. Lokala 

ordnings-föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men grundläggande är att de 

måste behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. En 

kommun kan alltså inte genom de lokala ordningsföreskrifterna införa 

bestämmelser som syftar till något annat, till exempel att vid torghandel 

säkerställa god livsmedelshygien. Avgörande med bestämmelserna i de lokala 

ordningsföreskrifterna är de ska ha till syfte att komma till rätta med eller 

förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

Förutsättningar för att en kommun ska få reglera 
tiggeri i lokala ordningsföreskrifter 

Det finns kommuner som har fattat beslut om att i sina lokala ordnings-

föreskrifter införa skrivningar som begränsar möjligheten till passiv insamling 

av pengar. Ett exempel är Vellinge kommun i Skåne. Detta beslut överklagades 

men avslogs i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2149-18). Domen innebär 

att en kommun, under vissa förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala 

ordningsföreskrifter.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i domen att kommunerna erhållit 

ett öppet bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela 

lokala ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av 

ordningslagen att förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får 

vara för långtgående. Det följer också av praxis att föreskrifterna måste ges en 

tillräckligt tydligt utformning. Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen, 

måste de lokala ordningsföreskrifterna ha till syfte att upprätthålla ordningen i 

kommunen och avgörande med en reglering i föreskrifterna är att ändamålet är 

att komma till rätta med någon typ av störning i det offentliga rummet.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-05 
 
Motion om införande av lokalt tiggeriförbud         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären)  
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Sektor ledning 

Adminstrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om att införa lokalt tiggeriförbud 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att tiggeri 

eller passiv insamling av pengar inte kan anses vara ett hot mot den allmänna 

ordningen på det sätt som framgår i ordningslagen. 

Bakgrund 

Fullmäktigeledamöterna från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de 

föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att införa lokalt förbud mot tiggeri 

(passiv penninginsamling) inom vissa begränsade områden i Mariestads centralort 

genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Motionärerna föreslår att 

ordningsföreskrifterna ska förses med en ny paragraf med rubriken ”Insamling av 

pengar”. Paragrafen föreslås ha följande lydelse:  

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som enligt 1 kap 2 § 

ordningslagen utgör offentlig plats eller jämställs med offentlig plats, markerad på 

bilaga (Nya torget med Österlånggatans gågata till Kungsgatan, Esplanaden till 

Karlagatan/Gamla torget, Stockholmsvägen från Nya torget till och med Ica 

Oxen, Kungsgatan mellan Marieholmsbron och Stadsparken samt markområdena 

i anslutning till butikerna Coop, Willys, Lidl och Netto utanför stadskärnan)”.  

Motionärerna anför också att paragrafen skulle kunna kompletteras med 

upplysning om att tillfällig insamling av pengar i bössor och liknande som sker av 

en ideell organisation till förmån för nödlidande, eller inom ramen för 

organisationens verksamhet, inte omfattas av förbudet. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 27 januari 2020 och överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter 

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på 

offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bland annat 

gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.  
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En kommun kan meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller en del av 

denna, som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Dessa föreskrifter benämns ”Lokala ordningsföreskrifter”. Lokala ordnings-

föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men grundläggande är att de måste behövas 

för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. En kommun kan 

alltså inte genom de lokala ordningsföreskrifterna införa bestämmelser som syftar 

till något annat, till exempel att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien. 

Avgörande med bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna är de ska ha till 

syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga 

rummet. 

Förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri i lokala 

ordningsföreskrifter 

Det finns kommuner som har fattat beslut om att i sina lokala ordnings-

föreskrifter införa skrivningar som begränsar möjligheten till passiv insamling av 

pengar. Ett exempel är Vellinge kommun i Skåne. Detta beslut överklagades men 

avslogs i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2149-18). Domen innebär att en 

kommun, under vissa förutsättningar, får reglera tiggeri genom lokala 

ordningsföreskrifter.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i domen att kommunerna erhållit ett 

öppet bemyndigande som ger dem vittgående befogenheter att meddela lokala 

ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen, men att det följer av ordningslagen att 

förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. 

Det följer också av praxis att föreskrifterna måste ges en tillräckligt tydligt 

utformning. Vidare skriver Högsta förvaltningsdomstolen, måste de lokala 

ordningsföreskrifterna ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen och 

avgörande med en reglering i föreskrifterna är att ändamålet är att komma till rätta 

med någon typ av störning i det offentliga rummet.  

Underlag för beslut 

Motion om införande av lokalt tiggeriförbud från Sverigedemokraterna,  

2019-12-12 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson, 2020-02-05 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  
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 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är under beredning april 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Redovisningen antecknas till protokollet.           

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har 
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april 
och i oktober. 
 
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner 
och medborgarförslag. 
 
Totalt är 12 motioner och 8 medborgarförslag under beredning i kommunens 
olika sektorer.  
 
Sedan förra redovisningen i kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 har   
21 motioner och 21 medborgarförslag behandlats av fullmäktige och nämnder.     

Underlag för beslut 

 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-05 
 

 Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under 
beredning – april 2020         

Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare   
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 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är under beredning april 2020 

Motioner som är under beredning 

1. Motion om Huskurage  

(KS2019/366) 

Ärendet registrerades 2019-09-27 

Ärendet är under beredning hos Mariehus AB 

2. Motion om landsbygdsdialog  

(KS 2019/365) 

Ärendet registrerades 2019-09-27 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

3. Motion om kommunal bilpool 

(KS 2019/405) 

Ärendet registrerades 2019-10-24 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen  

4. Motion om att redovisa kommunens miljömålsarbete för 

kommunfullmäktige  

(KS 2019/414) 

Ärendet registrerades 2019-10-28 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

5. Motion om utfasning av skadliga ämnen i kommunens 

förskolor  

(KS 2019/452) 

Ärendet registrerades 2019-10-21 

Ärendet har hanterats av utbildningsnämnden och är på väg 

tillbaka kommunfullmäktige för beslut våren 2020 

6. Motion om revidering av policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning 

(KS 2019/451) 

Ärendet registrerades 2019-10-20 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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7. Motion om direktsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden via webben 

(KS 2019/465) 

Ärendet registrerades 2019-10-22 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

8. Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 

(KS 2019/467) 

Ärendet registrerades 2019-10-22 

Ärendet är under beredning hos tekniska 

nämnden/kommunstyrelsen 

9. Motion om hundrastgårdar 

(KS 2019/495) 

Ärendet registrerades 2019-12-06 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

10. Motion om lokalt tiggeriförbud 

(KS 2019/199) 

Ärendet registrerades 2020-01-27 

Ärendet hanterats av kommunstyrelsen i april och är på väg 

tillbaka kommunfullmäktige för beslut våren 2020 

11. Motion om extra medel till kommunerna för år 2020 

(KS 2020/46) 

Ärendet registrerades 2020-02-24 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

12. Motion om digital registrering av digitala avvikelser 

(KS 2020/92) 

Ärendet registrerades 2020-02-24 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag som är under beredning 

1. Medborgarförslag om vindkraftverksamhet i Västra 

Kinneskogen 

(KS 2018/329) 

Ärendet registrerades 2018-09-21.  

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 

2. Medborgarförslag om utökat boende för psykiskt äldre 

sjuka människor på Krontorpsvägen 17  

(KS 2018/438) 

Ärendet registrerades 2018-12-09. 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen. 

3. Medborgarförslag om att installera solceller på taken i 

Mariestad 

(KS 2019/411) 

Ärendet registrerades 2019-10-24 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

4. Medborgarförslag om bussturer till Ullervad 

(KS 2019/485) 

Ärendet registrerades 2019-12-03 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 

5. Medborgarförslag om att skolköken inte ska behöva följa en 

kommungemensam matsedel 

(KS 2019/464) 

Ärendet registrerades 2019-12-22 

Ärendet är under beredning hos utbildningsnämnden 

6. Medborgarförslag om att bygga ut boendet på 

Krontorpsvägen 

(KS 2018/438) (Aktualisering av tidigare medborgarförslag) 

Ärendet registrerades 2020-01-27 

Ärendet hanterades av socialnämnden i mars och är på väg 

tillbaka till kommunfullmäktige, troligen under våren 2020. 

7. Medborgarförslag om lyftanordning i hamnen 

(KS 2020/42) 

Ärendet registrerades 2020-02-24 

Ärendet är under beredning hos tekniska nämnden 

8. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Skogsbo 

och Tidavad 

(KS 2020/54) 

Ärendet registrerades 2020-02-24 

Ärendet är under beredning hos kommunstyrelsen 
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