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Metodik och utförande 
Vid fältbesökets 20160425 togs bottenfaunaprover i Skeppsjön på två punkter i litoralen 
(strandzonen) och på en punkt i profundalen, dvs i sjöns djupare delar. I Skiren togs 
bottenfaunaprover i litoralen på en punkt och i profundalen på en punkt. Litoralproven 
togs som sparkprover från land. Profundalproven togs med Ekmanhuggare från båt. 
Metoder framgår i bilaga 1 rapport avseende bottenfauna och kiselalger. 

Sedimentprovtagning och vattenkemisk provtagning utfördes 20160913. Vattenprov 
togs som ett ytprov (ca 50 cm under vattenytan) i mitten av varje sjö. Sediment 
undersöktes på två punkter i vardera sjön och på varje punkt analyserades två olika 
nivåer: 0-5 cm och 5-20 cm. 

Bottenfaunaprovtagning (sparkprover) utfördes också på en punkt i bäck nr 29 
20160420. Där togs också prover på kiselalger och vattenkemi 20160913. 

Numreringen av bäckar och sjöar har följt den numrering som gjordes vid förra 
inventeringen av vattnen 2005. Bäck med nummer 31x är dock ett vattendrag som inte 
var med i den inventeringen. 

Bedömning av sjöar, profundal- och litoralzon 
Skeppsjön  
Beskrivning och bedömning av Skeppsjön 

Skeppsjöns tillrinningsområde har under lång tid påverkats av den omgivande 
markanvändningen som bl.a. omfattar uppodling, skogsbruk, gruvverksamhet, dikning, 
sjösänkning, torvtäkt samt byggande av vägar och järnväg. Nordväst om sjön fanns 
under åren 1887-1905 en impregneringsanläggning där både kreosot och kopparvitriol 
skall ha använts som impregneringsmedel. Både jordlager nära anläggningen och 
sediment i Skeppsjön bedöms av Länsstyrelsen och vattenmyndigheten 
(viss.lansstyrelsen.se och Länsstyrelsens sjöfaktablad 2015) kunna vara förorenade med 
PAH:er och koppar. Callunas undersökning visar att så är fallet. Idag påverkas 
Skeppsjön främst av näringstillförsel från torvtäktverksamhet och jordbruk i området. 
Provtagningspunkterna för vattenkemi och sediment redovisas på kartorna i bilaga 3. 
Analysprotokollen för vattenkemi och sediment redovisas i bilaga 4. 

Runt Skeppsjön växer en bård av lövträd och sly med arter som björk, al, asp och viden. 
Längs stränderna närmast vattenlinjen växer pors, olika starrarter, älgört och 
kråkklöver. I vattnet finns mindre bälten av bladvass och sjösäv samt glesa bestånd av 
smalkaveldun och sjöfräken. På sandbottnarna växer braxengräs, gäddnate och 
näckrosor. Bottensubstratet på de grundare bottnarna består av sand och längre ut på 
djupare vatten övergår substratet till mjukbotten. Ytterligare information om objektet 
redovisas i objektsbilagan bilaga 2. Landstrandmiljöerna kring Skeppsjön är tämligen 
triviala och bedöms inte nå upp till naturvärdesklass 3.  

Vattenstranden med de grunda bottnarna och vegetation som braxengräs bedöms ha 
vissa värden för biologisk mångfald. Där finns även vassar med potential som 
uppväxtområden för fisk och som livsmiljö för andra vattenlevande organismer. 
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Skeppsjön (vattenförekomst EU_CD: SE652485-146319) bedöms idag ha god ekologisk 
status, men statusen (bedömd år 2013) är inte fastställd. Vattenmyndigheten har i 
denna bedömning (viss.lansstyrelsen.se) vägt samman artsammansättning hos 
växtplankton och vattenkemi. Inga biologiska parametrar har ingått i 
statusbedömningen. De allmänna förhållandena i sjön (näringsämnen och försurning) 
visar hög status. Skeppsjön bedöms inte uppnå god kemisk status. Det i Sverige 
allmänna problemet med förhöjda kvicksilverhalter i vatten och biota gäller även 
Skeppsjön. Ytterligare ett ämne är numera konstaterat i väldigt många 
vattenförekomster och det gäller polybromerade difenyletrar (PBDE). Det är en 
industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel och halterna av PBDE 
bedöms överskrida god status även i Skeppsjön. 

Callunas bottenfaunaundersökning visar att totalt antal taxa i litoralproverna var högt, i 
båda lokalerna sammanräknat påträffades 47 taxa (fördelat på 28 taxa i ena provet och 
35 taxa i det andra). Resultaten av bottenfaunaprovtagningen redovisas komplett i 
bilaga 1. Fem arter kan betraktas som relativt ovanliga: Cyrnus insolutus, Tinodes 
waeneri, Ecnomus tenellus, Mystacides nigra och Holocentropus dubius, alla 
nattsländor. Två arter som är typiska arter för Natura 2000-naturtyper påträffades 
också: märlkräftan Gammarus pulex och nattsländan Athripsodes cinereus. De är 
typiska för naturtyperna 3210 och 3260, Större och Mindre vattendrag. Artvärdet i sjön 
kan betraktas som påtagligt på grund av förekomsten av flera relativt ovanliga taxa och 
högt totalantal taxa. Resultaten av bottenfaunaundersökningen föranleder inte att 
artskyddsförordningen ska tillämpas. Skeppsjön bedöms uppnå naturvärdesklass 3, 
påtagligt naturvärde. 

Antalet individer var dock lågt i litoralproverna, Skeppsjön har signifikant lägre 
individantal än Skiren. Skeppsjön har dock fler taxa än Skiren. 

ASPT-index indikerar Hög status, medan MILA-index varierade något mellan 
provpunkterna. Skeppsjön litoral 1 erhöll klass Nära neutralt medan Skeppsjön litoral 3 
visade på Måttligt surt, men värdet låg nära gränsen till Nära neutralt. Det föreligger 
dock ingen försurningsproblematik i sjön, flera organismer som påträffades i sjön är 
mycket försurningskänsliga. Det finns inte heller tecken på organisk belastning. 

Profundalproverna i Skeppsjön klassificeras till Dålig status utifrån BQI-index 
Bottenfaunan dominerades helt av planktonmygglarven Chaoborus flavicans vilket är 
typiskt för sjöar som åtminstone tidvis har låga syrgashalter i bottenvattnet. Vid 
tidpunkten för provtagning av bottenfauna (april) var dock syrgashalten hög i hela 
vattenmassan, men sjön var då under cirkulation. Det är vid främst vid stagnanta 
förhållanden, under sensommar och vinter, som syrgasbrist uppträder. 

Sedimentprovtagningen i Skeppsjön bekräftar vad Vattenmyndigheten och 
Länsstyrelsen befarar, att sedimenten innehåller förhöjda halter av PAH:er och 
tungmetaller. På en av de två provpunkterna (Skeppsjön 1) förekommer tunga PAH:er i 
tydligt förhöjda halter. Bland metallerna förekommer arsenik och koppar i förhöjda 
halter, övriga metaller förekommer i låga halter. Ytsedimentet (0-5 cm) på denna 
provpunkt innehåller högre halter av både PAH:er och metaller än vad nivån 5-20 cm 
gör.  
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På den andra provpunkten (Skeppsjön 2) är halterna av både PAH:er och metaller lägre 
både i ytan och längre ner i sedimentet. Arsenik- och kopparhalterna förkommer dock i 
något förhöjda halter även på denna provpunkt medan PAH:er är något förhöjda endast 
i ytsedimentet. 

Metallhalterna i Skeppsjöns ytvatten var låga. Vattnet var starkt brunfärgat och innehöll 
mycket organiskt kol. Fosforhalten var låg och kvävehalten måttligt hög. pH var neutralt 
och buffertkapaciteten god. Mängden lösa joner i vattnet var låg, vilket tillsammans med 
näringshalten indikerar en näringsfattig miljö. 

Åtgärder och som antas påverka vattenområdets naturvärden vid järnvägsbygget 

Processvatten kommer att släppas till Skeppsjön. Processvattnet uppstår vid 
byggnationen av tunneln och skärningen och består till största delen av inläckande 
grundvatten och regnvatten. I detta vatten kommer rester från berget finnas i form av 
suspenderat material som till stora delar kan sedimenteras. Finpartikulärt material 
kräver längre sedimenteringstider än de som troligtvis kommer att kunna lösa av 
utrymmesskäl. Vidare kommer kväverester att finna i processvattnet som har sitt 
ursprung i sprängning. Kvävet kan bli svårt att reducera, vilket medför en ökad 
belastning på Skeppsjön under byggtiden. 

Skeppsjön är fosforbegränsad, vilket gör att tillförsel av kväve inte automatiskt leder till 
ökad tillväxt och ökad eutrofiering. Idag är mängden kväve måttligt hög och kan troligen 
åtminstone tillfälligt uppnå höga halter med tillförsel av processvatten, men mängderna 
och varaktigheten på utsläppet är inte klargjorda i dagsläget. Sjöns omsättningstid 
bedöms vara ca 1 år enligt Länsstyrelsens faktablad över sjön. Avrinningsområdet är 
stort, ca 20 km2 och man kan anta att mängden kväve och partiklar som tillförs sjön 
bara kommer att utgöra en liten del av de mängder som finns i allt tillrinnande vatten. 
En tillfällig påverkan under några månaders tid och om den inte huvudsakligen sker 
under sommartid, bedöms inte påverka ekologisk status i sjön. Det beror främst på att 
det är fosfor som begränsar tillväxten och inte kväve. En långvarig tillförsel, under något 
eller några års tid, kan däremot medföra en långsam förskjutning av ekosystemet mot 
ett tillstånd där faunan består av mer toleranta arter, men det hänger också mycket ihop 
med mängden partiklar som tillförs sjön.  

Ökad grumling medför bl.a. minskad ljustillgång i sjön för växter och sämre sikt för 
exempelvis rovlevande fisk. Om mängden finpartikulärt material är så stor att sjön 
riskerar att bli grumlig under en längre period bedöms konsekvensen av detta kunna bli 
att mängden undervattensväxter minskar och att särskilt fiskfaunan kan bli negativt 
påverkad. 

Rekommenderade skyddsåtgärder 

Beroende på hur mycket sediment och processvatten som uppstår, kan det blir 
nödvändigt att anlägga någon form av sedimentationsanläggning för att inte riskera att 
försämra sjöns ekologiska status. En sedimentationsanläggning, om den utformas på ett 
bra sätt, har positiva effekter inte bara på både mängden partiklar utan också på 
mängden kväve. I dagsläget saknas dock sådan kvantitativ information och 
bedömningen är därför att frågan bör utredas vidare allt eftersom genomförandet 
klargörs. 
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Om kväve i processvatten eller lakvatten från lagringsområden för sprängstenen 
förekommer som ammonium/ammoniak (beror bl.a. på pH-förhållanden) kan man 
behöva säkerställa luftning eller pH-justering så att man inte riskerar toxiska nivåer i 
vattendrag eller i Skeppsjön. Ammoniak och ammonium omvandlas dock normalt 
snabbt till icke-toxiska kväveformer via nitrit till nitrat. 

Grumlingsbegränsande åtgärder och avskärmning kan vara aktuellt om grävnings- eller 
fyllningsarbeten ska genomföras i vattenområdet, för att minska risken för spridning av 
miljöskadliga ämnen från sedimentet. 

Skiren 
Beskrivning och bedömning av Skiren 

Skiren är en mindre näringsfattig sjö och är inte klassad som en vattenförekomst enligt 
Vattenmyndigheten. Därför finns inte fastslagna miljökvalitetsnormer för ekologisk och 
kemisk status för sjön. På sjöns södra och östra sida går tomtmark ända ner till sjön med 
mestadels klippta gräsmattor och några kvarlämnade tunna trädridåer eller enstaka 
träd, på östra sidan finns även en mindre badplats. Längs sjöns västra sida finns ett 
mindre blandskogsområde med gran, tall, björk och al mellan sjön och banvallen. Längs 
stränderna växer pors och starr. Landstrandmiljöerna kring Skiren är tämligen triviala 
och bedöms inte nå upp till naturvärdesklass 3.  

I vattnet finns enstaka strukturer viktiga för biologisk mångfald. Det finns tunnare glesa 
områden med bladvass och på bottnarna närmast land växer näckrosor. 
Bottensubstratet består närmast land av sand och grus och längre ut på djupare vatten 
övergår substratet till mjukbotten. Ytterligare information om objekten redovisas i 
objektsbilagan bilaga 2. 

I Skiren undersöktes litoralfaunan på en lokal och totalt påträffades 30 taxa. Resultaten 
av bottenfauna redovisas komplett i bilaga 1. Tre av de funna arterna är relativt 
sällsynta, snäckan Gyraulus crista, samt nattsländorna Cyrnus insolutus och 
Mystacides nigra. Fjädermygglarver dominerade faunan på alla provpunkter och även 
sötvattensgråsuggan Asellus aquaticus var vanlig. Övriga taxa påträffades i relativt få 
exemplar. Vi fann fem trollsländearter och 13 nattsländearter, vilket är relativt mycket. 
Två av dessa arter är typiska för Natura 2000-naturtyper. Flicksländan Coenagrion 
johanssoni är typisk för Myrsjöar, (naturtyp 3160), medan nattsländan Oecetis testacea 
är typisk för Mindre vattendrag (3260) och Större vattendrag (3210). Resultaten av 
bottenfaunaundersökningen föranleder inte att artskyddsförordningen ska tillämpas. 
Skiren har bedömts uppnå naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

Litoralproverna innehöll få individer. Skiren har högre individantal per ytenhet än 
Skeppsjön, dock lägre antal taxa. 

ASPT-index visade på Hög status medan MILA-index visade på Måttligt sura 
förhållanden, vilket dock inte stämmer med de vattenkemiska proverna, som visar 
neutrala förhållanden. 

Profundalproverna i Skiren klassificeras till Dålig status utifrån BQI-index 
Bottenfaunan dominerades helt av planktonmygglarven Chaoborus flavicans vilket är 
typiskt för sjöar som åtminstone tidvis utsätts för låga syrgashalter. Vid tidpunkten för 
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provtagning av bottenfauna (april) var dock syrgashalten hög i hela vattenmassan, men 
sjön var då under cirkulation. 

Sedimenten i Skiren är tydligt påverkade av polyaromatiska kolväten (PAH). PAH:er 
bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material och finns ofta i höga halter i 
anslutning till exempelvis koksverk, gasverk, sågverk, bangårdar och bensinstationer. 
PAH:er ingår i bekämpningsmedel bl.a. i kreosoter. Föroreningarna kommer med stor 
sannolikhet från impregneringsanläggningen som legat nordost om Skeppsjön.  

I Skiren förekommer särskilt de tunga PAH:erna i höga halter. Metallhalterna i 
sedimentet var måttligt höga: arsenik, kadmium, koppar och zink förekommer i måttligt 
höga halter, övriga metaller förekom i låga halter. Prover togs på två olika ställen i sjön 
och båda provpunkterna hade ungefär samma halter av både PAH:er och metaller. Det 
var inte heller någon stor skillnad mellan ytsediment (0-5 cm) och djupare lager (5-20 
cm), vilket indikerar att föroreningarna nått sjön under en lång tid. Kvävehalten i 
sedimentet var hög. Provtagningspunkterna för vattenkemi och sediment redovisas på 
kartorna i bilaga 3. Analysprotokollen för vattenkemi och sediment redovisas i bilaga 4. 

 

Metaller analyserades även i ytvattnet men halterna var låga eller mycket låga. Sjön har 
neutralt pH och god buffertkapacitet. Fosforhalten är låg och kvävehalten måttligt hög. 
Mängden lösa joner i vattnet var låg, vilket tillsammans med näringshalten indikerar en 
näringsfattig miljö. 

Åtgärder och som antas påverka vattenområdets naturvärden vid järnvägsbygget 

Enligt gällande planer kommer inte Skirens vattenområde att påverkas eftersom 
järnvägsspåret inte anläggs i anslutning till sjön. 

Rekommenderade skyddsåtgärder och trolig påverkan 

Ej aktuellt då sjön inte påverkas. 
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Figur 1: kartan visar naturvärdesklassade sjöar och vattendrag och deras objektsnummer. På 
kartan redovisas även de väg- och järnvägstrummor som inventerats, de har bokstäver. 
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Bedömning av bäckarna 
Bäck 28 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Objektet är en liten 
naturlig bäck som har ett slingrande lopp. Vattnet är strömmande och bottensubstratet 
består av sten med inslag av större block längs med vattnet. Vattnet är klart och ej 
grumligt. Bredden på vattendraget är mellan 0,5-1,5 m och djupet är i medel ca 2 dm. 
Det finns risk för uttorkning under torrperioder. Bäckens naturvärden fortsätter utanför 
inventerad korridor i väster. 

Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande vatten och grovt 
bottensubstrat samt syresättning av vattnet. Bäcken har god skuggning i stora delar. 
Bäcken var artfattigt i bottenfaunaundersökning som utfördes 2005, endast fyra arter. 
Det är artfattigt på grund av att bäcken torkar ut vid låga flöden. Vid provtagning år 
2006 påträffades endast 4 taxa, en dykarskalbagge (som ofta förekommer i efemära 
vattensamlingar), ett par nattsländearter samt fåborstmaskar 

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

När dubbelspåret anläggs kommer vattendraget att kulverteras på en sträcka av ca 20 m 
genom att trummorna förlängs eller att en ny trumma anläggs. Detta innebär en tillfällig 
störning för förekommande organismer då arbetet utförs. Vattenmiljön nedströms kan 
tillfälligt grumlas. Det innebär också att denna del av vattendraget kommer att skuggas 
mer än naturligt i och med kulverteringen. Bottensubstratet kommer att bli mer 
homogent i kulverten. 

Rekommenderade skyddsåtgärder 

Undvik grumling genom att gräva vid lågvatten eller säkra med skyddsdukar att 
grumling inte sker. Ett annat alternativ är att utföra arbete så att det utförs i torrhet 
genom omledning. Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att 
trummorna är anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s ) och att ett 
grövre bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är 
lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger 
kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett 
alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 

Bäck 29 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 2, högt naturvärde. Bäcken är naturligt 
slingrande och rinner från väster under järnvägen och fortsätter på östra sidan. Bäcken 
har en bredd på ca 8 dm och ett djup på 1 dm. Bäcken har strömmande vatten och grovt 
bottensubstrat dominerat av sten. Vattnet är klart och ej grumligt. Väster om vägen 
ligger ett mindre vattenfall med stenblock som översilas. Bäckens naturvärden fortsätter 
utanför inventerad korridor i både öster och väster. 

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten och 
grovt vattensubstrat. Block förekommer samt litet vattenfall med översilade stenar. 
Vattendraget är välskuggat. Vid bottenfaunaprovtagning från år 2005 påträffades 26 
taxa, men inga särskilt värdefulla eller sällsynta arter. Vid provtagningen våren 2016 
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påträffades total 32 taxa. 2016 påträffades betydligt fler arter bland både dag, bäck- och 
nattsländor. En art, nattsländan Annitella obscurata, är ovanlig. Artantalet är måttligt 
högt. Bland arterna fanns också tre taxa som är typiska arter för några olika Natura 
2000-naturtyper. Märlkräftan Gammarus pulex och bäcksländan Isoperla difformis är 
typiska arter för Mindre vattendrag (3260) och Större vattendrag (3210), medan 
skalbaggen Hydraena gracilis är typisk för Mindre vattendrag. 

Vattenkemin i bäcken visar på låga metallhalter. Både kväve- och fosforhalterna är 
måttliga. pH är nära neutralt och buffertkapaciteten är god. Mängden joner i vattnet är 
låg och vattnet bedöms vara relativt näringsfattigt. 

Kiselalgsanalysen bekräftade de vattenkemiska proverna och proverna uppvisade Hög 
status vad gäller förorenings- och eutrofieringsförhållanden, medan försurningsindex 
visade på Måttligt sura förhållande. Försurningsindex hamnade dock nära gränsen mot 
”Nära neutrala” förhållanden. Mer information om kiselalgsanalysen finns i bilaga 1. 

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

När dubbelspåret anläggs kommer vattendraget att kulverteras på en sträcka av ca 20 m 
genom att trummorna förlängs eller att en ny trumma anläggs. Detta innebär en tillfällig 
störning för förekommande organismer då arbetet utförs. Vattenmiljön nedströms kan 
tillfälligt grumlas. Det innebär också att denna del av vattendraget kommer att skuggas 
mer än naturligt i och med kulverteringen. Bottensubstratet kommer att bli mer 
homogent i kulverten. 

Rekommenderade skyddsåtgärder 

Undvik grumling genom att gräva vid lågvatten eller säkra med dukar att grumling inte 
sker. Ett annat alternativ är att utföra arbete så att det utförs i torrhet genom 
omledning. Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att trummorna är 
anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s) och att ett grövre 
bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är 
lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger 
kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett 
alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 

Bäck 30 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Objektet är en 
naturligt ringlande bäck. Den har grovt bottensubstrat med främst sten, grus och sand. 
Bredden är ca 5 dm m och djupet ca 1 dm. Vattnet har klar färg och är inte grumligt. 
Vattendraget har stor solexponering inom den inventerade korridoren. I närheten av 
järnvägen finns rester av en gammal stenbro. Väster om järnvägen fortsätter 
naturvärdena knutna till bäcken, öster om järnvägen är det dikat och når inte upp till 
naturvärdesklass. Naturvärdena motiveras med att det är en naturlig bäck med grovt 
bottensubstrat och strömmande vatten och god syresättning av vattnet. Inga 
naturvårdsarter är funna. Ingen bottenfauna är provtagen. Artvärdet anges som ej 
bedömt eftersom det inte kan bedömas fullt ut med inventeringar som utförts. 

 



 12  
   
   
 

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

När dubbelspåret anläggs kommer vattendraget att kulverteras på en sträcka av ca 20 m 
genom att trummorna förlängs eller att en ny trumma anläggs. Detta innebär en tillfällig 
störning för förekommande organismer då arbetet utförs. Vattenmiljön nedströms kan 
tillfälligt grumlas. Det innebär också att denna del av vattendraget kommer att skuggas 
mer än naturligt i och med kulverteringen. Bottensubstratet kommer att bli mer 
homogent i kulverten. 

Rekommenderade skyddsåtgärder 
Undvik grumling genom att gräva vid lågvatten eller säkra med dukar att grumling inte 
sker. Ett annat alternativ är att utföra arbete så att det utförs i torrhet genom 
omledning. Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att trummorna är 
anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s) och att ett grövre 
bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är 
lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger 
kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett 
alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 

Bäck 31 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 2, högt naturvärde. Objektet är en naturlig och 
slingrande bäck med grovt bottensubstrat och strömmande vatten. Rikligt med block 
och stenar förekommer i vattnet. Finkornigare stensubstrat dominerar på östra sidan 
om järnvägen. Bäcken är ca 5 dm m bred och djupet är ca 1 dm. Vattnet är klart, inte 
färgat och inte grumligt. På stenar i bäcken och på trädstammar växer mossan Porella 
sp. Död ved förekommer glest i bäcken. Västerut fortsätter mycket höga naturvärden 
knutna till bäcken. 

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten och 
grovt bottensubstrat. Välskuggad lundmiljö vid bäcken. Naturvårdsarten Porella sp 
förekommer rikligt i bäcken och närmiljön. Bäcken provtogs på bottenfauna 2005 och 
då påträffades 14 taxa, vilket är lågt. Inga sällsynta eller anmärkningsvärda arter 
påträffades. 

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

Sannolikt kommer vattendraget att behöva grävas om för att lösa problemet med de 
stora höjdskillnader som förekommer i anslutning till vattendraget. Vattendraget 
kommer då att ändra sitt naturliga lopp. Vattendraget kommer närmast Skeppsjön att 
kulverteras på en sträcka av ca 20 m. Det är av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden att trummorna är anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 
m/s) och att ett grövre bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken 
ca 16-32 mm är lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda 
bottenmaterialet ligger kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan 
halvtrummor vara ett alternativ. 
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Rekommenderade skyddsåtgärder 

Det troliga scenariot att vattendraget grävs om och det är då viktigt att återskapa ett så 
naturligt lopp som möjligt. Vattendraget ska i möjligaste mån ha ett slingrande lopp. Det 
är viktigt att behålla en lutning som möjliggör att strömhastigheten är tämligen hög vid 
normal vattenföring. Forsnackar är också positivt om det går att skapa. Bottensubstratet 
tillsammans med vattenhastigheten är viktiga komponenter för den biologiska 
mångfalden. Kornstorleken på bottenmaterial som används vid restaurering bör 
efterlikna det som finns naturligt i vattendraget. Det är dock en fördel om man undviker 
finkorniga fraktioner i direkt kontakt med vattnet. Singel (16-32 mm) är en lämplig 
minsta fraktion och alla storlekar av sten och block däröver som finns naturligt i 
närheten är lämpliga att använda. Vid grävningsarbete är det också fördelaktig att om 
möjligt gräva gropar här och var som gör att organismer kan fortleva även vid 
torrperioder. Mer information om biotopvård i vattendrag finns i Trafikverkets text: 
Temablad biotopvård. 

Den nya fåran ska grävas i torrhet. En konstruktion som tillfällig dämmer mellan 
befintlig och ny fåra ger möjlighet till försiktigt påsläpp av vattnet och minskad 
grumling. Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att trummorna är 
anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s) och att ett grövre 
bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är 
lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger 
kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett 
alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 
Om den nya fåran anläggs på ett ur naturvårdssynpunkt lämpligt sätt kommer 
naturvärden i vattnet snart att återhämta sig. 

Bäck 31X 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Objektet är en 
naturligt ringlande bäck. Den har grovt bottensubstrat med främst sten med storlekarna 
ca 5-7 cm. Vid besöket var bäcken uttorkad men näckmossa på stenar visar på att vatten 
förekommer i bäcken stora delar av året, vid besöket var det extremt lågvatten. 
Naturvärdena i bäcken fortsätter utanför korridor väster om planerad spårlinje. Öster 
om bäckens avgränsning finns normalt ett mindre vatten som vid besöker var uttorkat. 

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten 
under normala förhållanden ett och grovt bottensubstrat. Bäcken torkar ut vid lågvatten 
vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt. 

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

När dubbelspåret anläggs kommer vattendraget att kulverteras på en sträcka av ca 20 m 
genom att trummorna förlängs eller att en ny trumma anläggs. Detta innebär en tillfällig 
störning för förekommande organismer då arbetet utförs. Vattenmiljön nedströms kan 
tillfälligt grumlas. Det innebär också att denna del av vattendraget kommer att skuggas 
mer än naturligt i och med kulverteringen. Bottensubstratet kommer att bli mer 
homogent i kulverten. 
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Rekommenderade skyddsåtgärder 

Undvik grumling genom att gräva vid lågvatten eller säkra med dukar att grumling inte 
sker. Ett annat alternativ är att utföra arbete så att det utförs i torrhet genom 
omledning. Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att trummorna är 
anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s) och att ett grövre 
bottenmaterial läggs ut i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är 
lämpligt). Rätt anpassad trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger 
kvar och inte spolas bort. Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett 
alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 

Bäck 32 
Bäcken har bedömts till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Objektet är en 
naturligt ringlande bäck. Den har grovt bottensubstrat. Längst i väster, strax innanför 
inventeringsområdet, finns ett brant vattenfall med hällar och tämligen stora stenar. Det 
grova substratet förekommer en bit nedströms i vattendraget för att längre ner mot 
järnvägsbanken övergå till mjukare substrat. I bäckfåran förekommer det rikligt med 
klen död ved. Längst i öster övergår vattendraget till en vattensamling som vid besöket i 
september var torrlagt men som tidigare på våren höll vatten. Väster om 
inventeringsområdet fortsätter vattendraget och det har även där naturligt lopp och 
grovt bottensubstrat. 

Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande vatten, under 
normala vattenförhållanden, och den har grovt bottensubstrat samt god syresättning av 
vattnet. Bäcken provtogs 2005 och då påträffades endast 4 taxa, vilket är mycket lågt. 
Inga sällsynta eller anmärkningsvärda arter påträffades. Faunan var individfattig, men 
vanligast var en vanligt förekommande dagslända.  

Åtgärder som påverkar vattendraget vid järnvägsbygget 

När dubbelspåret anläggs kommer vattendraget att kulverteras på en ny sträcka av ca 20 
m genom att en ny trumma anläggs. Den gamla trumman lämnas kvar om 
dimensionerna är rätt. Anläggandet av trumma innebär en tillfällig störning för 
förekommande organismer då arbetet utförs. Vattenmiljön nedströms kan tillfälligt 
grumlas. Det innebär också att denna del av vattendraget kommer att skuggas mer än 
naturligt i och med kulverteringen. Bottensubstratet kommer att bli mer homogent i 
kulverten. 

Rekommenderade skyddsåtgärder 

Undvik grumling genom att gräva vid lågvatten eller säkra med dukar att grumling inte 
sker. Ett annat alternativ är att utföra arbete så att det utförs i torrhet genom omledning 
Det är av stor betydelse för den biologiska mångfalden att trummorna är anpassade för 
att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 m/s) och att ett grövre bottenmaterial läggs ut 
i trummorna (stenmaterial av storleken ca 16-32 mm är lämpligt). Rätt anpassad 
trumma för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger kvar och inte spolas bort. 
Där lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett alternativ. 

Om rekommenderade åtgärder följs kommer påverkan på naturvärdena att vara liten. 
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Inventering av väg- och järnvägstrummor 
Inventering av befintliga väg och järnvägstrummor har utförts upp till 500m från 
järnvägslinjen. Nedan redovisas de trummor som har inventerats. På kartan figur 1 
redovisas de aktuella objekten. Objekten är indelade efter vilket bäcksystem de tillhör. 
Bäcksystemen är numrerade efter Callunas inventering 2005. En bäck har tillkommit 
sedan 2005 och den har namngivits till 31x. Flertalet av de inventerade väg- och 
järnvägstrummorna utgör inte vandringshinder. De som bedöms utgöra 
vandringshinder är de med bokstäverna D och F, (bäcksystem 28), J (bäcksystem 29), 
och T (bäcksystem 32). Det är dock så att naturliga vandringshinder som t.ex. vattenfall 
eller sumpskogsmiljöer förekommer i flera av vattendragen mellan järnväg och väg även 
om trummorna är framkomliga. 

Befintliga trummor under väg och järnväg finns i olika utföranden i de inventerade 
objekten som betongtrummor, plåttrummor och stenskodd passage. Vid ombyggnation i 
området bör dessa besiktas för ekologisk funktionalitet. Om passagen utgör 
vandringshinder eller ej redovisas här. Det är dock av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden att trummorna är anpassade för att hålla flöden som är lämpliga (max 0,4 
m/s ) och att ett naturligt bottenmaterial läggs ut i trummorna. Rätt anpassad trumma 
för flödet gör att det ditlagda bottenmaterialet ligger kvar och inte spolas bort. Där 
lutningen är kraftig (över 1 %) kan halvtrummor vara ett alternativ. Insatser för att 
underlätta spridning av organismer vid järn och järnväg bör prioriteras nära befintlig 
järnväg då naturliga vandringshinder förekommer vid flera vattendrag mellan järnvägen 
och de vägtrummor som inventerats väster om järnvägen.  

Ingår i bäcksystem 28  
A) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under väg. Trumma belägen väster om 
järnvägen och väster om vägen. Trumman är ett plaströr med diametern 4 dm och den 
ligger mot bottnen.  

B) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under väg. Belägen väster om järnvägen 
och öster om vägen. Plaströr 4 dm i diameter. Ligger i marknivå.  

C) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under järnväg. Trumma belägen på västra 
sidan om järnvägen. Betongrör med diametern 7 dm.  

D) Beskrivning: Vandringshinder. Trumma under järnväg. Trumma belägen på östra 
sidan om järnvägen. Betongrör med diametern 7 dm röret ligger ca 40 cm över marken. 
Åtgärder: gräv ner trumman så att den ej ligger ovan marknivå.  

E) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under väg. Trumma belägen på östra sida 
om järnvägen och väster sida om vägen. Trumman är en plåttrumma med diametern 3 
dm, trumman är nedsänkt i marken.  

F) Beskrivning: Vandringshinder. Trumma under väg. Trumma belägen på öster sida 
om järnvägen och östra sidan om vägen. Trumman är en plåttrumma med diametern 3 
dm, trumman ligger ca 20 cm över marken. Åtgärder: gräv ner trumman så att den ej 
ligger ovan marknivå.  
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Ingår i bäcksystem 29 
G) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen, belägen på västra sidan av 
vägen. Består av ett betongrör med diametern 10 dm. Vandringshinder finns uppströms 
i form av en dammbyggnad till Smeddammen. 

H) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen, belägen på östra sidan av 
vägen. Består av ett betongrör med diametern 10 dm. Vandringshinder finns uppströms 
i form av en dammbyggnad till Smeddammen. 

I) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under järnvägen. Belägen på väster sida 
om järnvägen. Består av ett betongrör med diametern 6 dm. Ligger nedsänkt i marken. 
Naturliga vandringshinder finns uppströms. 

J) Beskrivning: Vandringshinder åtminstone för mindre organismer. Trumma under 
järnvägen. Belägen på östra sidan om järnvägen. Består av ett betongrör med diametern 
6 dm. Röret är ca 10 cm över bottnen. Åtgärder: Gräv ner trumman så att den ej ligger 
ovan marknivå. Naturliga vandringshinder finns uppströms. 

K) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen. Öster om järnvägen och 
väster om vägen. Stenskodd kanal under vägen.  

L) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen. Öster om järnvägen och 
öster om vägen. Stenskodd kanal under vägen.  

Ingår i bäcksystem 30 
M) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen. Belägen på väster sida om 
järnvägen. Består av ett metallrör med diametern 8 dm. Parallellt ligger ett plast rör 
med diametern 4 dm. 

N) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen. Belägen på östra sidan om 
järnvägen. Består av ett metallrör med diametern 8 dm. Parallellt ligger ett plast rör 
med diametern 4 dm. 

O) Beskrivning: Ej vandringshinder. Trumma under vägen. Belägen öster om järnvägen 
och öster om vägen. Betongrör med diametern 4 dm och det ligger an mot marken.  

P) Beskrivning: Ej vandringshinder i någon av dem. Trumma och stenvalv. Stenvalv 
öster om järnvägen/under järnvägen och trumma öster om järnvägen men väster om 
vägen. Under vägen är det en betongtrumma med diametern 4 dm den ligger mot 
bottnen. Under järnvägen löper ett stenvalv som ligger i tät anslutning till vägtrumman.  

Q) Beskrivning: Ej vandringshinder. Stenvalv under järnvägen på järnvägens västra 
sida. 

Ingår i bäcksystem 32 
R) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma under väg belägen på västra sidan 
om vägen. Trumman är 5 dm i diameter och här gjord av betong. Den ligger an mot 
marken. Naturliga vandringshinder finns nedströms trumman.  
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S) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma under väg belägen på östra sidan 
om vägen. Trumman är 5 dm i diameter och här gjord av betong. Den ligger an mot 
marken. Naturliga vandringshinder finns nedströms trumman.  

T) Beskrivning: Vandringshinder. Vid banvallen däms vattnet upp bildar en större 
vattensamling. Det går inte att se om det finns ett utlopp i forma av en trumma och om 
den i så fall är igensatt. Åtgärder: Vid ombyggnad se till att en trumma läggs ner delvis 
under marknivå så att vattnet kan passera ut i Skeppsjön.  

Ingår i bäcksystem 31 
U) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma under väg belägen på östra sidan 
om vägen. Trumman är 3 dm i diameter och här gjord av betong. Den ligger an mot 
marken. Naturliga vandringshinder finns nedströms trumman.  

V) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma under väg belägen på västra sidan 
om vägen. Trumman är 3 dm i diameter och här gjord av betong. Den ligger an mot 
marken. Naturliga vandringshinder finns nedströms trumman.  

X) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma väster om järnvägen, ca 6 dm i 
diameter. Ligger an mot marken. Naturliga vandringshinder förekommer uppströms.  

Y) Beskrivning: Ej vandringshinder. Betongtrumma öster om järnvägen, ca 6 dm i 
diameter. Ligger an mot marken. Naturliga vandringshinder förekommer uppströms. 

Groddjursinventering 
Metod och syfte 
Inventeringen av groddjur utfördes den 26:e maj 2016 i två vatten väster om befintlig 
järnväg. Vattnen benämns som norra och södra vattnet i rapporten. Inventeringen 
utfördes nattetid enligt Naturvårdsverkets metodik ”Manual för uppföljning i skyddade 
områden�– Skyddsvärda däggdjur, samt grod- och kräldjur”. Inventeringen innebär 
kortfattat att man går runt vattnet och stannar upp med fem meters mellanrum och 
identifierar samt räknar vuxna individer. Visuell inventering är en enkel och 
kostnadseffektiv metod som inte kräver någon hantering av djuren.  

Syftet var att inför projektering av ny järnvägssträckning reda ut om det fanns groddjur i 
vattnet vilket tjänar som underlag till bedömning om ansökan/anmälan om 
vattenverksamhet, dispens från artskydd samt som underlag till naturvärdesbedömning 
av vattnen. 

Vattnens geografiska läge visas på kartan i figur 2. 
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Figur 2. Kartan visar planerad spårlinje samt de inventerade vattnens geografiska läge och 
utbredning. 
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Beskrivning och resultat 
Södra vattnet 

Det södra vattnet är ett ganska stort vatten som sträcker sig längs med Skeppsjön och 
som är en avsnörning som blivit då man en gång byggde järnvägen som finns idag. 
Troligen finns någon slags trumma mellan Skeppsjön och det mindre vattnet men det 
syntes inte. Vattnet är solexponerat och dess kanter varierar mellan flackare och 
brantare kanter. Vattnet hade vid besöket ett djup av ca 5 dm. Vid kanterna växer yngre 
träd av al och björk.  

Vid besöket observerades fisk som slog i vattnet men inga groddjur hittades. Vattnet 
bedöms kunna hålla vatten året om med tanke på kopplingen till Skeppsjön. Vattnet 
skulle kunna fungera som lekvatten för groddjur men förekomsten av fisk gör det 
mindre lämpligt för groddjur. 

Norra vattnet 

Det norra vattnet skapas då en mindre bäck möter banvallen. Vattnet sträcker sig längs 
med denna väster om skeppsjön. Inga utlopp syns från vattnet och ut mot Skeppsjön. På 
bottnen ligger rikligt med lövförna på bottnen som har ansamlat sediment. Kring vattnet 
växer lövskog av asp och sälg med en stamdiameter upp mot 3 dm. Vattendjupet var vid 
besöket någon dm och troligen torkar vattnet ut delar av året. Vid ett besök i april i 
samband med att bäckarna karterades i området var det betydligt mer vatten på lokalen. 

Inga groddjur observerades vid besöket. Vattnet skulle kunna fungera som lekvatten för 
groddjur men troligen torkar vattnet ut i perioder vilket är negativt för groddjuren. 
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1 Inledning 
Pelagia Nature & Environment AB har av Calluna AB fått i uppdrag att analysera 31 
bottenfaunaprover samt ett kiselalgsprov insamlade i två sjöar och en bäck längs den 
planerade järnvägssträckningen mellan Jakobshyttan och Mariedamm. 
 
Syftet med undersökningen är: 
 

x Att via arternas förekomster med artrikedom och signalvärde få underlag till att 
validera artvärdet enligt svensk standard för naturvärdesinventering. 

 
x Bedömning av om prövning enligt 4, 6, 7, 8 och 9 enligt Artskyddsförordningen 

samt 7 kap 28 § måste göras. 
 

x Underlag till förslag på skyddsåtgärder. 
 

x Underlag för tillstånd av vattenverksamhet. 

2 Material och metoder  
Provtagning utfördes 2016-04-20 i bäcken (Bäck 29) och 2016-04-25 i sjöarna av personal 
från Calluna AB. Provtagningslokalernas lägen beskrivs i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Provtagningslokalernas lägen i sjöarna och provpunkten för kiselalger. 
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2.1 Bottenfauna 
I det undersökta vattendraget (Bäck 29, numrering enligt tidigare inventering i området) 
togs proverna enligt den standardiserade sparkmetoden för bottenfaunaprover i 
strömmande vatten, SS EN 27828 och SS_EN 10870_2012. Metoden innebär att en yta 
på 0,3 x 1 m omröres med foten under totalt en minut samtidigt som en håv med 
maskvidden 0,5 mm hålls längs botten strax nedströms foten så att lösgjort material driver 
in i håven. Detta utgör ett delprov. Fem sådana prov tas på varje lokal inom en sträcka av 
totalt 10 m. Inom samma sträcka togs dessutom ett kvalitativt sökprov med en mindre 
håv. Avsikten med detta var att komplettera provtagningen, främst på de ytor som inte går 
att ta med den standardiserade sparkmetoden, till exempel beroende på vattendjup och 
bottensubstrat.  
 
Även i sjöarnas strandzoner, Skeppsjön: litoral 1 och litoral 3 samt Skiren: litoral 2, togs 
proverna med den standardiserade sparkmetoden, modifierad för stillastående vatten. 
Detta innebär att håven, till skillnad från i strömmande vatten, förs genom vattnet för att 
samla in det lösgjorda materialet och att tiden inskränks till 20 sekunder. I sjöarna togs 
inga kvalitativa sökprover. 
 
Från sjöarnas djupbottnar, Skeppsjön: profundal 2 samt Skiren: profundal 1, togs proverna 
från båt med Ekmanhämtare, SS028190 och SS_EN 10870_2012. 
 
Det insamlade materialet sållades i ett 0,5 mm såll och konserverades därefter i etanol till 
en koncentration på minst 70%. Djuren plockades ut under förstoringsglas och bestämdes 
därefter i stereolupp och mikroskop till den taxonomiska enhet som anges i 
Naturvårdsverkets Författningssamling (HVFMS 2013:19). 
 
Bottenfaunans sammansättning användes för att beräkna olika index enligt HVFMS 
2013:19, som ger en vägledning i bedömningen av vattnets kvalitet och bottenfaunans 
livsbetingelser. 
 
För prover från rinnande vatten används tre olika index: 
 
ASPT är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng efter sin 
känslighet mot en miljöpåverkan. Indexet integrerar påverkan från eutrofiering, förorening 
med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som rätning/rensning (inklusive 
grumling). 
 
DJ-index är ett multimetriskt index för vattendrag för att påvisa eutrofiering med fem 
ingående enkla index. 
 
MISA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag, innehållande sex enkla index. 
 
För sjöar används två index: 
 
MILA är ett multimetriskt surhetsindex för sjöar som innehåller sex parametrar/index 
baserat på sjöars litoralfauna. 
 
BQI utnyttjar kunskapen om olika fjädermyggarters känslighet mot låga syrgashalter och 
används för att mäta tillståndet i sjöars profundal. 
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Utplockning av bottenfauna ur insamlat material utfördes av personal från Calluna AB. 
Artbestämning, indexberäkning och utvärdering utfördes av Mats Uppman, Pelagia 
Nature & Environment AB. 
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för både 
provtagning och analys av bottenfauna (ackrediteringsnummer 1846). 

2.2 Kiselalger 
I det undersökta vattendraget (Bäck 29, numrering enligt tidigare inventering i området) 
togs provet enligt metod SS-EN 13946 (SIS 2003) och HaVs Handbok för 
miljöövervakning, undersökningstyp ”Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys” 
(HaV 2016). Vid provtagningslokalen insamlades ett organismprov som sedan fixerades 
med etanol.  
 
Kiselalgsanalysen utfördes av Veronika Gälman, Pelagia Nature & Environment AB, 
enligt metoden SS-EN 14407 (SIS 2005), HaVs Handbok för miljöövervakning, 
undersökningstyp ”Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys” (HaV 2016). 
 
Statusklassificering av provtagningslokalen gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS 
(Indice de Polluo-sensibilité Spécifique). I gränsfall mellan klasser beaktades även 
stödparametrarna %PT (Pollution Tolerante valves) och TDI (Trophic Diatom Index). 
Beräkning av kiselalgsindex gjordes med hjälp av programvaran Omnidia 
(http://omnidia.free.fr/omnidia_english). IPS är ett index som visar påverkan av 
näringsämnen och organisk förorening och utifrån detta kan en statusklassificering av 
vattendraget göras. 
 
Vidare har surhetsindexet ACID (Acidity Index for Diatoms) beräknats. Detta visar på 
surheten i vattendraget. ACID ger ingen statusklassificering utan grupperar endast 
vattendraget i en pH-regim. Sålunda är det inte möjligt att urskilja om vattendraget är 
naturligt surt eller antropogent försurat. För att avgöra detta måste de fysikalisk-kemiska 
bedömningsgrunderna för försurning användas. Samtliga index finns beskrivna i 
Bakgrundsrapporten till revideringen av bedömningsgrunderna (Kahlert, Andrén & 
Jarlman 2007). Utvärdering av resultaten gjordes enligt Tabell 2 och 3 (Naturvårdsverket 
2007) och enligt HVMFS 2013:19, Bilaga 1. 
 
Tabell 1 visar referensvärde och klassgränser för IPS. Osäkerheten är +/- 0,5 enheter om 
IPS > 13 och +/- 1 enheter om IPS < 13. Tabell 2 visar klassgränser för ACID-index. 
Osäkerheten är +/- 10 %.  
 
Tabell 1. Referensvärde och klassgränser för IPS. 

 
 
 

Status IPS-värde
Referensvärde 19,6
Hög ≥17,5
God ≥14,5 och <17,5
Måttlig ≥11 och <14,5
Otillfredsställande ≥8 och <11
Dålig <8
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Tabell 2. Klassgränser för ACID-index. 

 
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för analys av 
kiselalger (ackrediteringsnummer 1846).  

3 Resultat och diskussion 

3.1 Bottenfauna 
Artlistor för bottenfauna återfinns i Bilaga 1. Inga rödlistade arter återfanns men väl en art 
som angetts som ovanlig, snäckan Gyraulus crista i Skiren litoral 2. Ingenting i denna 
undersökning föranleder att artskyddsförordningen ska tillämpas. 
 
För lokalerna med sparkprovtagning, i Bäck 29 och sjöarnas litoralzoner, är individantalen 
signifikant lägre i Skeppsjön än i Skiren och Bäck 29 (Figur 2), artantalen är över lag låga 
(Figur 3). 
 

 
Figur 2. Antal individer per prov, medelvärden och 95-procentiga konfidensintervall. 
 
 

Surhetsklasser Surhetsindex ACID Motsvarar medel-pH Motsvarar pH-minimum
Alkaliskt ≥7,5 ≥7,3 -
Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3 -
Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 <6,4
Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 <5,6
Mycket surt <2,2 <5,5 <4,8
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Figur 3. Antal taxa per prov, medelvärden och 95-procentiga konfidensintervall. 
 
 
 
För sjöarnas litoralzon klassificeras alla tre lokalerna till Hög status utifrån ASPT-index 
(Figur 4), medan MILA-index (Figur 5) ger Skeppsjön litoral 1 klassificeringen Nära neutralt 
och de båda övriga lokalerna Måttligt surt, för Skeppsjön litoral 3 nära gränsen till Nära 
neutralt. 
 

 
Figur 4. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på ASPT-index samt klassgränser för ekologisk 
statusklassificering. 
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Figur 5. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på MILA-index samt klassgränser för 
surhetsklassificering. 
 
Profundalproverna i båda sjöarna klassificeras till Dålig status utifrån BQI-index (Figur 6). 
Bottenfaunan dominerades helt av planktonmygglarven Chaoborus flavicans vilket är typiskt 
för sjöar som åtminstone tidvis utsätts för låga syrgashalter.   
 

 
Figur 6. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på BQI-index samt klassgränser för 
statusklassificering. BQI-index hamnade på 0 vilket åskådliggörs i diagrammet som negativa 
staplar. 
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Bäck 29 klassificeras till Hög status utifrån ASPT- och DJ-index (Figur 7) och till Nära 
neutralt utifrån MISA-index (Figur 8). 
 

 
Figur 7. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på ASPT- och DJ-index samt klassgränser 
för statusklassificering. 
 
 

 
Figur 8. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på MISA-index samt klassgränser för 
surhetsklassificering. 
 
Det verkar sammanfattningsvis som om alla de undersökta lokalerna har tämligen god 
vattenkvalitet, med det undantaget att sjöarna antagligen har höga närsalthalter som tidvis 
åstadkommer syrebrist på de djupare bottnarna. Undersökningarna kommer att 
kompletteras med provtagning av vattenkemi, om detta inte bekräftar 
bottenfaunaresultaten kan det vara lämpligt med vidare studier. 
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3.2 Kiselalger 
Analysen av kiselalger från Bäck 29 visar på Hög status och Måttligt sura förhållanden (Tabell 
3 och Figur 9). ACID-index skiljer sig en surhetsklass från MISA-index och visar på något 
surare förhållanden. Gränsen för Nära neutrala förhållanden när det gäller ACID-index 
ligger på 5,8. I detta fall så hamnade index nära den gränsen (5,7).  
 
Tabell 3. Artantal, IPS-index, EK-värde, status, ACID-index samt surhetsklass utifrån 
analys av kiselalger från Bäck 29. 

 
 
 

 
Figur 9. IPS- och ACID-index för provet taget i Bäck 29. 
 
Ingenting i denna undersökning av kiselalger föranleder att artskyddsförordningen ska 
tillämpas. 
 
 
Analysrapport presenteras i Bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vattendrag Provpunkt Artantal IPS-index EK-värde Status (IPS) ACID-index Surhetsklass
Bäck 29 Bäck 29 46 18,8 0,96 Hög 5,7 Måttligt surt

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Bäck 29

IPS-index

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Bäck 29

ACID-index



Bottenfauna och kiselalger godsstråket Dunsjö – Jakobshyttan. Mariedamm 2016 

12/20 
 

4 Referenser 
HaV 2013. HVMFS 2013:19 Bilaga 1. Biologiska parametrar, sjöar och vattendrag. 
 
HaV 2016: Handbok för miljöövervakning. Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys 
Version 3:2: 2016-01-20 
 
Kahlert M., Andrén C. & Jarlman A. 2007. Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av 
bedömningsgrunder för Påväxt – kiselalger i vattendrag. Rapport SLU, Miljöanalys, vol. 
2007:23, 32pp. (http://info1.ma.slu.se/IMA/Publikationer/internserie/2007-23.pdf). 
 
Naturvårdsverket 2007. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten 
och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan 
bestämmas och följas upp. Handbok 2007:4, utgåva 1 december 2007. Bilaga A 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. 
(http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0147-6.pdf) 
 
Naturvårdsverket 2009. Handbok för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, 
Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1: 2009-03-13. 
 
Naturvårdsverket 2000: Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag. 
Rapport 4913. 
 
Omnidia programvara (http://omnidia.free.fr/omnidia_english). 
 
SIS Swedish Standard Institute 2003. Svensk Standard, SS-EN 13946, ”Water quality - 
Guidance standard for the routine sampling and pretreatment of benthic diatoms from 
rivers”. 
 
SIS Swedish Standard Institute 2005. Svensk Standard, SS-EN 14407:2005, ”Water quality 
Guidance identification, enumeration and interpretation of benthic diatom samples from 
running waters”. 
 
Svensk standard SS-EN 15204:2006 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0147-6.pdf


Bottenfauna Ostlänken 2016, HIL0106 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1. Artlistor bottenfauna 
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Det: Mats Uppman, Pelagia Nature & Environment AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skeppsjön litoral 1 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5
2016-04-25

Turbellaria 1
Nematoda 1
Bithynia tentaculata 1 1
Pisidium sp. 1 1 2 4
Oligochaeta 4 7 2 2 9
Erpobdella octoculata 2 2 1 2
Hydracarina 2
Asellus aquaticus 20 33 102 29 46
Gammarus pulex 4 1
Cloeon inscriptum 3 3 2 5
Kageronia fuscogrisea 2 2 6
Caenis horaria 27 2 2 1 14
Leptophlebia marginata 11 1 1 1 4
Leptophlebia vespertina 9 5 6 3 12
Ephemera vulgata 1
Zygoptera 2 1 2
Erythromma najas 1 1
Coenagrion sp. 1
Ischnura elegans 1
Aeshna grandis 1
Cordulia aenea 1 2 1
Oulimnius tuberculatus 1
Sialis lutaria 1
Polycentropus irroratus 1
Holocentropus dubius 1 1
Cyrnus flavidus 1 1
Cyrnus insolutus 3 3 5 1 1
Cyrnus trimaculatus 1
Agrypnia sp. 1
Limnephilidae 3
Limnephilus marmoratus 2 1 1
Glyphotaelius pellucidus 1
Athripsodes cinereus 1
Mystacides azurea 1
Chironomidae 14 6 7 3 14
Ceratopogonidae 2 2
Cyclorrhapha 1

Antal individer 112 68 142 46 130
Antal taxa 20 15 17 11 22
Totalt antal taxa 35

Index EK Status
ASPT 6,05 1,03 Hög
MILA 80,6 1,04 Nära neutralt
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Det: Mats Uppman, Pelagia Nature & Environment AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skeppsjön litoral 3 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5
2016-04-25

Turbellaria 1
Pisidium sp. 1 2 3 3
Oligochaeta 9 13 7 5 5
Hemiclepsis marginata 1
Hydracarina 6 1 3
Asellus aquaticus 26 33 20 9 13
Centroptilum luteolum 5 12 3 5 6
Cloeon inscriptum 1 1 1 2
Kageronia fuscogrisea 1 1 1
Caenis horaria 1
Caenis luctuosa 3 5 1 1
Leptophlebia vespertina 5 3 4 3 1
Ephemera vulgata 5 5 2 3 8
Zygoptera 1 3 1
Aeshna grandis 1 1
Orectochilus villosus 1
Sialis lutaria 2 2 5 2 3
Polycentropus flavomaculatus 1 1
Polycentropus irroratus 1 1
Cyrnus insolutus 1 1 1
Lype phaeopa 1
Tinodes waeneri 1
Ecnomus tenellus 1 1
Anabolia nervosa 1
Mystacides azurea 1 2
Mystacides nigra 2
Chironomidae 43 34 21 17 19
Ceratopogonidae 3 1

Antal individer 109 126 70 57 65
Antal taxa 17 19 15 14 14
Totalt antal taxa 28

Index EK Status
ASPT 6,19 1,06 Hög
MILA 64,9 0,84 Måttligt surt
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Det: Mats Uppman, Pelagia Nature & Environment AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skiren litoral 2 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5
2016-04-25

Spongillidae X
Gyraulus albus 1
Gyraulus crista 1
Pisidium sp. 4 2 1
Oligochaeta 7 6 6 6 1
Hydracarina 1 5 1 1
Ostracoda 1
Asellus aquaticus 46 39 49 27 18
Cloeon inscriptum 4 1 2
Caenis horaria 1 1 1
Leptophlebia vespertina 1 1
Ephemera vulgata 1 1 3
Coenagrion johanssoni 1
Coenagrion puella/pulchellum 2 3
Aeshna grandis 1
Aeshna juncea 1
Cordulia aenea 1
Sialis lutaria 1 1
Hydroptila sp. 1
Cyrnus flavidus 2
Cyrnus insolutus 12 6 11 2 7
Agrypnia sp. 1 1 1
Limnephilidae 6 8 5 4 10
Limnephilus marmoratus 1
Anabolia nervosa 1 1
Leptoceridae 2
Mystacides azurea 5 1 3 2 6
Mystacides nigra 2
Mystacides longicornis/nigra 2 2 1
Oecetis testacea 1
Molannodes tinctus 1 1
Chironomidae 271 160 151 85 82
Ceratopogonidae 1 1 6 3 2

Antal individer 367 240 241 133 141
Antal taxa 17 20 15 10 15
Totalt antal taxa 30

Index EK Status
ASPT 6,26 1,07 Hög
MILA 45,2 0,58 Måttligt surt
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Bäck 29 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Kval
2016-04-20

Turbellaria 1 2 3
Dugesia sp. 1
Polycelis sp. 1
Nematoda 1
Pisidium sp. 1 1
Oligochaeta 11 8 9 28 10
Erpobdella octoculata 1 1
Hydracarina 1
Asellus aquaticus 4 4 1 2 1
Gammarus pulex 2 6 3 3 1
Baetis niger 9 16 4 3 2
Baetis rhodani 30 21 35 20 18
Nemoura cinerea 6 1 1
Leuctra sp. 2 1
Leuctra hippopus 1 14 4 2
Isoperla difformis 3 7 5 2 2
Cordulegaster boltoni X
Hydraena gracilis 1 1 5 2 8
Anacaena globulus 1
Limnius volckmari 5 2 15 14 72
Elodes sp. 3 1 1
Rhyacophila fasciata 2 2 2 1
Agapetus ochripes 1 4
Hydropsyche siltalai 21 61 53 10 36
Limnephilidae 9 33 13 2
Potamophylax cingulatus 2 2
Halesus sp. 2 2
Chaetopterygini 1
Sericostoma personatum 2 2 7 11 16
Chaoborus flavicans X
Simuliidae 8 14 19 6 4
Chironomidae 122 153 88 27 18
Ceratopogonidae 5 21 18 19 17
Empididae 18 49 43 11 20

Antal individer 259 414 346 172 233
Antal taxa 17 25 22 21 19
Totalt antal taxa 32

Index EK Status
ASPT 5,42 1,01 Hög
DJ 12 1,40 Hög
MISA 36,6 0,77 Nära neutralt
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Skeppsjön profundal 2 Hugg 1 Hugg 2 Hugg 3 Hugg 4 Hugg 5
2016-04-25

Tubificidae (Tubifex-typ) 1 1

Potamothrix hammoniensis 2 2 2

Chaoborus flavicans 31 43 40 35 47

Procladius sp. 1

Monodiamesa sp. 1 3 1

Polypedilum sp. 1

Antal individer 35 43 42 42 49

Antal taxa 4 1 2 4 3

Totalt antal taxa 5

Index EK Status
BQI 0 0 Dålig

Skiren profundal 1 Hugg 1 Hugg 2 Hugg 3 Hugg 4 Hugg 5
2016-04-25

Chaoborus flavicans 158 156 55 194 177

Orthocladiinae 1

Antal individer 158 156 56 194 177

Antal taxa 1 1 2 1 1

Totalt antal taxa 2

Index EK Status
BQI 0 0 Dålig
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Kiselalgsanalys                               ProvID: HIL0106 Bäck 29 

Determinat: Veronika Gälman Datum:  

 

Art Author Antal skal Andel (%) 
 

 

Artantal: 46 

Antal skal: 412 

Diversitet: 4,13 

IPS (1-20): 18,8 

TDI (0-100): 27,2 

%PT: 6,6 

EK: 0,96 

ADMI medelbredd (µm): 2,52 

Status: Hög 

ADMI %: 25,0 

EUNO %: 14,3 

acidobiont (‰): 7 

acidofil (‰): 228 

circumneutral (‰): 631 

alkalifil (‰): 66 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID: 5,7 

Surhetsklass : Måttligt surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

måttligt surt. 

 

Achnanthes sp. Bory 2,0 0,5 
Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) 103,0 25,0 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 2,0 0,5 
Aulacoseira sp. Thwaites 2,0 0,5 
Aulacoseira tenella (Nygaard) Simonsen 2,0 0,5 
Brachysira neoexilis Lange-Bert. 20,0 4,9 
Cavinula cocconeiformis (W.Greg. ex Grev.) D.G.Mann & 

A.J.Stickle  
1,0 0,2 

Cavinula pseudoscutiformis (Hust.) D.G.Mann & Stickle 2,0 0,5 
Diadesmis brekkaensis (J.B.Petersen) D.G. Mann 20,0 4,9 
Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee 4,0 1,0 
Encyonema neogracile var. 
neogracile 

Krammer 2,0 0,5 

Eunotia genuflexa Nörpel-Schempp 1,0 0,2 
Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bert. & Alles 22,0 5,3 
Eunotia incisa var. incisa W.Sm. ex W.Greg. 8,0 1,9 
Eunotia minor (Kütz.) Grunow 16,0 3,9 
Eunotia naegeli Migula 1,0 0,2 
Eunotia pectinalis var. pectinalis (Kütz.) Rabenh. 3,0 0,7 
Eunotia sp. Ehrenb. 8,0 1,9 
Fragilaria gracilis Østrup 6,0 1,5 
Fragilaria sp. Lyngb. 1,0 0,2 
Fragilaria virescens Ralfs 1,0 0,2 
Frustulia crassinervia (Bréb.) Lange-Bert. & Krammer 1,0 0,2 
Frustulia saxonica Rabenh. 2,0 0,5 
Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bert. & E.Reichardt 21,0 5,1 
Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz. 4,0 1,0 
Gomphonema sp. Ehrenb. 5,0 1,2 
Luticola mutica (Kütz.) D.G.Mann 1,0 0,2 
Navicula schmassmannii Hust. 5,0 1,2 
Navicula sp. Bory 8,0 1,9 
Nitzschia sp. Hassall 3,0 0,7 
Nupela impexiformis (Lange-Bert.) Lange-Bert. 1,0 0,2 
Peronia fibula (Bréb. & Kütz.) R.Ross 1,0 0,2 
Pinnularia sp. Ehrenb. 1,0 0,2 
Psammothidium abundans (Manguin) Bukht. & Round 32,0 7,8 
Psammothidium levanderi (Hust.) Bukht. & Round 1,0 0,2 



Kiselalgsanalys                               ProvID: HIL0106 Bäck 29 

Determinat: Veronika Gälman Datum:  

 

Art Author Antal skal Andel (%) 
 

 

Artantal: 46 

Antal skal: 412 

Diversitet: 4,13 

IPS (1-20): 18,8 

TDI (0-100): 27,2 

%PT: 6,6 

EK: 0,96 

ADMI medelbredd (µm): 2,52 

Status: Hög 

ADMI %: 25,0 

EUNO %: 14,3 

acidobiont (‰): 7 

acidofil (‰): 228 

circumneutral (‰): 631 

alkalifil (‰): 66 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID: 5,7 

Surhetsklass : Måttligt surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

måttligt surt. 

 

Psammothidium marginulatum (Grunow) Bukht. & Round 3,0 0,7 
Pseudostaurosira elliptica (Schum.) Edlund, E.Morales & 

S.Spauld. 
3,0 0,7 

Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova 1,0 0,2 
Rossithidium petersenii (Hust.) Round & Bukht. 2,0 0,5 
Sellaphora pupula (Kütz.) Mereschk. 2,0 0,5 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bert.) Flower, V.J.Jones & 

Round 
60,0 14,6 

Stauroneis thermicola (J.B.Petersen) J.W.G.Lund 1,0 0,2 
Staurosira pinnata s.lat. Ehrenb. 10,0 2,4 
Staurosira venter (Ehrenb.) Cleve & J.D.Möller 10,0 2,4 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. 6,0 1,5 
unidentified taxa  1,0 0,2 
 



Objekt: 28 Bäck från TrehörningenUtdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Liten naturlig bäck som har ett slingrande lopp. Tämligen kraftig
lutning men det blir flackare mot järnvägen i öster. Vattnet är
strömmande och bottensubstratet består av sten med inslag av
större block längs med vattendraget. Vattnet är klart och ej
grumligt. Bredden på vattendraget är mellan 0,5-1,5 m och djupet
är i medel ca 2 dm. Kring bäcken växer träd glest med träd av
gran, björk . körsbär och sälg med diametern 2-4 dm. Vid kanten
av vattendraget växer hassel allmänt. Skuggningen av
vattendraget är god, dock är det i öster mer öppet och
solexponerat. Det finns risk för uttorkning under torrperioder.
Bäckens naturvärden fortsätter utanför inventerad korridor i väster.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturlig bäck med strömmande vatten och grovt bottensubstrat.
God syresättning av vattnet. God skuggning i stora delar. Artfattigt
i bottenfaunaundersökning 2005. Endast fyra arter. Inga särskilda
naturvårdsarter. Artvärdet baserat på den tidigare undersökningen
är obetydligt.

Bilaga 2



Objekt: 29 Bäck vid SmedstuganUtdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Naturligt slingrande bäck som rinner från väster under järnvägen
och fortsätter på östra sidan. Bäcken har en bredd på ca 8 dm och
ett djup på 1 dm. Strömmande vatten och grovt bottensubstrat
dominerat av sten. Vattnet är klart och ej grumligt. Väster om
vägen ligger ett mindre vattenfall med stenblock som översilas. På
blocken växer mossor bitvis allmänt. Bäcken är välskuggad och
omges av lövskog med inslag av äldre träd av al, björk och sälg,
Öster om järnvägen växer ask med diametern 1-2 dm och även
alm och gran med diametern 2-4 dm. På den östra sidan ligger
grövre träd av sälg som död ved över bäcken. Bäckens
naturvärden fortsätter utanför inventerad korridor i både öster och
väster. Bäcken uppfyller kriterierna för Natura 2000 naturtypen
3260 mindre vattendrag.
Identifierade naturvårdsarter: Märlkräftan Gammarus pulex,
skalbaggen Hydraena gracilis och bäcksländan Isoperla difformis
är typiska arter för Natura 2000-naturtypen Mindre vattendrag
(3260).

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturlig bäck med strömmande vatten och grovt vattensubstrat.
Block och litet vattenfall med översilade stenar. Välskuggat. Vid
bottenfaunaprovtagning från år 2005 påträffades 26 taxa, men
inga särskilt värdefulla eller sällsynta arter. Faunan bestod främst
av fjädermygglarver, nätspinnande nattsländor och några vanliga
dag- och bäcksländor. Vid provtagningen våren 2016 påträffades
total 32 taxa. Artsammansättningen var även vid detta tillfälle
dominerad av fjädermygglarver och de sländor som var talrika år
2005 var det också år 2016. Men 2016 påträffades betydligt fler
arter bland både dag, bäck- och nattsländor. En art, nattsländan
Annitella obscurata, är ovanlig. Artantalet är måttligt högt.
Förekomst av tre typiska Natura 2000-arter som bedöms som
naturvårdsarter, Märlkräftan Gammarus pulex, skalbaggen
Hydraena gracilis och bäcksländan Isoperla difformis. Bäcken
bedöms ha visst artvärde



Objekt: 30 Bäck i förkastningen
mynnnar i Skeppsjöns norra ände

Utdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Preliminär bedömning

Beskrivning:
Naturligt ringlande bäck. Grovt bottensubstrat med främst sten,
grus och sand. Bredden är ca 5 dm och djupet ca 1 dm. Vattnet
har klar färg och är inte grumligt. Bäcken kommer från granskog
men är inom den inventerade korridoren främst omgiven av glest
med lövträd av sälg och björk med diametern 2-3 dm. Närmast
järnvägen är trädens toppar avkapade. I vattendragets kanter
växer ung hassel. Vattendraget har stor solexponering inom den
inventerade korridoren. I närheten av järnvägen finns rester av en
gammal stenbro. Väster om järnvägen fortsätter naturvärdena
knutna till bäcken, öster om järnvägen är det dikat och når inte upp
till naturvärdesklass.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturlig bäck med grovt bottensubstrat och strömmande vatten
och god syresättning av vattnet. Inga naturvårdsarter är funna.
Ingen bottenfauna är tagen. Artvärdet är preliminärt då en
bedömning ej kunnat göras.



Objekt: 31 Bäck från göl mynnar i
Skeppsjöns V strand

Utdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Naturlig och slingrande bäck med grovt bottensubstrat och
strömmande vatten. Rikligt med block och stenar. Finkornigare
stensubstrat dominerar på östra sidan om järnvägen. Bäcken är ca
5 dm bred och djupet är ca 1 dm. Vattnet är klart, inte färgat och
inte grumligt.  Omgivningen till bäcken består av lundlövskog med
ask, al och asp.  I buskskiktet växer hassel. På stenar i bäcken och
på trädstammar växer signalarten Porella sp. Död ved förekommer
glest i bäcken. Västerut fortsätter mycket höga naturvärden knutna
till bäcken. Bäcken uppfyller kriterierna för Natura 2000 naturtypen
3260 mindre vattendrag.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturlig bäck med strömmande vatten och grovt bottensubstrat.
Välskuggad lundmiljö. Porella sp rikligt i bäcken och närmiljön.
Bäcken provtogs på bottenfauna 2005 och då påträffades 14 taxa,
vilket är lågt. Inga sällsynta eller anmärkningsvärda arter
påträffades. Faunan var individfattig, Artvärdet knutet till
bottenfaunan bedöms utifrån denna provtagning vara obetydlig
men signalarten Porella sp motiverar visst artvärde.



Objekt: 31x Bäck som mynnar i
Bråtaviken i Skeppsjön

Utdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Preliminär bedömning

Beskrivning:
Objektet är en naturligt ringlande bäck. Den har grovt
bottensubstrat med främst sten med storlekarna ca 5-7 cm. Vid
besöket var bäcken uttorkad men näckmossa på stenar visar på
att vatten förekommer i bäcken stora delar av året, vid besöket var
det extremt lågvatten. Naturvärdena i bäcken fortsätter utanför
korridor väster om planerad spårlinje.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med
strömmande vatten, under normala förhållanden, och grovt
bottensubstrat förekommer. Bäcken torkar ut vid lågvatten vilket
påverkar den biologiska mångfalden negativt.



Objekt: 32 Bäck från
Stegehällsdamm

Utdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Vattendrag

Naturtypsnamn: Mindre vattendrag

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:

Objektet är en naturligt ringlande bäck. Den har grovt
bottensubstrat. Längst i väster ,strax innanför inventeringsområdet,
finns ett brant vattenfall med hällar och tämligen stora stenar. Det
grova substratet förekommer en bit nedströms i vattendraget för att
längre ner mot järnvägsbanken övergå till mjukare substrat. I
bäckfåran förekommer det rikligt med klen död ved. Längst i öster
övergår vattendraget till en vattensamling som vid besöket i
september var torrlagt men som tidigare på våren höll vatten.
Väster om inventeringsområdet fortsätter vattendraget och det har
även där naturligt lopp och grovt bottensubstrat.
Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande
vatten, under normala vattenförhållanden, och den har grovt
bottensubstrat samt god syresättning av vattnet. Bäcken provtogs
2005 och då påträffades endast 4 taxa, vilket är mycket lågt. Inga
sällsynta eller anmärkningsvärda arter påträffades. Faunan var
individfattig, men vanligast var en vanligt förekommande
dagslända.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande
vatten, under normala vattenförhållanden, och den har grovt
bottensubstrat samt god syresättning av vattnet. Bäcken provtogs
2005 och då påträffades endast 4 taxa, vilket är mycket lågt. Inga
sällsynta eller anmärkningsvärda arter påträffades. Faunan var
individfattig, men vanligast var en vanligt förekommande
dagslända.



Objekt: 167 SkirenUtdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Sjö

Naturtypsnamn: Djup sjö

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
På sjöns södra och östra sida går tomtmark ända ner till sjön med
mestadels klippta gräsmattor och några kvarlämnade tunna
trädridåer eller enstaka träd, på östra sidan finns även en mindre
badplats. Längs sjöns västra sida finns ett mindre
blandskogsområde med gran, tall, björk och al mellan sjön och
banvallen. Längs stränderna växer pors och starr.

I vattnet finns tunnare glesa områden med bladvass och säv,  på
bottnarna närmast land växer näckrosor.

Bottensubstratet består närmas land av sand och grus och längre
ut på djupare vatten övergår substratet till mjukbotten.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Mindre näringsfattig sjö med enstaka strukturer viktiga för biologisk
mångfald, Grunda sandbottnar, små vassområden. Tre relativt
sällsynta arter förekommer. Fem trollsländearter och 13
nattsländearter påträffades, vilket är relativt mycket.



Objekt: 172 Skeppsjön,
Mariedamm

Utdrag ur Ekodatabasen

2016-10-19

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Naturtypsgrupp: Sjö

Naturtypsnamn: Djup sjö

Kvalitetsklass: Säker

Beskrivning:
Runt sjön växer en bård av lövträd och sly med arter som björk, al,
asp och viden. Längs stränderna närmast vattenlinjen växer pors,
olika starrarter, älgört och kråkklöver.

I vattnet finns mindre bälten av av bladvass och sjösäv samt glesa
bestånd av smalkaveldun och sjöfräken. På sandbottnarna växer
braxengräs, gäddnate och näckrosor. Bottensubstratet på de
grundare bottnarna består av sand och längre ut på  djupare
vatten övergår substratet till mjukbotten.
Den typiska arten styvt braxengräs förekommer i sjön.

Motiv till naturvärdesbedömning:
Näringsfattig sjö med strukturer viktiga för biologisk mångfald.
Mindre vassområden, grunda sandbottnar. Totalt antal taxa i
litoralproverna var högt, i båda lokalerna sammanräknat
påträffades 47 taxa (fördelat på 28 taxa i ena provet och 35 taxa i
det andra). Fem arter som kan betraktas som relativt ovanliga:
Cyrnus insolutus, Tinodes waeneri, Ecnomus tenellus, Mystacides
nigra och Holocentropus dubius, alla nattsländor. Artvärdet i sjön
kan betraktas som påtagligt på grund av förekomsten av flera
relativt ovanliga taxa och högt totalantal taxa.
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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-16-SL-157437-01

EUSELI2-00366935Í%R%^Â!'dEbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL 0106 fakturaref.HIL 0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09150907Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare
Provtagningsdatum

17
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2016-09-15

Utskriftsdatum: 2016-09-23

Provmärkning: HIL 0106 Bäck 29

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU4.8Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

A.U.0.18Absorbans 420/5, filtr. Recipientvatten a)SS-EN ISO 7887:2012 Del 
B-mod

10%

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l7.8Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m4.1Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l12TOC a)SS EN 1484:199720%

µg/l17Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:2005 
/Skalar

25%

µg/l450Kväve N a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00050Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0076Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00076Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.000010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00014Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00047Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00013Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00028Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00026Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0038Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39

Bilaga 4



AR-16-SL-157437-01

Í%R%^Â!'dEbÎEUSELI2-00366935

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Harriet Tollmar Thempo, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-157436-01

EUSELI2-00366935Í%R%^Â!'dDYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL 0106 fakturaref.HIL 0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09150906Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare
Provtagningsdatum

17
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2016-09-15

Utskriftsdatum: 2016-09-23

Provmärkning: HIL 0106 Skeppsjön ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU1.3Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

A.U.0.231Absorbans 420/5, filtr. Recipientvatten a)SS-EN ISO 7887:2012 Del 
B-mod

10%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l24Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m7.4Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l14TOC a)SS EN 1484:199720%

µg/l9.4Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:2005 
/Skalar

25%

µg/l570Kväve N a)ISO 29441:201010%

mg/l0.00076Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.014Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0011Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.000010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.000021Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0015Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00015Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00031Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00023Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0025Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-157436-01

Í%R%^Â!'dDYÎEUSELI2-00366935

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Harriet Tollmar Thempo, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-157435-01

EUSELI2-00366935Í%R%^Â!'dCPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL 0106 fakturaref.HIL 0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09150905Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare
Provtagningsdatum

17
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

RecipientvattenMatris:

2016-09-15

Utskriftsdatum: 2016-09-23

Provmärkning: HIL 0106 Skiren ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU1.1Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

A.U.0.031Absorbans 420/5, filtr. Recipientvatten a)SS-EN ISO 7887:2012 Del 
B-mod

10%

7.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l20Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m6.9Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l4.7TOC a)SS EN 1484:199720%

µg/l8.6Fosfor P a)SS-EN ISO 15681-2:2005 
/Skalar

25%

µg/l230Kväve N a)ISO 29441:201025%

mg/l0.00034Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0075Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00015Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000010Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.00056Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000050Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

30%

mg/l0.00083Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-157435-01

Í%R%^Â!'dCPÎEUSELI2-00366935

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Harriet Tollmar Thempo, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-161745-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(7YÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160686Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-09-29

Provmärkning: HIL0106 Skeppsjön 1 5-20
Provtagningsplats: Skeppsjön

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%15.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts25.7Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.15TOC beräknat b)

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

mg/kg Ts0.071Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.025Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.013Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.013Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.013Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.013Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.019Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.013Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.020Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

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

mg/kg Ts0.85Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.51Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 b)

mg/kg1300Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810110%

mg/kg Ts8500Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-161745-01

Í%R%^Â!(7YÇÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts45Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts60Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2000Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.7Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts14Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts84Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts14Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.10Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts35Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts300Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-161743-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(7WqÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160687Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-09-29

Provmärkning: HIL0106 Skeppsjön 2 0-5
Provtagningsplats: Skeppsjön

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts13.3Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.7.6TOC beräknat b)

mg/kg Ts0.018Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.019Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.014Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.011Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.011Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.011Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.011Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.012Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.011Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.074Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.017Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.52Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.45Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.71Summa totala PAH16 b)

mg/kg980Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810120%

mg/kg Ts5300Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-161743-01

Í%R%^Â!(7WqÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts28Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts48Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts840Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts62Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts9.2Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts26Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts210Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-161744-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(7XzÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160688Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-09-29

Provmärkning: HIL0106 Skeppsjön 2 5-20
Provtagningsplats: Skeppsjön

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts17.9Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.10TOC beräknat b)

mg/kg Ts0.012Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.023Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.013Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.011Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.010Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.041Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.015Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.29Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.49Summa totala PAH16 b)

mg/kg1200Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810110%

mg/kg Ts6100Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-161744-01

Í%R%^Â!(7XzÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts29Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts34Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1200Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.85Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts10Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts37Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts9.9Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.063Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts25Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts160Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-163488-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(N'GÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160685Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-10-03

Provmärkning: HIL0106 Skeppsjön 1 0-5
Provtagningsplats: Skeppsjön

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%12.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts25.9Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.15TOC beräknat b)

mg/kg Ts0.041Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.016Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.016Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.016Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.016Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.022Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.016Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.024Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.56Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 b)

mg/kg560Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810120%

mg/kg Ts4600Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-163488-01

Í%R%^Â!(N'GÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts50Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts250Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1800Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.4Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts13Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts140Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts39Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts410Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-161741-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(7U_Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160681Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-09-29

Provmärkning: HIL0106 Skiren 1 0-5
Provtagningsplats: Skiren

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%3.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts51.8Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.30TOC beräknat b)

mg/kg Ts0.21Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.19Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.080Summa PAH med låg molekylvikt b)

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

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.6Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts4.7Summa totala PAH16 b)

mg/kg1400Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810110%

mg/kg Ts37000Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-161741-01

Í%R%^Â!(7U_ÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts21Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts150Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts130Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1400Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.3Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts8.2Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts57Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts13Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.27Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts16Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts31Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts740Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-163486-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(N%5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160682Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-10-03

Provmärkning: HIL0106 Skiren 1 5-20
Provtagningsplats: Skiren

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%5.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts50.3Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.29TOC beräknat b)

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

mg/kg Ts0.22Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.035Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.035Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.035Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.035Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.18Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.035Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.72Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.053Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts4.5Summa totala PAH16 b)

mg/kg1500Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810110%

mg/kg Ts26000Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-163486-01

Í%R%^Â!(N%5ÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts25Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts150Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts130Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1400Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.9Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts50Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts16Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.19Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts16Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts32Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts710Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-163487-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(N&>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160683Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-10-03

Provmärkning: HIL0106 Skiren 2 0-5
Provtagningsplats: Skiren

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%3.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts46.4Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.26TOC beräknat b)

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

mg/kg Ts0.51Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.58Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.062Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.062Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.062Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.062Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.39Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.062Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.66Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.093Summa PAH med låg molekylvikt b)

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

mg/kg Ts4.7Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts4.0Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts3.6Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts7.6Summa totala PAH16 b)

mg/kg990Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810120%

mg/kg Ts31000Total kväve b)Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-163487-01

Í%R%^Â!(N&>ÎEUSELI2-00367329

halt

mg/kg Ts24Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts170Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts140Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts3400Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.3Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts65Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts14Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts14Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts31Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts720Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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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-16-SL-161742-01

EUSELI2-00367329Í%R%^Â!(7VhÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
HIL0106

Calluna AB
Robert Björklind
Linköping Slott
582 28 LINKÖPING

Kundnummer: SL8466800

Provbeskrivning:
177-2016-09160684Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum
Johan Storck
2016-09-14

Provet ankom:

SedimentMatris:

2016-09-16

Utskriftsdatum: 2016-09-29

Provmärkning: HIL0106 Skiren 2 5-20
Provtagningsplats: Skiren

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%5.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:200010%

% Ts43.3Glödförlust b)SS-EN 12879:200010%

% TS.25TOC beräknat b)

mg/kg Ts0.35Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

mg/kg Ts0.086Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.38Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.90Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.63Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts4.4Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts3.8Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts3.2Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts7.0Summa totala PAH16 b)

mg/kg1300Totalkväve (Kjeldahl+dewardas) a)SS 02810110%

mg/kg Ts23000Total kväve b)Beräknad från analyserad 

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 *
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halt

mg/kg Ts30Arsenik As b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts200Barium Ba b)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts140Bly Pb b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts4800Fosfor P b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.4Kadmium Cd b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co b)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts56Koppar Cu b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts12Krom Cr b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg b)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts31Vanadin V b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts650Zink Zn b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, 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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