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Sammanfattning 

Planområdet Österhagen i Huddinge kommun utgörs i huvudsak av flack terräng till stor del bestående av 

fyllnadsmassor. I mellersta och södra delen av planområdet förekommer uppstickande berg och hällmarker 

som reser sig cirka 2 – 8 m över den omgivande flacka terrängen. Bergarten i dessa uppstickande berg 

bedöms uteslutande bestå av metasedimentgnejs. I dessa hällmarker har ytlig borrning ned till <3,0 m med 

liten handhållen och stativförankrad kärnborrmaskin utförts vid tre olika provpunkter. Totalt sex prov från 

dessa tre provpunkter har analyserats på laboratorium med avseende på totalhalt av metaller och svavel. 

Analysresultaten visade på förhöjd svavelhalt i två av tre provpunkter, vilket indikerar på förekomst av 

sulfidförande berggrund. 

Djupare provtagning utfördes i fem provpunkter. I dessa provpunkter togs borrkärnor ut som okulärbesiktigas 

innan representativa prover analyserades på laboratorium med avseende på totalhalter svavel och metaller 

(aluminium, arsenik, krom, järn, bly och zink), pH samt försurnings- och neutraliseringspotential. Proverna 

bedömdes utifrån okulärbesiktning och analysresultat vara mycket heterogena i mineralsammansättning och 

påvisade halter. Utifrån okulärbesiktning och analysresultaten bedömdes bergarten vara mer eller mindre 

sulfidförande sedimentberg. Analysresultaten visade på högt pH i samtliga prov, vilket kan vara fördelaktigt ur 

entreprenadsynpunkt.  

Sulfidförande berg bedöms kunna förekomma inom hela planområdet och totalhalten svavel påvisades som 

mycket låg till hög halt. Bergarten eller bergarterna påvisades också vara delvis syrabildande med avseende 

på syraproducerande potential (AP), neutraliserande potential (NP), neutraliseringspotential (NNP) och 

neutraliseringspotentialkvot (NNR). För att kunna bedöma försurningskänsligheten i omgivande miljö och 

därmed vilka risker sprängning, krossning och lagring av sulfidförande berg i området kan ha på människors 

hälsa och miljö rekommenderas framtagande av ett kontrollprogram för yt- och grundvatten. Hantering av 

sulfidförande berg kommer inför planerade arbeten att behöva beaktas.   
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1 Allmänna uppgifter 

1.1 Administrativa uppgifter 

Beställare 

Huddinge kommun 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Plansektionen 

Kontaktperson: 

Mattias Carlswärd 

Projektledare mark och exploatering 

Tel: 08-535 300 00 

E-post: servicecenter@huddinge.se 

 

Uppdragstagare 

Norconsult AB 

Kontaktperson: 

Sara Holmström 

Gruppledare Miljö & Säkerhet 

Postadress: Theres Svenssons gata 11, 

Box 8774, 

402 76 Göteborg 

Tel: 010 141 80 00 

E-post: mail@norconsult.com 
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2 Bakgrund 

Inom detaljplanen för Österhagen i Huddinge kommun planerar Samhällsbyggnadsavdelningen för att 

möjliggöra cirka 450 nya bostäder (Huddinge kommun, 2020a), äldreboende, förskola och lekplatser 

(Huddinge kommun, 2020b). Detaljplaneområdet ligger cirka 1 km söder om Skogås pendeltågsstation, se 

områdets lokalisering i Figur 1.  

 

Figur 1. Förslag på planområdets ungefärliga lokalisering. Karta bearbetad av Norconsult.  
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2.1 Bergkross som avfall 

I samband med nybyggnation i området kan sprängning och krossning av berg vara aktuellt. Ett avfall 

definieras som alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av 

med. Denna definition är gemensam för EU (avfallsdirektiv 2008/98/EG). Sprängda och krossade massor kan 

klassificeras som avfall i enlighet med avfallsförordningen (2020:614 t.o.m. SFS 2020:1302, bilaga 3). 

Hantering av bergkross kan därför innebära hantering av avfall.  

2.2 ”Bara naturlig försurning” 

Sulfidförande bergarter kan ge upphov till negativ miljöpåverkan i samband med sprängning och krossning 

genom försurning (Trafikverket, 2015). Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är ”Bara naturlig försurning”. 

Regeringen har fastställt fyra preciseringar för detta miljökvalitetsmål. Två av dessa är av särskild vikt i 

samband med planerade byggarbeten: 

1. Försurade sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning 

enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

 

2. Försurad mark 

Försurning av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark 

och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem. 

Mer information om detta miljömål finns bland annat i Naturvårdsverkets uppföljningsrapporter om Sveriges 

nationella miljömål (Naturvårdsverket, 2020). 
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3 Syfte 

Norconsult AB (Norconsult har på uppdrag av Samhällsbyggnadsavdelningen i Huddinge kommun utfört en 

översiktlig kartering och riskbedömning av sulfidförande bergarter inom detaljplaneområdet som underlag till 

detaljplanen. Undersökningen har syftat till att utreda om det förekommer sulfidhaltigt berg inom 

detaljplaneområdet samt om eventuell sprängning och krossning av dessa bergarter kan innebära miljö- 

och/eller hälsorisker. 
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4 Vittring av sulfidmineral 

4.1 Sulfidmineral och vittringsprocesser 

Grundämnet svavel finns vanligtvis i bergmaterial i form av olika mineral som består av metalljoner i förening 

med svavel, så kallat sulfidmineral. Exempel på vanligt förekommande sulfidmineral är pyrit (svavelkis), 

kopparkis, zinkblände och blyglans.  

Vittring av sulfidmineral kan ske genom både naturliga och mänsklig inducerade processer så som exempelvis 

mekanisk vittring, kemisk vittring och mikrobiell vittring. Mekanisk vittring omfattar sönderdelning till mindre 

partiklar, vilket kan orsakas av bland annat sprängning, krossning och frostsprängning. Kemisk vittring 

omfattar omvandling av bergarters eller mineralers sammansättning. Mikroorganismer kan också orsaka 

vittring, vilket är delvis kemisk vittring där mikroorganismer exempelvis oxiderar sulfidmineral. Denna form av 

vittring sker dock främst i relativt höga temperaturer mellan 20°C till 45°C (Lindsay m.fl., 2015). 

Ofta sker en kombination av flera vittringsprocesser. Vid sprängning eller krossning av berg uppstår en 

avsevärt större specifik yta där syre i kombination med vatten kan få åtkomst. När vatten och syre kommer i 

kontakt med bergarter med höga koncentrationer av sulfidmineral kan sulfidmineralen oxidera så att vätejoner 

frigörs, se exempelvis oxidation av pyrit i Ekv. 1. När vätejoner frigörs kan pH i vattnet sjunka, vilket i sig kan 

accelerera vittringshastigheten och därmed också öka frigöring av metaller från mineral och öka lösligheten av 

partikelbundna metaller. Sprängning och krossning av sulfidförande bergarter kan därmed ha en försurande 

effekt på miljön samt öka biotillgängligheten av skadliga metaller.  

 

 

 

Motsvarande reaktion sker med alla typer av sulfidmineral i kontakt med luftens syre och vatten. Ofta kan 

vatten som finns i luften i form av mycket små droppar räcka för att starta reaktionen. Vid fortsatt oxidation av 

metalljonerna kan de hydrolyseras och fällas ut som hydroxider så som exempelvis järnoxihydroxider där pyrit 

är ursprungsmineralet.  

Huvudsammansättningen i pyrit är järn och svavel, men ofta innehåller mineralet även höga halter av 

spårelement och metaller så som selen, nickel, koppar, kobolt, vanadin, bly, arsenik, titan, mangan, silver, 

tenn, zink, vismut och eller antimon. Den kemiska vittringsprocessen hos sulfidmineral kan innebära att sulfat 

och dessa spårelement och metaller förekommer som lösta joner och därmed är mer lättillgängliga 

(biotillgängliga) för mark- och vattenlevande organismer. Detta kan innebära risker för dessa organismers 

fortplantning och hälsa. Kemiska vittringsprocesser sker oftast långsamt i naturliga miljöer, då de ytor av berg 

som exponeras för syre och vatten oftast är begränsade. I många fall har dessa bergytor även vittrat under 

mycket lång tid och de mineral som förekommer på exponerade ytor har därför ofta stor motståndskraft mot 

kemisk nedbrytning. På motsvarande sätt ökar vittringshastigheten markant då nya fräscha bergytor med 

lättvittrade mineral exponeras, vilket sker vid exempelvis sprängning och krossning.  

  

Ekv. 1. Oxidation av pyrit kan leda till lågt pH i vatten. 
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4.2 Neutraliseringsförmåga och försurningspotential 

Bergarten och omgivande vatten kan innehålla mineral som till viss del kan neutralisera de vätejoner som 

frigörs när sulfidmineral vittrar. Det kan alltså finnas en viss buffrande förmåga i bergarten eller vatten, vilket 

gör att pH inte sjunker eller bara sjunker till viss del. Vanligt förekommande neutraliserande mineral är 

karbonater, men även vissa silikatmineral, se Tabell 1.  

Tabell 1. Relativ reaktivitet för syraneutraliserande mineral (Blowes et al., 1998). 

Grupp Typiska mineral Relativ reaktivitet vid pH5 

Lösliga Kalksten, dolomit 1,0 

Snabbvittrande Anortit, olivin 0,6 

Vittrande Biotit, klorit, epodit, serpentin 0,4 

Långsamt vittrande Gibbsit, plagioklas 0,02 

Mycket långsamt vittrande Muskovit, k-fältspat 0,01 

Inert Kvarts, zirkon 0,004 

 

”Neutraliseringsförmågan”, ”neutraliseringspotentialen” eller ”neutraliserande potential” (eng. Neutralization 

potential = NP) är dock markant snabbare hos karbonatmineral än hos silikatmineral. Även den totala 

mängden bergmassa som ska användas i ett område avgör hur stor försurningspåverkan kan bli till 

omgivande miljö, vilket benämns som bergmassans ”försurningsförmåga” eller ”syraproducerande potential” 

(eng. Acid potential = AP). Både NP och AP erhålls genom analys av lakvatten från bergkross.  

”Neutraliseringspotential” (eng. Net neutralization potential = NNP) används för att se om det finns potential för 

syrabildning och beräknas genom att AP subtraheras från NP. 

”Neutraliseringspotentialkvoten” (eng. Neutralization potential 

ratio = NPR = NNR) definieras som kvoten mellan 

neutraliseringsförmågan och försurningsförmågan och 

beräknas genom kvoten av NP och AP.  

Förekomst av neutraliserande och försurande ämnen i 

bergarten eller vatten är avgörande för huruvida bergarten är 

försurande och vilka miljörisker den kan innebära.  

4.3 Miljöpåverkan 

Miljöproblematiken kring vittring av sulfidförande bergarter är sedan länge välkänd inom gruvnäringen. I och 

med hårdare miljölagstiftningar, där högre krav ställs på hållbart handlande vid exploatering, har 

miljöproblematiken kring sulfidförande bergarter blivit mer uppmärksammat även inom byggbranschen de 

senaste åren. 

Försurning och frigörande av skadliga metaller som kan ske vid vittring av sulfidmineral är en orsak till att 

sprängning och krossning av sulfidförande bergarter anses som ett miljöproblem. Försurning av vatten kan 

orsaka negativa konsekvenser för växter och djur, men även eventuell risk för människors hälsa genom 

exempelvis försurning av dricksvatten eller korrosion av järn- och/eller betongkonstruktioner. Återanvändning 

av sulfidförande bergarter som fyllnadsmaterial vid anläggning kan därmed ge allvarliga miljöskador på 

närliggande miljö och nedströms recipienter. En riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivning kan ge svar 

på om en anmälan eller tillståndsprövning krävs. Om områden med sulfidförande bergarter kan identifieras 

ökar möjligheten att kunna implementera nödvändiga åtgärder för att minimera försurning orsakad av 

antropogena verksamheter. 

AP = Syraproducerande potential i bergkross 

NP = Neutraliserande potential i bergkross 

NNP = Neutraliseringspotential = NP – AP  

NNR = Neutraliseringspotentialkvot = NP / AP  
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5 Analyser och bedömningssytem 

För att kunna bedöma om det förekommer eventuella miljö- och/eller hälsorisker med svavelhalt i bergarten 

bör ett bedömningssystem efterföljas. Trafikverket har tagit fram ett system som bygger på följande 

parametrar (Trafikverket, 2015): 

• Försurningspotentialen, totalhalt svavel i berget 

• Försurningsförmågan (nettosyrabidraget) från laktest 

• Försurningskänsligheten i yt-, och grundvatten 

5.1 Försurningspotentialen 

Totalhalten svavel analyseras i krossade bergprov för bedömning om bergartens försurningspotential, se 

Tabell 2. Observera att totalhalten svavel i generella fall är tidsberoende på grund av accelererad vittring när 

fräscha kontaktytor kommer i kontakt med syre och vatten. Resultaten indikerar alltså materialets egenskaper i 

nutid. Vid påvisade halter inom klassificeringarna ”något förhöjd halt”, ”förhöjd halt” eller ”hög halt” 

rekommenderas genomförande av statiskt laktest (Trafikverket, 2015).  

Tabell 2. Bedömningsgrunder för totalhalt svavel (Trafikverket, 2015). 

Totalhalt svavel [mg/kg TS] Bedömning 

< 100 Mycket låg halt 

100 – 500 Låg halt 

500 – 1 000 Något förhöjd halt 

1 000 – 5 000 Förhöjd halt 

> 5000  Hög halt 

5.2 Försurningsförmågan 

Det statiska laktestet genomförs i syfte att ta reda på vilken försurningsförmåga bergarten har och innefattar 

analyser med avseende på pH, AP, NP, NNP och NNR. Klassificering av försurningsförmågan med avseende 

på pH framgår i Tabell 3. 

Tabell 3. Bedömning av bergartens försurningsförmåga med avseende på pH (Trafikverket, 2015). 

pH Bedömning 

< 3 Mycket hög försurningsförmåga 

3 – 4   Hög försurningsförmåga 

4 – 5  Måttlig försurningsförmåga 

5 – 6  Låg försurningsförmåga 

> 6   Försumbar försurningsförmåga 

 

Med AP och NP kan NNP och NNR beräknas, vilka kan användas för att bedöma bergets 

syrabildningspotential och om bergmaterialet bedöms producera syra. Enligt Naturvårdsverket (2010) bör den 

neutraliserande kapaciteten vara minst tre gånger så stor som den syrabildande kapaciteten för att undvika 

försurning, det vill säga NNR > 3, se Tabell 4. Vid negativ NNP finns en risk för syrabildning och när NNP är 

positiv är risken mindre. När NNP är mellan 20 och -20 förekommer mer osäkerheter, se Tabell 5.   

  



Sulfidhaltigt berg gällande detaljplan Österhagen 

 
Översiktlig kartering av sulfidinnehållande bergarter 
Uppdragsnr.: 107 18 78   Version: 2.0 

  

2021-06-17  |  Sida 13 av 33 \\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\107\18\1071878\6 leverans\03 handling för 
externgranskning\20210618 revidering efter externgranskning\20210617_översiktlig undersökning av 
sulfidberg.docx 

 

Tabell 4. Bedömning av neutraliseringspotentialkvot (Naturvårdsverket, 2010; EPA, 1994). 

Bedömning NNR 

Icke syrabildande > 3 

Osäkerhetszon 1 – 3   

Potentiellt syrabildande < 1 

 

Tabell 5. Bedömning av neutraliseringspotential (EPA, 1994). 

Bedömning NNP 

Icke syrabildande > 20 

Osäkerhetszon 20 < NNP > -20 

Potentiellt syrabildande < -20 

 

Enligt artikel 3.3 i direktiv 2006/21/EG ligger gränsvärdet för totalhalt svavel i bergkross som ska kategoriseras 

som inert avfall på 1000 mg/kg (0,1%) och NNR > 3. 

Förutom sulfidhalter och pH-värden samt neutraliserande kapacitet har mängden bergmassor också betydelse 

för försurningsförmågan (Trafikverket, 2015). Bergmassornas volym påverkar den mängd syra som 

produceras från t.ex. ett bergupplag eller en bergskärning. Trafikverket klassificerar mängden bergmassor 

enligt Tabell 6 (Trafikverket, 2015). 

Tabell 6. Bedömning av bergmassans volym (Trafikverket, 2015). 

Mängd (bergmassor) 

< 10 000 ton Liten mängd 

10 000 – 500 000 ton Måttlig mängd 

> 500 000 ton Stor mängd 

   

5.3 Försurningskänsligheten i yt-, och grundvatten 

Om det utifrån ovan bedömningar finns indikationer på risker för försurning bör en bedömning av 

beskaffenheten hos de omgivande miljöer som berörs av sprängning, mellanlagring och slutanvändning av 

sulfidförande bergarter genomföras. I detta steg bedöms hur försurningskänslig den omgivande miljöns yt- och 

grundvattensystem är. För klassificering i detta steg kan det behöva tas fram ett miljökontrollprogram.  
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6 Områdesbeskrivning 

Planområdet Österhagen är långsträckt och avgränsas i norr av en brant slänt ner mot ett skogsområde med 

våtmarksinslag, i öster av järnvägsspår samt i söder och väster av bostadsområdet Länna, se förslag på 

detaljplanens avgränsning i Figur 2. Själva planområdet är relativt flackt och i den norra delen är området mer 

eller mindre helt plant på grund av att området tidigare använts som deponi. I mellersta och södra delen av 

planområdet förekommer betydande inslag av bergpartier, alltså hällmarker som reser sig uppskattningsvis 2 

– 8 m över kringliggande flacka terräng. I mellersta och södra delen av planområdet lutar marken generellt 

nedåt mot söder.  

 

Figur 2. Förslag på planområdets ungefärliga utbredning. Kartunderlag: Huddinge kommun 2020-10-13, bearbetad av 
Norconsult. 



Sulfidhaltigt berg gällande detaljplan Österhagen 

 
Översiktlig kartering av sulfidinnehållande bergarter 
Uppdragsnr.: 107 18 78   Version: 2.0 

  

2021-06-17  |  Sida 15 av 33 \\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\107\18\1071878\6 leverans\03 handling för 
externgranskning\20210618 revidering efter externgranskning\20210617_översiktlig undersökning av 
sulfidberg.docx 

 

6.1 Geologi 

Österhagen ligger inom ett område som till stor del består av den sedimentära bergarten vacka (Huddinge 

kommun, 2020a). Sedimentära bergarter bildas genom hoppressning och cementering av lösa sediment. 

Bergarten har pressats samman under många miljoner år och materialet i sedimenten utgörs huvudsakligen 

av mineralkorn och fragment från äldre bergarter som vittrats och eroderats. Bergarten är till stor del 

glimmerförande med strukturer som ådergnejs, ådrad struktur och även sandstensliknande struktur. I 

berggrunden kan stora mängder glimmer, pyriter, pegmatit och större inslag av kvarts förekomma. (SGU, 

2021).  

Bostadsområdet Länna är till största till bebyggt på granitberggrund med sammansättning av kvarts, fältspat 

och glimmer, men också delvisa inslag av sedimentberggrund (SGU, 2021). Båda typer av bergarter tillhör 

den Svekokareliska orogenen med en ålder på 1,92 – 1,87 miljarder år (SGU, 2021). Dessa bergarter 

förekommer över stora områden från Ekerö i väster till skärgården i Haninge kommun (SGU, 2021).  

En stor del av de sulfidförande bergarterna i Stockholm innehåller magnetkis och mätningar av jordens 

magnetfält från flygplan är ett verktyg för att förutsäga sulfidförande berggrund (SGU, 2020). Förutom 

magnetkis kan även andra företeelser åstadkomma en magnetisk anomali så som mycket järnrik berggrund 

eller antropogena objekt (SGU, 2020). Observera att pyrit i sig inte är ett magnetiskt mineral och att enbart 

pyritförekomster inte ger upphov till magnetanomalier i berggrunden (SGU, 2020). I undersökningsområdets 

östra del förekommer anomalier med avseende på magnetfält, se Figur 3. 

 

Figur 3. Anomalier i magnetfältet. Planområde inom gul rektangel. 
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6.2 Jordarter 

En geoteknisk undersökning har utförts av Momentux (2017). I områdets norra delar utgörs marken av en 

deponi, se ungefärlig utbredning i Figur 4. Området har under 1980- och 1990-talet använts för hantering, 

omhändertagande och deponering av schakt-, rivnings- och byggnadsmassor och även hushållsavfall. 

Fyllnadsmassorna utgörs av blandade fraktioner inklusive lera och inslag av stora block. Djupet för 

fyllnadsmassorna uppgår till som mest cirka 11 m och underlagras av silt och lera ovan berggrund. 

Sonderingsdjupet till berg var som mest cirka 14 m. Samtliga fyllnadsmassor planeras att schaktas ur och 

transporteras iväg inför planerad bebyggelse. Mot järnvägen i öster ligger berget ytligt och överlagras av silt 

med enstaka tunna lerskikt. (Momentux, 2017). 

 

Figur 4. En deponi förekommer inom det aktuella planområdet (Momentux, 2017). 

6.3 Hydrogeologi 

Underlag från utförd undersökning visar att det inte förekommer några grundvattenförekomster inom området. 

Data visar dock att det finns ett grundvattenmagasin i friktionsjord under deponin. Grundvattenmagasinet 

bedöms enligt vara slutet i friktionsjord under lera, men också delvis ett öppet magasin i friktionsjord. 

Grundvattnets generella strömningsriktning ansågs följa topografin norrut samt österut och i slutändan nå 

Drevviken. Grundvattennivåer i norra delen av området varierar mellan +30 m och +32 m (Tyréns, 2020). 
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6.4 Skyddsobjekt 

Inom området har det inte identifierats några registrerade skyddade områden enligt 7 kap. Miljöbalken. 

Drevvikens naturreservat ligger öster om Järnvägen. Ytvattenförekomsten Drevviken ligger cirka 200 m från 

planområdet. Påvisade halter med avseende på PFOS, antracen, tribetyltenn (TBT), kvicksilver och 

difenyletrar överskrids i ytvattenförekomsten, vilket ger Drevviken en ej god kemisk status (VISS, 2021). 

Drevviken har också otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning (VISS, 2021).  

I framtagen naturvärdesinventering (NVI) har flera naturvärden identifierats inom planområdet 

(Ekologigruppen, 2018). Höga naturvärden har noterats inom eller i närheten av planområdet som utgör 

livsmiljö för bland annat rödlistade fjärilar samt grod- och kräldjur. De högsta naturvärdena utgörs av 

hällmarkstallskog, sumpskog och en igenväxande före detta hävdad mark. Två utpekade övervintringsplatser 

för kräl- och groddjur berörs direkt av planerad bebyggelse medan andra berörs delvis. (Ekologigruppen, 

2018) 

En arkeologisk utredning inom planområdet har utförts av Stiftelsen Kulturmiljövård (2019). I utredningen 

påträffades inga fornlämningar. Det identifierades dock tre lämningar i form av två röjningsrösen och ett värn, 

vilka bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. Den arkeologiska utredningen bedömer att 

röjningsrösena har förlorat sin kulturhistoriska kontext. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2019) 
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7 Område för planerad sprängning 

Inom planområdet har Norconsult fått information om fyra olika byggherrar samt Huddinge kommun som 

planerar för sprängning av bergmassor. Den totala sprängvolymen bergmassor har uppskattas grovt av varje 

byggherre för aktuellt planförslag enligt Tabell 7. En grov uppdelning av byggherrarnas områden redovisas i 

Figur 5.  

Tabell 7. Grov uppskattning av sprängvolymer från varje byggherre. 

Byggherre Sprängvolymer [m3] 

TWARA 4 500 

NORDR 2 500 + 2 700 

MAGNOLIA 2 345 

SEHLHALL 10 

HUDDINGE KOMMUN 4 650 

TOTALT 16 710 

 

 

Figur 5. Grov plan för byggherrarnas utvecklingsområden. Kartunderlag: Huddinge kommun 2020-10-13, bearbetad av 
Norconsult. 
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8 Inledande provtagning 

8.1 Metod 

Inledningsvis genomfördes bergprovtagning av Norconsult i form av ytlig provtagning med hjälp av en 

håltagningsborr med stativförankring som ger upp till 0,3 m djupa borrkärnor. Borrningen för provtagning 

utfördes med batteridriven borrmaskin, bensindriven spänningsgenerator samt vattenpump och vattendunkar 

vid samtliga provpunkter. Fördelar med metoden är att det går att få ostörda prover utan att proverna inte är 

vittrade. Med denna metod går det även att få ut information om strukturer i berget. Uttagna prov planerades 

sedan för analys på ackrediterat laboratorium med avseende på totalhalt svavel.    

8.2 Fältarbete 

Provpunkternas ungefärliga läge för ytlig provtagning av berg samt berg i dagen inom bebyggelseområde 

visas i Figur 6. Samtliga provpunkter redovisas även i situationsplanen i Bilaga 1.  

 

Figur 6. Fastbergsområden som finns inom förslaget för planområdet och där exploatering i form av bebyggelse planeras 
är ungefärligt inringade med röd heldragen linje. Ungefärliga placeringar för utförda borrningar av ytliga bergprov 
markerade med röda punkter och kodade. Illustrationsplan: Skiss A1719-114 (utkast) 2019-09-09. Bearbetad av 
Norconsult.   
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Planområdet består till stor del av fyllnadsmassor och ytlig provtagning av berg lämpade sig därför inte inom 

dessa områden. Vid provpunkt ÖH 3 i planområdets södra del ligger ett mindre bergparti på uppskattningsvis 

1500 m2 som reser sig cirka 5 – 8 m över omgivande terräng, se foto i Figur 7 och Figur 8. Vid två av de före 

fältarbetet föreslagna provpunkterna förekom inget berg i dagen, se Figur 9, och fick därmed utgå. Foto från 

provtagningspunkt ÖH1 visas i Figur 10 samt provpunkt ÖH2 i Figur 11. 

 

Figur 7. Foto från provpunkt ÖH3. Foto: Norconsult (2020-08-27). 

 

Figur 8. Foto från provpunkt ÖH3. Bergpartiet når en höjd av cirka 5 - 8 m över omgivande område och ytan uppskattas till 
cirka 1500 m2. Foto: Norconsult (2020-08-27). 
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Figur 9. Föreslagna provpunkter före fältarbete. Blå och svart pil visar lokaliseringen av de föreslagna punkterna som inte 
borrades på grund av inget berg i dagen. Foton: Norconsult (2020-08-27). 
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Figur 10. Foto vid provpunkt ÖH1. Foto: Norconsult (2020-08-27). 

 

Figur 11. Foto vid borrpunkt ÖH2. Foto: Norocnsult (2002-08-27). 

Den enda bergart som noterades i planområdet bedöms vara en metasedimentgnejs. Denna bergart 

bedömdes förekomma i samtliga tre utförda borrpunkter. En metasedimentgnejs är ursprungligen en 

sedimentär bergart som genom högt tryck och eventuellt temperatur omvandlats och därmed fått andra 

egenskaper än ursprungsbergarten. Detta innebär att det finns en foliation eller så kallad ”skiktning” i 

bergarten som medför att mineralinnehållet i olika ”skikt” kan variera och bergmassan som helhet är 

mineralogiskt mycket heterogen. På grund av foliationen är det svårare att ta ut ett prov som är representativt 

för hela bergmassan, eftersom provmängden per analyserat prov är liten (cirka 10 g). Två prov från varje 

provpunkt skickades in för analys för att få ett mer representativt analysresultat för hela bergmassan i 

provpunkterna.   
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8.3 Analysresultat 

Analysresultaten för uttagna prov på berg har sammanställt i en analyssammanställning i Tabell 8 och 

tillsammans med anmärkningar från fältarbetet i Bilaga 2. Laboratoriets resultatrapporter redovisas i sin helhet 

i Bilaga 3. Resultaten visade på mycket stora variationer med avseende på total svavelhalt. Påvisade halter 

var över ”förhöjd halt” i prov från provpunkt ÖH 1 och provpunkt ÖH 2 som ligger i planområdets norra del. 

Högsta halten påvisades i prov ÖH 1 B med 1820 mg S/kg. ”Mycket låga halter” under laboratoriets 

rapporteringsgräns påvisades i båda analyserade prov från provpunkt ÖH 3 i planområdets södra del.  

Tabell 8. Analyssammanställning av totalhalt svavel vid inledande provtagning. 

Provpunkt Provnamn Svavelhalt [mg/kg] 

ÖH 1 ÖH 1 A 911 

ÖH 1 ÖH 1 B 1 820 

ÖH 2 ÖH 2 A 1 420 

ÖH 2 ÖH 2 B 1 120 

ÖH 3 ÖH 3 A < 100 

ÖH 3 ÖH 3 B < 100 

 

Bedömning (Trafikverket, 2015) Svavelhalt [mg/kg] 

Mycket låg halt < 100 

Låg halt 100 – 500 

Något förhöjd halt 500 – 1 000 

Förhöjd halt 1 000 – 5 000 

Hög halt > 5 000 

 

8.4 Slutsatser 

Då det påvisades förhöjda halter totalhalt svavel i provpunkterna ÖH 1 och ÖH 2, det vill säga två av tre 

provpunkter bedömdes det att dessa värden fick ligga till grund för fortsatta beslut och bedömning. I provpunkt 

ÖH 3 bedömdes den heterogena karaktären hos bergarten kunna föranleda potentiella risker med avseende 

på totalhalt svavel i de enskilda proven. För att minimera dessa risker rekommenderades att bestämma 

lakvätskans pH för att kunna få en uppfattning om bergmassans försurningsförmåga. Sulfidmineraliseringar 

bedöms förekomma inhomogent i denna typ av heterogena bergmassor. Djupare provtagning 

rekommenderades för att om möjligt identifiera heterogenitet i berggrunden med avseende på bergart eller 

eventuellt flera bergarter, försurningspotentialen och försurningsförmågan i planområdet. 
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9 Kompletterande provtagning 

9.1 Metod 

Kompletterande provtagning föreslogs efter tidigare resultat med avseende på stor heterogenitet i både 

bergmassa och analysresultat av totalhalt svavel vid ytlig provtagning. Kärnborrning planerades i fem 

provpunkter. Borrkärnorna planerades sedan okulärbesiktigas med beskrivning av borrkärnorna innan prov 

levererades för analys på laboratorium.  

9.2 Fältarbete 

Provpunkternas inmätta lägen för djup provtagning av berg visas i Figur 12. Samtliga provpunkter redovisas 

även i situationsplanen i Bilaga 1. På uppdrag av Momentux AB utförde Skårby kärnborrning AB kärnborrning 

och provtagning. Borrkärnorna levererades till Momentux AB i tre lådor och AB CFE2 utförde på uppdrag av 

Momentux AB okulärbesiktning med beskrivning av bergmaterialprover.  

 

Figur 12. Borrpunkternas lägen för djup provtagning. Kartunderlag: Huddinge kommun 2020-10-13, bearbetad av 
Norconsult. 
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Borrkärnorna från BH1-syd var relativt hela. I samtliga brytpunkter identifierades att oxidering skett, se 

exempel i Figur 13. Kärnorna bedömdes bestå av sedimentberg, troligen vacka. I vissa delar av borrkärnan 

fanns inslag av glimmer och svavel.  

• Cirka 1,1 kg representativt prov från denna borrkärna transporterades till laboratoriet ALS för analys 

med avseende på totalhalt svavel och totalhalt av metallerna aluminium, arsenik, krom, järn, bly och 

zink. 

 

Figur 13. Oxiderad kärna från BH1-syd. Foto: AB CFE2. 

Borrkärnorna från BH2-mitt var brutna i många små delar och verkar ha fallit sönder under borrning, se Figur 

14. Kärnorna bedömdes bestå av sedimentberg. I en del av kärnan förekom ytlig inblandning av silikat och 

pegmatit, vilket ger en kalkliknande yta. Stora delar av kärnan bedömdes innehålla järnmineral och även 

större fläckar av svavel.  

• Cirka 1,3 kg representativa prov togs ut i denna borrkärna och skickades till laboratoriet ALS för 

analys med avseende på totalhalt svavel och totalhalt av metallerna aluminium, arsenik, krom, järn, 

bly och zink. 

 

Figur 14. Foto på sönderfallen borrkärna från provpunkt BH2-mitt. Foto: AB CFE2. 
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Borrkärnorna från BH3-norr var relativt hela. Stora delar var brutna, vilket bedömdes vara normalt. Kärnorna 

bedömdes bestå av sedimentberg. Mitt i borrkärnan fanns ett parti där berget var mer uppbrutet i mindre bitar 

och större inslag av mineraler med framför allt järnsulfid, se Figur 15. Slutet av borrkärnan bedömdes vara 

mindre oxiderad, men det förekom inslag av både järn och svavel. Generellt bedömdes borrkärnan innehålla 

delar med glimmer och mindre delar med arsenopyrit (arsenikkis). Dessa delar bedömdes dock inte sticka ut i 

mängden.  

• Cirka 1,2 kg representativt prov togs ut i denna borrkärna togs ut och skickades till laboratoriet ALS 

för analys med avseende på totalhalt svavel och totalhalt av metallerna aluminium, arsenik, krom, 

järn, bly och zink.. 

 

Figur 15. Foto på uppbruten borrkärna från provpunkt BH3-norr. Tydlig oxidering i uppbrutna delar. Foto: AB CFE2. 

Borrkärnorna från BH4 var relativt hela. I samtliga brytpunkterna identifierades oxiderade ytor, vilket indikerar 

att oxidering har skett relativt fort vid brottytorna och att kärnorna innehåller oxiderande mineral. Bryttest 

genomfördes för att bedöma mängden järn i kärnan. Oxidering i kärnan bedömdes ske relativt synligt. 

Kärnorna bedömdes bestå av grovkornigt sedimentberg med synliga spår av pyrit samt glimmer, se Figur 16.  

• Cirka 1 kg representativt prov togs ut i denna borrkärna och skickades på till laboratoriet ALS för 

analys med avseende på totalhalt svavel och totalhalt av metallerna aluminium, arsenik, krom, järn, 

bly och zink. 
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Figur 16. Foto på profil av bruten borrkärna från provpunkt BH4. Foto: AB CFE2. 

Borrkärnorna från BH5 var brutna i längre delar och förhållandevis homogen mineralsammansättning. Kärnan 

bedömdes bestå av grovkornigt sedimentberg likt BH4. Vid cirka 1,5 m indikerades tydliga tecken på slag i 

kärnan och lerinblandning med mindre spår av vegetation, se Figur 17. Det förekom inga större synliga tecken 

på ytliga svavelmineral, men dock större inslag av järn och glimmer. Oxidation förekom i brytpunkter. Del av 

kärnan bedömdes ha inblandning av kvarts och spår av magmatiskt berg.  

• Cirka 1 kg representativt prov togs ut och skickades till laboratoriet ALS för analys med avseende på 

totalhalt svavel och totalhalt av metallerna aluminium, arsenik, krom, järn, bly och zink. 

 

 

Figur 17. Foto av borrkärna vid provpunkt BH5. Tydlig inblandning av lera, vegetation och oxidation. Foto: AB CFE2. 
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9.3 Analysresultat 

Analysresultaten för uttagna prov från borrkärnor av berg har sammanställt i en analyssammanställning i 

Tabell 9, Tabell 10 samt Tabell 11 och tillsammans med anmärkningar från fältarbetet i Bilaga 2. 

Laboratoriets resultatrapporter redovisas i sin helhet i Bilaga 3.  

Analyssvaren uppvisar förekomst av svavel i samtliga analyserade prov från ”låg halt” till ”hög halt”. 

Syrabildningspotentialen är generellt osäker. I prov KBH5 2,0-3,0 visar analysresultaten på hög totalhalt 

svavel, järn och aluminium samt att materialet är potentiellt syrabildande. Analyserade prov med avseende på 

pH visar att bergarten har försumbar försurningsförmåga. Samtliga analyserade prover påvisar generellt höga 

totalhalter i olika procentuella förhållande för respektive prov av järn och aluminium i jämförelse med övriga 

analyserade metaller.  

Analysresultaten med avseende på svavelhalt och NNR för prov BH1-syd, KBH5 0-1,5 samt KBH5 2,0-3,0 

klassificerar bergmaterialet som > inert avfall. Övriga prov vid denna djupare provtagning klassificeras som 

inert avfall.  

Tabell 9. Analyssammanställning med avseende på totalhalt svavel, AP, NP, NNR och NNP från kompletterande 
provtagning. Se kapitel 4.2 för förklaring av förkortningar. 

Provpunkt Provnamn Svavelhalt 

[mg/kg] 

AP 

[tCaCO3/1Kt] 

NP 

[tCaCO3/1Kt] 

NNR NNP 

[tCaCO3/1Kt] 

BH1-syd BH1-syd 1 570 2,8 8 2,95 5 

BH2-mitt BH2-mitt 380 0,9 7 7,47 6 

BH3-nord BH3-nord 709 1,9 13 6,93 11 

BH4  KBH4 0-1,5 1 080 2,5 12 4,6 9 

BH4  KBH4 1,5-2,5 1 840 4,1 13 3,08 8 

BH5 KBH5 0-1,5 2 640 4,4 6 1,33 1 

BH5 KBH5 2,0-3,0 23 200 70,3 6 0,09 -64 

 

Bedömning (Trafikverket, 2015) Svavelhalt [mg/kg] 

Mycket låg halt < 1 00 

Låg halt 100 – 500 

Något förhöjd halt 500 – 1 000 

Förhöjd halt 1 000 – 5 000 

Hög halt > 5 000 

Bedömning (Naturvårdsverket, 2010; EPA, 1994) NNR  

Icke syrabildande > 3 

Osäkerhetszon 1 – 3   

Potentiellt syrabildande < 1 

Bedömning (Naturvårdsverket, 2010) NNP 

Icke syrabildande > 20 

Osäkerhetszon 20 < NNP > -20 

Potentiellt syrabildande < -20 
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Tabell 10. Analyssammanställning med avseende på pH från kompletterande provtagning. 

Provpunkt Provnamn pH 

BH1-syd BH1-syd 9 

BH2-mitt BH2-mitt 8,3 

BH3-nord BH3-nord 9,3 

BH4  KBH4 0-1,5 10 

BH4  KBH4 1,5-2,5 9,8 

BH5 KBH5 0-1,5 9,1 

BH5 KBH5 2,0-3,0 7,4 

 

Bedömning (Trafikverket, 2015) pH 

Försumbar försurningsförmåga > 6 

Låg försurningsförmåga 5 - 6 

Måttlig försurningsförmåga 4 - 5 

Hög försurningsförmåga 3 - 4 

Mycket hög försurningsförmåga 3 > 

 

 

 

 

Tabell 11. Analyssammanställning med avseende på totalt innehåll av metaller, svavel och pH från kompletterande 
provtagning. 

Provpunkt Provnamn Al 

 [mg/kg] 

As  

[mg/kg] 

Cr  

[mg/kg] 

Fe  

[mg/kg] 

Pb  

[mg/kg] 

Zn 

[mg/kg] 

S 

[mg/kg] 

pH 

BH1 BH1-syd 54 700 <3 83 36 600 16,8 82,2 1 570 9 

BH2 BH2-mitt 57 600 <3 13,1 18 800 31,5 43,4 380 8,3 

BH3 BH3-nord 45 000 <3 162 58 700 10,2 126 709 9,3 

BH4  KBH4 0-1,5 73 400 <3 64,1 68 200 9 111 1 080 10 

BH4  KBH4 1,5-2,5 100 000 <3 64,4 70 500 6,21 101 1 840 9,8 

BH5 KBH5 0-1,5 63 100 <3 53,4 22 200 46,1 64.4 2 640 9,1 

BH5 KBH5 2,0-3,0 88 000 <3 190 73 900 26,1 134 23 200 7,4 

 

9.4 Slutsatser 

I detta fall bedömdes samtliga borrkärnor vara sedimentbergarter. Det förekommer synliga mineraliseringar i 

brottytor. Utifrån okulärbesiktning och analysresultat bedöms bergarten vara sulfidförande. Samtliga kärnor 

uppvisar tydlig oxidering samt spår av mineraliseringar och inslag av pyrit. Stora skillnader i påvisade 

svavelhalter och syrabildningsförmåga mellan provpunkter och prover indikerar att bergarten är mycket 

heterogen. Vissa av de analyserade proven kan klassificeras som > inert avfall. Massorna bedöms därmed 

inte generellt kunna anses som inert avfall och en anmälan till berörd tillsynsmyndighet bör därför föregås 

innan hantering. Noterbart är att högt pH påvisades i samtliga prov, vilket är en bra förutsättning för planerade 

entreprenadarbeten.  
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10 Översiktlig riskbedömning 

Idag finns ingen etablerad metod för miljöriskbedömning inom anläggningsbranschen som riktar sig direkt mot 

hantering av sulfidförande bergarter. Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande berg (Trafikverket, 

2015) samt SGU:s Vägledning – provtagning och klassificering av sulfidförande berg (2020) har dock använts 

som stöd i arbetet. 

Den totala sprängvolymen, totalhalt svavel, bergartens syrabildningspotential, pH samt 

försurningskänsligheten i yt- och grundvatten och förekomsten av spridningsvägar utgör viktiga parametrar för 

att bedöma risker för människor och miljö. 

10.1 Utbredning av sulfidförande bergarter inom planområdet 

Enligt grova beräkningar från byggherrar inom planområdet bedöms den totala sprängvolymen uppgå till cirka 

16 710 m3, vilket motsvarar måttlig mängd bergmassor (Trafikverket, 2015). Inom förslaget för planområdet 

förekommer bergarter med mer eller mindre sulfidförande karaktär. Bergarten eller bergarterna är heterogena i 

mineralsammansättningen, vilket kan orsaka stora skillnader i sulfidhalt mellan närliggande områden. Aktuell 

riskbedömning är översiktlig och analys med avseende på total svavelhalt har utförts i totalt 13 enskilda prov 

från totalt 8 provpunkter, vilka ska representera hela planområdet.   

Påvisade halter med avseende på totalhalt svavel klassificerar det prov med högst påvisad halt som ”hög 

halt”, vilket är den högsta klassificeringen enligt Trafikverket (2015). Även låga analysresultat med avseende 

på totalhalt svavel har påvisats. Det kan förekomma bergarter i området som inte undersökts där totalhalten 

svavel potentiellt kan vara ännu högre, men också lägre.  

10.2 Försurnings- och neutraliseringspotential 

Hög syrabildningspotential har påvisats, vilket kan leda till att risker för människor och miljö eventuellt kan öka. 

Låg syrabildningspotential har också påvisats. Samtidigt påvisades högt pH i bergkross från samtliga 

analyserade prov, vilket ur riskbedömningssynpunkt kan indikera bättre förutsättningar för planerade 

entreprenadarbeten. Inom det aktuella uppdraget har inte försurningskänsligheten i yt- och grundvatten 

undersökts.    

10.3 Spridningsvägar 

Spridningsförutsättningarna för vatten med lågt pH och också potentiellt högt innehåll av biotillgängliga 

metaller är i nuläget svårt att bedöma på grund av litet underlag av utförda analyser på vatten i omgivande 

miljö. I nuläget ligger en deponi med till viss del okända massor inom stora delar av planområdet. Deponerade 

massor planeras i samband med planförslaget schaktas ur och återfyllas med externa massor eller alternativt 

sprängmassor från området. Grundvattnets generella strömningsriktning anses följa topografin enligt en 

hydrogeologisk bedömning och i slutändan nå Drevviken (Tyréns, 2020). Det är även möjligt för grundvatten 

att följa sprickzoner i berget, men också via markinstallationer eller ledningsgravar.   
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10.4 Samlad översiktlig riskbedömning 

Aktuell undersökning och riskbedömning är av översiktlig karaktär. Det är därför möjligt att det förekommer 

bergarter eller områden inom förslaget för planområdet som inte har undersökts. Påvisade halter med 

avseende på totalhalt svavel klassificerar det prov med högst påvisad halt som ”hög halt”, vilket är den högsta 

klassificeringen enligt Trafikverket (2015), men det har också påvisats prov med ”låg halt”, vilket är den näst 

lägsta klassificeringen. Det kan dock förekomma bergarter i området som inte undersökts där totalhalten 

svavel potentiellt kan vara ännu högre, men också lägre.   

Av utförda analyser på uttagna prov har det bekräftats utifrån sprängvolym, totalhalt svavel och bergartens 

syrabildningspotential att delar av bergarten i området vid sprängning och krossning potentiellt kan öka 

riskerna för försurning. 

Analysresultaten indikerar att surt lakvatten kan uppstå från delar av bergarter och en anmälan av 

bergmaterialet ska därför föregås innan hantering. Försurning som riskerar att uppstå vid hantering av 

sulfidförande bergarter riskerar även att medföra metallurlakning, vilket också kan orsaka negativ 

miljöpåverkan eller negativa hälsoeffekter. 

Analysresultat med avseende på pH i krossade bergprov indikerar att bergarten inte bedöms vara bidragande 

till försurning vid krossning och sprängning. Detta resultat samt vilken effekt det kan ha på omgivande miljö 

rekommenderas att undersökas ytterligare. Då det enligt SGU:s kartdatabas inte förekommer större områden 

med karbonatrik berggrund i Stockholmsområdet rekommenderas det att komplettera med nettosyraanalys 

(Net Acid Generation-test (NAG)) på sparat bergmaterial från borrkärnorna i den kompletterande 

undersökningen. NAG-testet innebär en fullständig oxidation av provet för uppskattning av provets totala 

förmåga att försura, det vill säga nettoeffekten av provets syrabildande och neutraliserande förmåga. Kinetiskt 

NAG-test kan ge en indikation om vilken betydelse tidsaspekten har på den faktiska utlakningen av 

spårämnen och metaller vid sulfidoxidationen i det specifika provet. 

Då det trots allt finns indikationer på risker för försurning rekommenderas att en bedömning av beskaffenheten 

hos de omgivande miljöer som kan beröras av sprängning, mellanlagring och slutanvändning genomförs. 

Försurningskänsligheten i omgivande miljöns yt- och grundvattensystem bör utredas. Detta kan exempelvis 

utföras genom framtagande av ett miljökontrollprogram.  
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11 Rekommendationer 

Följande bör beaktas vid projektering, planering och entreprenad: 

• Planera och upprätta kontrollprogram med avseende på vattenförekomster inom planområdet och 

främst i utgående vatten mot Drevviken. 

 

• Kontakta miljötillsynsmyndigheten för att upprätta system för kontroller i samband med projektering 

och exploatering. 

 

• Ta fram en anmälan §28 för hantering, transport och kontroll av massorna. 

 

• Upprätta en masshanteringsplan med information om vilka massor som transporteras in och ut från 

området. 

 

• Mellanlagra inte massor från bergschakt i naturområden. 

 

• Använd inte schaktade bergmassor till kringliggande vägar och allmänna platser utan kontroll mot 

tekniska förutsättningar och massornas försurningsförmåga. 

 

• Planera för att schakta så stora skut som möjligt för att minimera fraktioner mellan 0-50 mm, vilka 

gärna följer med i eventuellt länshållningsvatten. 

 

• Planera och upprätta kontrollprogram på länshållningsvatten med åtgärdsplan i de fall prover visar på 

höga halter mineraler i utgående vatten. 

 

• Filtrera allt vatten som ska ut i ledningsnätet. 

 

• Utvärdera i planeringsskedet vilken typ av filtrering som skall utföras vid länshållning av byggvatten. 

Ta även kontakt med VA-huvudman för att kontrollera pH och koncentration av ämnen som kan följa 

med ut i spillvatten. 

 

• Vid upplag av potentiellt försurande massor kan kalkning vara en möjlig åtgärd i fraktionerna 8-16 mm 

eller 16-32 mm ör att på längre sikt balansera pH-värdet.  

 

• I områden med sprängsten och krossade massor bör vid torrare väderlek åtgärder mot aerosoler av 

damm implementeras och rätt skyddsutrustning användas. 

 

• Planera för klassificering av massor så som exempelvis laktester inför schakt och transport av massor. 

 

• Återanvänd massor med hög kvalitet – ej sedimentberg. 
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ÖH 1 A ÖH 1 B ÖH 2 A ÖH 2 B ÖH 3 A ÖH 3 B KBH4 0-1,5 KBH4 1,5-2,5 KBH5 0-1,5 KBH5 2,0-3,0

Provnummer (ALS) - LE2003178-001 LE2003178-002 LE2003178-003 LE2003178-004 LE2003178-005 LE2003178-006
LE2005217-001 / 

PI21032972
LE2005217-002 / 

PI21032972
LE2005217-003 / 

PI21032972
U11786801 / 
PI21032019

U11786802 / 
PI21032019

U11786803 / 
PI21032019

U11786804 / 
PI21032019

Element

Al mg/kg TS - - - - - - 54700 57600 45000 73400 100000 63100 88000
As mg/kg TS - - - - - - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Cr mg/kg TS - - - - - - 83 13,1 162 64,1 64,4 53,4 190
Fe mg/kg TS - - - - - - 36600 18800 58700 68200 70500 22200 73900
Pb mg/kg TS - - - - - - 16,8 31,5 10,2 9 6,21 46,1 26,1
S ¹ mg/kg TS 911 1820 1420 1120 <100 <100 1570 380 709 1080 1840 2640 23200
Zn mg/kg TS - - - - - - 82,8 43,4 126 111 101 64,4 134
Försurningsförmåga

pH ² - - - - - - - 9 8,3 9,3 10 9,8 9,1 7,4
Tid skakning-->mät pH h - - - - - - - - - 2 2,1 2,2 2,3
NP tCaCO3/1Kt - - - - - - 8 7 13 12 13 6 6
AP tCaCO3/1Kt - - - - - - 2,8 0,9 1,9 2,5 4,1 4,4 70,3
NNR (NPR) - - - - - - - 2,95 7,47 6,93 4,6 3,08 1,33 0,09
NNP tCaCO3/1Kt - - - - - - 5 6 11 9 8 1 -64
Anmärkning

Anmärkning

Relativt hel kärna. 
Oxidering har skett 

isamtliga 
brytpunkter och 
relativt fort vid 

brottyta. 
Sedimentberg, 

troligtvis vacka. I 
vissa delar finns 

inslag av glimmer 
och svavel.

Kärnan är bruten i 
många små delar 
och verkar ha fallit 

sönder undre 
borrning. 

Sedimentberg. I del 
av kärnan finns 

silikat och pegmatit. 
Stort innehåll av 
järnmineral och 
större fläckar av 

svavel. 

Relativt hel kärna. 
Sedimentberg. Ett 

parti med mer 
uppbruten kärna 

och större inslag av 
mineral osm 

järnsulfid. I slutet på 
kärnan finns mindre 

oxidering, men 
inslag av både järn 
och svavel. Kärnan 

innehålle rdelar 
med glimmer och 
mindre delar med 

arsenopyrit 
(arsenikkis).

-   Riktvärde/gränsvärde/analysdata saknas

< Halten understiger analysmetodens rapporteringsgräns

¹ Bedömningsmall med riktvärden för svavelhalt per kg bergkross. Riktvärden från Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter (Trafikverket, 2015).

² Bedömningsmall för statiska tester för att mäta försurningsförmågan hos sulfidförande bergarter. Riktvärden från Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter (Trafikverket, 2015).

Jämförelser med Trafikverkets bedömningsgrunder för totalhalt svavel (Trafikverket, 2015):

Mycket låg halt <100

Låg halt 100-500

Någorlunda förhöjd halt 500-1000

Förhöjd halt 1000-5000

Hög halt >5000

Jämförelser med Trafikverkets bedömningsgrunder för försurningsförmåga med avseende på pH (Trafikverket, 2015):

Försumbar försurningsförmåga > 6

Låg försurningsförmåga 5 - 6

Måttlig försurningsförmåga 4 - 5

Hög försurningsförmåga 3 - 4

Mycket hög försurningsförmåga 3 >

Jämförelser med Trafikverkets bedömningsgrunder för försurningsförmåga med avseende på neutraliseringspotentialkvot (NNR) (Trafikverket, 2015; EPA, 1994):

Icke syrabildande > 3

Osäkerhetszon 1 - 3 

Potentiellt syrabildande < 1

Jämförelser med Trafikverkets bedömningsgrunder för försurningsförmåga med avseende på neutraliseringspotential (NNP) (Trafikverket, 2015):

Icke syrabildande > 20

Osäkerhetszon 20 < NNP > -20

Potentiellt syrabildande < -20

KBH4 1,5-2,5 KBH5 0-1,5 KBH5 2,0-3,0

Provpunkt BH5Provpunkt BH4Provpunkt ÖH1 Provpunkt ÖH2 Provpunkt ÖH3

KBH4 0-1,5

Relativt hel kärna. I samtliga brytpunkter 
har oxidering skett relativt fort. Bryttest 

för att se mängden järn har utförts. 
Oxidering i kärnan sker relativt synligt. 

Sedimentberg. Grovkornigt. Synliga spår 
av pyrit och glimmer.  

Relativt hel kärna. Förhållandevis 
homogen. Sedimentberg. Grovkornigt 

och likt BH 4. På cirka 1,5 m finns tydliga 
tecken på slag i berget och 

lerinblandning med mindre spår av 
vegetation. Inga större synliga tecken på 

ytligt svavel i kärnan, men dock större 
inslag av järn och glimmer. Del av 

kärnan har inblandning av kvarts och 
spår av magmatiskt berg.  

Ytlig provtagning ner till cirka 0,3 m 
under markytan. Sedimentberg. 

Heterogent.

Ytlig provtagning ner till cirka 0,3 m 
under markytan. Sedimentberg. 

Heterogent.

Provnr /riktvärden

Parameter/Prov Enhet

Enhet

BH2-mitt BH3-nord

BH3-nordBH2-mittBH1-sydÖH 2 BÖH 2 AÖH 1 BÖH 1 A

BH1-syd

Ytlig provtagning ner till cirka 0,3 m 
under markytan. Sedimentberg. 

Heterogent.

ÖH 3 BÖH 3 A

Bilaga 2 Analyssammanställning
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Analyscertifikat

Ordernummer : LE2003178 Sida : 1 av 4

Norconsult AB 1071878, österhagenProjektKund : :

Tomas Björnell BeställningsnummerKontaktperson 1071878: :

Theres Svenssons gata 11Adress Tomas BjörnellProvtagare: :

417 55 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-09-14  08:30:

E-post tomas.bjornell@norconsult.com 2020-09-17Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-09-22  09:46: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 6: :

HL2020SE-NOR-AB0001 (OF182160)Offertnummer 6Antal analyserade prover: :

Orderkommentarer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha 

påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog 

eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige
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:Kund

LE2003178

Norconsult AB

Analysresultat

ÖH 1 AProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-001

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100911 LETC-1± 93.8

ÖH 1 BProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-002

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 1001820 LETC-1± 183

ÖH 2 AProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-003

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 1001420 LETC-1± 144
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ÖH 2 BProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-004

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 1001120 LETC-1± 114

ÖH 3 AProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-005

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100<100 LETC-1----

ÖH 3 BProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2003178-006

2020-08-27Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100<100 LETC-1----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Totaluppslutning i salpetersyra/saltsyra/fluorvätesyra i hotblock enligt SE-SOP-0039 (SS-EN 13656:2003).S-PA16-HB

Krossning och malningS-PP-crushmill

Analys av metaller i fasta matriser med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994 efter 

uppslutning av prov enligt S-PA16-HB.

S-SFMS-16
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Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030
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Ankomstdatum 2021-01-13 Momentux & Co AB 
Utfärdad 2021-01-21 Peder Feinberg 
    
  Vikdalsgränd 10A 
  131 52 Nacka Strand 
  Sweden 
 
Projekt Österhagen Etapp 2  
 
 
Analys:  TC-1 
 
Er beteckning KBH4 0-1,5 
  
Provtagare Peder Feinberg 
Provtagningsdatum 2021-01-07 
 
Labnummer U11786801 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
Malning stålfat * ja  ArbMom 1 I ELBE 
Al  73400 13600 mg/kg 2 H DKA 
As  <3  mg/kg 2 H DKA 
Cr  64.1 12.3 mg/kg 2 H DKA 
Fe  68200 13900 mg/kg 2 H DKA 
Pb  9.00 2.23 mg/kg 2 H DKA 
S  1080 200 mg/kg 2 H DKA 
Zn  111 20 mg/kg 2 H DKA 
       
pH * 10.0   3 W EM 
Tid skakning-->mät pH * 2.0  h 4 W EM 
 
 
Er beteckning KBH4 1,5-2,5 
  
Provtagare Peder Feinberg 
Provtagningsdatum 2021-01-07 
 
Labnummer U11786802 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
Malning stålfat * ja  ArbMom 1 I ELBE 
Al  100000 18800 mg/kg 2 H DKA 
As  <3  mg/kg 2 H DKA 
Cr  64.4 12.1 mg/kg 2 H DKA 
Fe  70500 14300 mg/kg 2 H DKA 
Pb  6.21 1.54 mg/kg 2 H DKA 
S  1840 347 mg/kg 2 H DKA 
Zn  101 18 mg/kg 2 H DKA 
       
pH * 9.8   3 W EM 
Tid skakning-->mät pH * 2.1  h 4 W EM 
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Er beteckning KBH5 0-1,5 
  
Provtagare Peder Feinberg 
Provtagningsdatum 2021-01-07 
 
Labnummer U11786803 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
Malning stålfat * ja  ArbMom 1 I ELBE 
Al  63100 11700 mg/kg 2 H DKA 
As  <3  mg/kg 2 H DKA 
Cr  53.4 10.0 mg/kg 2 H DKA 
Fe  22200 4510 mg/kg 2 H DKA 
Pb  46.1 11.4 mg/kg 2 H DKA 
S  2640 488 mg/kg 2 H DKA 
Zn  64.4 11.7 mg/kg 2 H DKA 
       
pH * 9.1   3 W EM 
Tid skakning-->mät pH * 2.2  h 4 W EM 
 
 
Er beteckning KBH5 2,0-3,0 
  
Provtagare Peder Feinberg 
Provtagningsdatum 2021-01-07 
 
Labnummer U11786804 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
Malning stålfat * ja  ArbMom 1 I ELBE 
Al  88000 16300 mg/kg 2 H DKA 
As  <3  mg/kg 2 H DKA 
Cr  190 36 mg/kg 2 H DKA 
Fe  73900 15000 mg/kg 2 H DKA 
Pb  26.1 6.5 mg/kg 2 H DKA 
S  23200 4310 mg/kg 2 H DKA 
Zn  134 25 mg/kg 2 H DKA 
       
pH * 7.4   3 W EM 
Tid skakning-->mät pH * 2.3  h 4 W EM 
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 Metod 
1 Provberedning malning stålfat. 

 
2 Upplösning har skett med HNO3/HCl/HF enligt SS EN 13656: 2003.   

 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-2: 2016 samt EPA-metod 200.8: 1994. 
 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad.  
 
 
Reviderad 2018-04-26 
 

3 Analys enligt pH SS-ISO 10390 efter uppslamning med vatten. 
 

4 Analys enligt SS-ISO 10390 efter uppslamning med vatten. 
 

 
 
 Godkännare 
DKA Dan Krekula 

 
ELBE Elin Bergstenÿ 

 
EM Erik Magnusson 

 
 
 
 Utf1 
H ICP-SFMS  

 
I Man.Inm. 

 
W Våtkemi 

 
 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

 
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.lu@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se
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Momentux & Co AB Österhagen Etapp 1ProjektKund : :

Peder Feinberg BeställningsnummerKontaktperson ----: :

Vikdalsgränd 10AAdress ----Provtagare: :

131 52 Nacka Strand Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2020-12-11  15:55:

E-post peder@momentux.se 2020-12-15Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2020-12-29  11:18: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 3: :

HL2020SE-MOM-CO0001 (OF190278)Offertnummer 3Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats 

www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postAurorum 10 info.lu@alsglobal.com

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige
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Analysresultat

BH1-sydProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer LE2005217-001

2020-12-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium S-SFMS-16mg/kg 0.00154700 LETC-1-ADD± 5470

Fe, järn S-SFMS-16mg/kg 0.00236600 LETC-1-ADD± 4070

As, arsenik S-SFMS-16mg/kg 3.00<3 LETC-1----

Cr, krom S-SFMS-16mg/kg 1.0083.0 LETC-1± 8.30

Pb, bly S-SFMS-16mg/kg 1.0016.8 LETC-1± 3.04

S, svavel S-SFMS-16mg/kg 1001570 LETC-1± 158

Zn, zink S-SFMS-16mg/kg 4.0082.8 LETC-1± 8.30

Fysikaliska parametrar
pH vid 20°C S-VK085-pH- 2.09.0 * LES-pH----

BH2-mittProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer LE2005217-002

2020-12-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium S-SFMS-16mg/kg 0.00157600 LETC-1-ADD± 5760

Fe, järn S-SFMS-16mg/kg 0.00218800 LETC-1-ADD± 2080

As, arsenik S-SFMS-16mg/kg 3.00<3 LETC-1----

Cr, krom S-SFMS-16mg/kg 1.0013.1 LETC-1± 1.32

Pb, bly S-SFMS-16mg/kg 1.0031.5 LETC-1± 5.70

S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100380 LETC-1± 44.1

Zn, zink S-SFMS-16mg/kg 4.0043.4 LETC-1± 4.38

Fysikaliska parametrar
pH vid 20°C S-VK085-pH- 2.08.3 * LES-pH----
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BH3-nordProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer LE2005217-003

2020-12-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Krossning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Malning S-PP-crushmill- -Ja LEPP-crushmill----

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LETC-1----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium S-SFMS-16mg/kg 0.00145000 LETC-1-ADD± 4500

Fe, järn S-SFMS-16mg/kg 0.00258700 LETC-1-ADD± 6510

As, arsenik S-SFMS-16mg/kg 3.00<3 LETC-1----

Cr, krom S-SFMS-16mg/kg 1.00162 LETC-1± 16.2

Pb, bly S-SFMS-16mg/kg 1.0010.2 LETC-1± 1.84

S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100709 LETC-1± 74.4

Zn, zink S-SFMS-16mg/kg 4.00126 LETC-1± 12.6

Fysikaliska parametrar
pH vid 20°C S-VK085-pH- 2.09.3 * LES-pH----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Totaluppslutning i salpetersyra/saltsyra/fluorvätesyra i hotblock enligt SE-SOP-0039 (SS-EN 13656:2003).S-PA16-HB

Krossning och malningS-PP-crushmill

Analys av metaller i fasta matriser med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994 efter 

uppslutning av prov enligt S-PA16-HB.

S-SFMS-16

pH i jord och slam enligt SE-SOP-0550 (SS-ISO 10390:2007; SS-EN 15933:2012).S-VK085-pH*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030




