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Bakgrund

Structor Miljöbyrån Stockholm AB har på uppdrag av Saab genomfört en översiktlig provtagning
av ytligt berg inom fastigheterna Veddesta 2:93, 94, 95, Järfälla kommun. Syftet med
provtagningen var att bedöma risk för förekomst av s k sulfidberg och bedöma om
berget/bergmassor kommer ge upphov till surt vatten vid krossning/återanvändning av
bergmassor inför ombildning av fastigheten.
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Genomförande

Provtagning av ytligt berg genomfördes med handhållen slagborr. Flisor från olika bergarter
samlades upp i diffusionstäta påsar och transporterades till ackrediterat laboratorium för analys.
Av totalt 9 uttagna bergprover har 6 analyserats på svavel (totalhalt) samt surhetsgrad (pH) efter
laktest med vatten.
Provpunkter redovisas i bilaga 1. Fältanteckningar och analysresultat redovisas i bilaga 2 och 3.
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Riskbedömning

Trafikverket har gett ut en handbok för hantering av sulfidförande bergarter (Trafikverketrapport
2015:057). Handboken redovisar en metodik för att identifiera och karaktärisera sulfidförande
bergarter.
Initialt analyseras svavelhalten och en svavelhalt över 500 mg/kg bedöms motsvara en något
förhöjd svavelhalt vilket under vissa omständigheter kan ge försurningsproblem. I de fall halter
av svavel i bergmassorna bedöms ha en avgörande betydelse för den slutliga försurningspåverkan
rekommenderar handboken att ett statiskt test utförs. Det statiska testet syftar till att mäta pH
värdet av lakvatten som det statiska testet genererar.
Volymen massor är också en parameter i bedömningen och massvolymer < 10 000 ton bedöms
som liten, 10 000 - 500 000 ton måttlig mängd och > 500 000 ton bedöms vara en stor mängd.
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Resultat

Två av sex analyserade prov visar på en svavelhalt som medför en förhöjd risk enligt
Trafikverkets bedömningsgrunder för sulfidförande berggrunder. De två proverna som visade på
förhöjd svavelhalt var även de delområden med misstänkt förekomst av pyrit eller svavel (synliga
rostfärgningar). Av synliga bergytor bedöms ca 25% utgöra sk rostfärgade delområden vid den
sydöstra delen av fastighet Veddesta 2:95. Exponerad berghäll vid fastighet Veddesta 2:93
noterades ingen synlig rost och analyser från detta område visade på låga halter svavel.
Laktesteter som genomfördes på proverna visar att surgörande effekt/risk ej föreligger då pHvärdet på lakvattnet visar på normalt pH, dvs 6-7, oavsett halt av svavel i bergmaterialet.
Resultaten redovisas i bilaga 3.
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Slutsats

Baserat på genomförd utredning och erhållna analyssvar är bedömningen att risken med s k
sulfidinnehållande bergarter och försurningspåverkan bedöms som låg, och ingen särskild
hantering av bergmassor bedöms behövas.
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Bilagor
1. Provpunkter
2. Fältanteckningar
3. Sammanställning av analysresultat
4. Analysprotokoll
5. Bilder på bergprover
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Provtagning av berg
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Fältanteckningar
Punkt
Foto

Anmärkning

Lab - analyser

B1

Provtaget på berghäll med synlig rost

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10

B2

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

B3

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

B4

Provtaget på berghäll med synlig rost

B5

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

B6

Provtaget på berghäll med synlig rost

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10

B7

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10

B8

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10

B9

Prov taget på rostrfri berghäll som
misstänks vara fri från sulfider

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10

Totalhalt svavel, pH på lakvatten efter L/S 10
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Fältanteckningar/analysresultat
Punkt

B1
Prov taget i spricka som
var rostfärgad

Annmärkning

Analysresultat totalhalt svavel
(mg/kg TS)
Analysresultat pH

B6
Prov taget i spricka
som var rostfärgad

3220

B3
Prov taget på rostrfri
berghäll som misstänks
vara fri från sulfider
<90

6,1

7,3

6,9

2530

B7
B8
B9
Prov taget på rostrfri
Prov taget på rostrfri
Prov taget på rostrfri
berghäll som misstänks berghäll som misstänks berghäll som misstänks
vara fri från sulfider
vara fri från sulfider
vara fri från sulfider
<100
<90
<90
6,9

7,2

6,8

Bedömningsgrunder
Trafikverkets bedömningsgrunder (rapport 2015:057)
Syrabildningspotentialen baserat på totalhalt av svavel (mg/kg TS)

Statiskt test (pH)

Mycket låg halt

Låg halt

Något förhöjd halt

Förhöjd halt

Hög halt

Låg fösurningsförmåga
-

måttlig
fösurningsförmåga
-

Totalhalt svavel

<100

100-500

500-1000

1000-5000

>5000

Hög
fösurningsförmåga
-

Mycket hög
fösurningsförmåga
-

pH

-

-

-

-

-

>5

4-5

3-4

<3
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Bilaga 5

Bild 1. Översiktsbild på berg längs sydöstra delen av
fastighet Veddesta 2:95.

Bild 2. Bild över prov på B1.

Bild 3. Bild över prov på B2.

Bild 4. Bild över prov på B3.

Bild 5. Bild över prov på B4.

Bild 6. Bild över prov på B5.
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Bilaga 5

Bild 7. Bild över prov på B6.

Bild 8. Översiktsbild på berg inom fastighet Veddesta
2:93. Berg i dagen påträffades ställvis.

Bild 9. Bild över prov på B7.

Bild 10. Bild över prov på B8.

Bild 11. Bild över prov på B9
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