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Förord 

Eftersom det råder osäkerhet om hur sulfidförande bergarter ska 

hanteras för att inte utgöra en miljörisk behövs det ett generellt system för 

bedömning av miljöpåverkan och råd om vilka åtgärder som är lämpliga 

för att minska denna. Med anledning av detta har Trafikverket tagit fram 

denna handbok. 

Handboken är tillämpbar under anläggningsarbeten som t ex väg- och 

järnvägsskärningar samt i samband med mellanlagring på bergupplag. 

Målgruppen för detta dokument är främst projektledare, projektörer och 

entreprenörer. 

Handboken är framtagen av en projektgrupp bestående av Karl-Johan 

Loorents och Åsa Lindgren, Trafikverket samt Paul Frogner-Kockum, 

Statens Geotekniska Institut SGI. Stort tack till Björn Sandström och 

Håkan Thorén, WSP för betydande sakliga bidrag till handboken.  
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1. Inledning 
Bergmaterial används i de flesta moderna infrastruktursatsningar och för vägar och 

järnvägar behövs material till bankar, överbyggnad och banvallar. Trafikverkets 

målsättning är att försöka använda allt bergmaterial som har sprängts bort från väg- och 

järnvägsskärningar för att minimera transporter och resulterande utsläpp av 

växthusgaser som ett uttag från en bergtäckt innebär. Sveriges berggrund innehåller 

sulfidförande bergarter som är svårupptäckta och kan leda till försurning och 

metallurlakning. Som exempel på bergarter med höga sulfidhalter kan nämnas Stora Le-

Marstrandsformationen i Bohuslän som har gett upphov till allvarliga försurningar med 

ett sänkt pH i närliggande vattenflöden till 3-4. Eftersom det råder osäkerhet om hur 

sulfidförande bergarter ska hanteras för att inte utgöra en miljörisk behövs det ett 

generellt system för bedömning av miljöpåverkan och råd om vilka åtgärder som är 

lämpliga. Med anledning av detta ansåg Trafikverket att denna handbok behövdes tas 

fram. 

 

Denna handbok för hanteringen av sulfidförande bergarter riktar sig till beställaren 

(projektledaren), projektören (ritar vägen) och entreprenören (som utför uppdraget). 

Handboken är tillämpbar under anläggningsarbeten som t ex väg- och järnvägsskärningar 

samt i samband med mellanlagring på bergupplag. Kapitel 1 – 5 innehåller 

bakgrundsinformation om bygghandlingsprocessen, berggrundsgeologi och geokemi. 

Kapitel 6 och 7 beskriver bedömningsgrunder och metodik för miljöriskbedömningen. I 

Kapitel 8 ges exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan och i kapitel 9 ges 

exempel på ett kontrollprogram. Kapitel 10 beskriver när kontakter med 

miljömyndigheter skall tas under arbetets gång. 

 

1.1 Sammanfattning  

 

Nedan sammanfattas de mest väsentliga råden som tas upp i handboken för hantering 

av sulfidhaltiga bergarter med hänvisningar till Handboken: 

 

 Inventering i fält görs med hjälp av den berggrundsgeologiska kartan samt eventuell 
översiktlig kartering för att bedöma om bergarter i den tänkta vägsträckningen/ 
bandragningen innehåller hög halt av sulfidmineral (kapitel 5 samt steg 1 i avsnitt 
7.2). 
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 Karakterisering av försurningsgraden genomförs om sulfidmineralförekomst finns i 
bergarten. Består av en analys av totalhalten svavel i stuffer eller borrkärnor (avsnitt 
5.5; samt steg 2 i kapitel 7.2). Om svavelanalysen visar på någon av kategorierna: 
något förhöjd halt, förhöjd halt eller hög halt (tabell 9) rekommenderas ett laktest för 
att ta reda på vilken försurningsförmåga bergarten har (avsnitt 5.6 och 6.5). När 
försurningsförmågan är bestämd uppskattas mängden bergkross för att med hjälp av 
bedömningsmallen i tabell 9 och bedömningsdiagrammet i figur 5 utvärdera 
försurningsgrad i grad 1 – 5, där grad 1 innebär störst försurning och där grad 5 
innebär minst försurning (Se: kapitel 5.6; samt steg 2 i kapitel 7.2). 

 

 Miljöriskbedömningen innebär en klassificering av sulfidförande bergarter i 
förhållande till den omgivande miljön. En avsaknad av ytvattensystem eller 
närliggande grundvattensystem leder till ett klass 5-objekt om försurningsgraden är 
mellan 3 - 5. Om omgivande yt, och grundvattensystem ej är försurningskänsliga leder 
detta till ett klass 4 objekt om försurningsgrad ligger mellan 3 - 5 (steg 3 i avsnitt 7.2). 
Om yt- eller grundvattensystemen är försurningskänsliga övergår försurningsgraden 
per automatik i motsvarande klass (1 – 5). 

 

 Åtgärder 
Om objektet bedöms som ett klass 5 objekt behövs i allmänhet inga åtgärder. Om 

objektet bedöms som ett klass 4 objekt kan det räcka med att undvika en placering 

av bergmassorna i ett ytvattenflöde samt bör inte placeras närmare grundvattenytan 

än ± 1,0 m (avsnitt 8). Om objektet bedöms som ett klass 1 – 3 objekt är det vid 

förvaring på bergupplag lämpligt att täcka över bergarterna för att förhindra 

lakvattenbildning och ansamlingar av surt lakvatten. Bergmassorna får inte placeras 

närmare grundvattenytan än ± 1,0 m. För att erhålla en effektiv övertäckning som 

inte släpper igenom syre eller vatten på ett bergupplag rekommenderas ett lerlager 

eller en lerig morän överlagrad av en moig eller sandig morän. Det täckande lagret 

bör vara minst 0,3 m mäktigt. 

 

 Kontrollprogram. Beslut om kontrollprogram tas i samråd med en miljömyndighet 
(Avsnitt 9). 

 

 Kontakter med miljömyndigheter 
Vid planerad användning av sulfidförande bergarter ska kontakt tas med en 

miljömyndighet. För att bemöta detta utarbetas en masshanteringsplan i projektet i 

samråd med länsstyrelsen. Planen anger riktlinjer för transporter, lagring och 

användning av berg. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för entreprenadupphandling. 

Av planen framgår vilka mängder som beräknas behöva transporteras, vilka platser 

för lagring och behandling som kan komma ifråga samt vilka aktörerna är (avsnitt 10). 
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1.2 Bakgrund, målgrupp och syfte 

 

Det går oftast att undvika sulfidförande bergarter om man på ett tidigt stadium kan 

identifiera områden med höga svavelhalter. Sällan avgör dock förekomsten av sulfidrikt 

berg var en väg eller järnväg placeras. Det är dessutom inte möjligt att få en fullständig 

bild av fördelningen av olika bergarter i en bergskärning innan jordavtäckning och 

losshållning då tillgången på borrkärnor är begränsad och berget är täckt av jord. Därför 

kan det uppstå situationer då berg sprängs bort för att bereda plats för en väg eller 

järnväg som innebär att en hantering av sulfidförande bergarter blir oundviklig. 

 

Det råder osäkerhet om hur sulfidförande bergarter ska hanteras, till exempel om när 

sulfidförande bergarter kan innebära en miljöpåverkan och hur eventuella åtgärder kan 

genomföras för att minimera denna. För att kunna hantera sulfidförande bergarter på ett 

enhetligt sätt krävs ett bedömningssystem som är specifikt framtaget för de 

sulfidförande bergarterna. 

 

Syftet med handboken är att den ska beskriva problemställningar med sulfidförande 

bergartsmaterial och vara ett hjälpmedel för att: 

 

 på ett enhetligt sätt kunna bedöma sulfidförande bergartsmaterials 
miljöpåverkan 

 sätta in lämpliga åtgärder och kontrollprogram vid hanteringen och användningen 
av sulfidförande bergarter i samband med väg- och järnvägsbyggen. 

 

Handboken riktar sig till beställare (projektledaren), projektörer (som ritar vägen eller 

bankonstruktionen) och konsulter (som utför uppdraget) vid bedömning och hantering 

av sulfidförande bergarter. Den är tillämpbar vid anläggningsarbeten som till exempel 

väg- och järnvägsskärningar. Handboken ger svar på när sulfidförande bergarter riskerar 

att ge en miljöpåverkan vid dessa tillämpningsområden. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Handboken tar inte upp andra orsaker till försurning än sulfidförande bergarter. För 

sulfidjord finns motsvarande råd i VV publ 2007:100 (Vägverket, 2007). Handboken tar 

inte heller upp metoder för att mäta pH och alkalinitet eller beräkna ett vattensystems 

omsättningstid eftersom det finns beskrivet i allmänna läroböcker. Problematiken med 

förhöjda metallhalter i samband med sulfidförande bergarter har endast blivit nämnd 

med hänvisning till redan befintliga bedömningssystem eftersom detta ligger utanför 

handbokens fokus. Det finns även andra problemställningar med ballastmaterial som 

handboken inte fördjupar sig i. 

 

2. Miljökonsekvensbeskrivning i 
bygghandlingsprocessen 

 

I kapitel 6 i miljöbalken (§§ 3-12) behandlas MKB och annat beslutsunderlag. I 

Miljöbalken är tidiga samråd, informationsmöten m.m., lagstadgade. MKB: ns omfattning 

beror på om en vägsträcka kan anses ha en miljöpåverkan eller inte. Vid en viss storlek 

på vägbyggen och vid järnvägsbyggnation krävs tillåtlighetsprövning av regeringen. 

Nedan finns en principskiss för hur en bygghandling upprättas och i följande kapitel 

beskrivs de steg som krävs för att upprätta en färdig bygghandling i samband med väg- 

och järnvägsbyggnation (se: fig. 1). 
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Övergripande                Detaljerat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Principskiss för plan- och bygghandlingsprocessen. Detaljeringsgraden i 

undersökningarna ökar i takt med att ett projekt fortskrider. Genom att studera 

berggrundsgeologisk information skapas en uppfattning om sulfidbergarter kan förekomma inom 

objektet. Vid fält- och laboratorieundersökningar undersöks berggrunden och det görs en 

bedömning av svavelhalten i bergarten. Om svavelhalten anses vara över en viss gräns görs även 

en bedömning av dess försurningsförmåga samt i förlängningen dess försurningsgrad. Syftet med 

undersökningarna i arbetsplanskedet är att skaffa sig ett underlag inför bygghandling. Nästa steg 

i processen är att upprätta en bygghandling, vilken utgör underlag för byggprocessen. Under 

byggnationen sker sedan en kompletterande fältundersökning med provtagning, analys samt ett 

kontrollprogram. Detta utgör ett underlag för lämpliga åtgärder och beslut om anmälan eller 

tillståndsprövning skall ske. 
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2.1 Väg- Järnvägsplan 

 

Från 1 januari 2013 gäller den nya planprocessen vilket innebär att förstudie, väg- 

järnvägsutredning och arbetsplan sker i en process, kallad väg- järnvägsplan. 

Planprocessen inleds med en skissfas, där flera alternativa väg och järnvägssträckningar 

utreds. Här utförs normalt inga fält- eller laboratorieundersökningar. Hjälpmedel i 

skissfasen för att bedöma om det finns sulfidförande bergarter är tidigare arkiverade 

undersökningar i området och berggrundsgeologiska kartor. Rent översiktligt 

sammanfaller förekomsten av sulfidförande bergarter ofta med områden där det finns 

eller har funnits gruvdrift som i Bergslagen eller i Norrland (Se: figur 2) samt i 

sedimentgnejser i västsverige (Stora Le-Marstrandformationen). För att ta reda på om 

det förekommer mer lokala förekomster av sulfidmineraliseringar som ej tidigare har 

betraktats som en malmförekomst krävs mer detaljerade bergrundskartor (Se kap. 5, 

bedömningsgrunder). I det här skedet bestäms dock inte några upplagsplatser.  

När skissfasen är avslutad och väg- järnvägslinjen är någorlunda bestämd börjar mer 

omfattande fält och laboratorie undersökningar för att undersöka bergförhållandena. 

Syftet är att undersöka de sulfidförande bergarternas volym, försurningspotential samt 

dess försurningsförmåga. En första bedömning av projektets massbalans görs här. I 

kapitel 5 och 6 anges vilka undersökningar och bedömningsgrunder som finns för att 

bedöma sulfidförande bergarter och dess miljötekniska egenskaper. I kapitel 7 beskrivs 

sedan hur riskbedömningen utförs. Vid behov av uppläggningsplats krävs att man kan 

visa att påverkan på omgivningen är minimerad jämfört med andra platser. Detta görs 

med hjälp av riskbedömningen. För att ta fram ett underlag för väg- järnvägsplanen 

behöver följande frågor beaktas: 

• Hur stor volym sprängsten som kommer att behöva hanteras 

• Bedömning av hantering och behovet av logistik vid hantering 

• Bedömning av volymer och en preliminär bedömning av dess försurningspotential 

utifrån kartmaterialet 

• Bedömning av mängden sulfidförande bergarter (okulärt, svavelanalys) 

• Försurningspotentialen samt försurningsförmågan 

• Lokaliseringsplats för bergupplag 

• Riskbedömning/Miljökonsekvenser 

Underlaget ger sedan svar på om anmälan eller tillståndsprövning krävs.  
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Figur 2. Betydande sulfidförekomster där det finns eller har funnits gruvdrift (SGU). Det framgår 

ej av kartmaterialet om det lokalt förekommer sulfidmineraliseringar, vilket kräver mer 

detaljerade bergrundskartor (Se kap. 5, bedömningsgrunder). Svavelrika skiffrar, alunskiffrar i 

västergötlands platåberg är ett exempel på lokalt förekommande sulfidförande bergarter. Ett 

annat är liknande äldre skiffrar i fjällkedjan eller i Dalsland. Stora Le- Marstrandsformationens 

sedimentgnejser i Västsverige har också ofta förhöjda svavelhalter. 
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2.4 Bygghandling 

 

I bygghandlingen redovisas i detalj hur vägen ska byggas och utgör ett underlag för 

upphandling. I bygghandlingen ska framgå hur bergmassor ska hanteras och användas 

(massbalansen). 

Samtidigt som bygghandlingen upprättas utarbetas vid behov miljöuppföljning- och 

skötselprogram där riskbedömningen ligger till grund. Åtgärder och övrig miljöhänsyn 

inarbetas i bygghandlingen.  När bygghandlingen tas fram ska en miljösakkunnig vara 

involverad i bygghandlingsskedet. Bygghandlingen innebär även att det tänkta 

bergupplaget undersöks, främst med avseende på jordprofil, grundvattennivå, 

vattendrag och diken samt även andra recipienter. 

För att ta fram ett underlag för bygghandlingen behöver följande frågor beaktas: 

• Massbalans och val av plats för ett bergupplag 

• Behov av skyddsåtgärder 

2.5 Byggnation 

 
Om risk för sulfidförande bergmaterial är beskrivet i bygghandling ska bergsakkunnig 

efter jordavtäckning besikta berget för att bedöma om det föreligger anledning för 

kompletterande provtagning, analys och riskbedömning. Behovet av anmälan eller 

tillståndsprövning görs här. 
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3. Varför kan sulfidförande bergarter vara ett 
problem? 
Om sulfidmineralhalten är hög och volymen bergmassor är stor kan en oaktsam 

hantering av bergmassorna påverka miljön. Miljöpåverkan uppstår genom att 

sulfidmineral oxiderar i kontakt med luft och vatten vilket resulterar i att recipienten 

mottar ett surt lakvatten innehållande höga metall- och svavelhalter. Vatten tillförs 

normalt sett bergmassorna genom nederbörd men kan även tillföras vägar, banvallar och 

bergupplag genom tillrinning (yt- eller grundvatten). 

  

Bergmaterial används i de flesta moderna infrastruktursatsningar. För en väg behövs 

material till bankar och överbyggnad och för en järnväg behövs material till banvallar. En 

väg konstrueras normalt så att överbyggnaden är dränerad, dvs. inget vatten stannar kvar 

i överbyggnaden vid yt- eller grundvattentillrinning. Släntytan i bergskärningar blir 

däremot utsatt för nederbörd och vittring på liknande sätt som ett bergupplag. 

Bergskärningar kan därmed behöva ett erosionsskydd men även andra typer av åtgärder 

för att minimera miljöeffekterna av lakvattenbildning. 

 

I normala fall är den nederbörd som infiltrerar stödremsan och innerslänten det vatten 
som tränger in i överbyggnaden. Överbyggnaden infiltreras främst vid stora 
nederbördsmängder eller pga stora snömängder eftersom vatten lätt tränger in i 
vägkonstruktionens överbyggnad när diken översvämmas. De vittringsprodukter som 
bildas i kontakten mellan vatten och sulfidmineral i bergarten tar lakvattnet med sig på 
sin väg genom bergmassorna. Dessa vittringsprodukter tillförs sedan omgivande yt- och 
grundvattenflöden (VTI, 1985). Detta får konsekvenser för den omgivande miljön vilket 
bl a kan ha en inverkan på växtlighetens etableringsförmåga samt till skador på järn- och 
betongkonstruktioner. 
 

I en vägkropp eller i ett bergupplag sker vittringen av sulfidmineral genom oxidation. 

Oxidationsprocessen leder i sin tur till försurning samt till ökade metall- och sulfathalter 

i omgivande mark och vattendrag. Detta blir som en kedjereaktion. Ju surare vatten desto 

snabbare blir processen eftersom de bakterier som hjälper till med oxidationsreaktionen 

trivs bäst vid lågt pH. 

Bergarter är i normala fall uppbyggda av mineralkorn av ett eller flera slag. Sulfidförande 

bergarter innehåller mineral som består av svavel bundet till någon metall, vanligast är 

järn, koppar och zink. Många bergarter innehåller sulfidmineral men det är först om 

bergarten innehåller en stor andel sulfidmineral eller att flera ogynnsamma parametrar 

som gynnar oxidationsreaktionen sammanfaller som miljöpåverkan kan uppstå. Dessa 

problem sker när sulfidmineral kommer i kontakt med syre och vatten. Gynnsamma 
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förhållanden för oxidationen kan vara en stor mängd sulfidmineral eller att 

sulfidmineraliseringarna i bergarten har en väldigt liten kornstorlek och därmed en 

mycket stor specifik yta som kan reagera med syre och vatten. Det som händer när 

sulfidmineral utsätts för syre och vatten är att: 

 

 sulfidmineral oxiderar vilket resulterar i ett sänkt pH 

 oxidationsprocessen av sulfidmineral i bergmaterial frigör t ex sulfat, järn och 
aluminium i lakvattnet. 

 metaller, sulfat och surt lakvatten kan påverka vattenkvaliteten i vattendrag och 
orsaka fiskdöd. 

 omgivningen blir en dålig grogrund för växter. Om inga åtgärder vidtas kommer 
det att ta lång tid innan någon ny växtlighet etablerar sig. 

 indirekta konsekvenser som utfällning av järnhydroxid kan orsaka igensättning i 
dräneringsledningar. 

 korrosionen av järn- och betongkonstruktioner kan öka i närheten av 
sulfidförande bergarter pga av lågt pH. 

 

4. Berg 

4.1 Kortfattad bergmateriallära 

 

En bergart är uppbyggd av mineral som är kemiska föreningar av grundämnen (undantag 

är exempelvis diamant och grafit som enbart består av grundämnet kol). De vanligaste 

bergarterna är uppbyggda av ett fåtal mineral av de totalt ca 4000 som är kända i naturen. 

De vanligaste bergartsbildande mineralen är kvarts, kalifältspat, plagioklas (natrium-

kalciumfältspat), biotit och muskovit (glimmer), amfibol (tex hornblände), pyroxen, olivin 

och kalcit. Andra mineral som normalt sett endast förekommer i små mängder i de 

vanligaste bergarterna är kalcit, lermineral, epidot, zirkon, apatit, titanit samt  olika 

sulfider och oxider. 

Bergarter delas upp i tre grupper efter bildningssätt: 

1. Magmatiska bergarter är bildade genom att smält berg (magma) avkyls och 
stelnar. Om magman når jordytan sker en hastig nedkylning och finkorniga 
bergarter som basalt och ryolit bildas. När magman kyls av på djupet stelnar den 
långsammare vilket gynnar kristalltillväxten och på det viset kan t ex medelkornig 
till grovkornig granit bildas. Andra magmatiska bergarter är diabas och gabbro (se: 
tabell 1). 
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2. Sedimentära bergarter som sandsten, lerskiffer och kalksten bildas genom att 
sediment som avsatts i vatten eller på markytan pressas ihop av de ständigt nya 
överliggande sedimentlagren. Vatten och luft pressas ut och en 
cementeringsprocess gör att lagren hårdnar under trycket. 

3. Metamorfa bergarter där de vanligaste är gnejs marmor och amfibolit är 
resultatet av en omvandling av magmatiska och sedimentära bergarter. 
Omvandlingen sker på stora djup under jordskorpan där högt tryck och 
temperatur delvis omvandlar bergarterna. En veckning av lagren kan ge 
exempelvis gnejs med vågmönster. Omvandlingen kan ske i varierande grad så att 
resultatet kan vara mer eller mindre omvandlat och utseendet på bergarten kan 
variera därefter. 

Magmatiska bergarter klassificeras beroende på innehållet av olika bergartsbildande 

mineral. En grov uppdelning görs mellan de som domineras av ljusa mineral som kvarts, 

kalifältspat och natriumrik plagioklas vilka benämns felsiska. I äldre litteratur kallas dessa 

bergarter ofta för sura pga det höga innehållet av kvarts (kiselsyra). Exempel på felsiska 

bergarter är granit och granodiorit. Bergarter som domineras av mörka mineral som 

amfibol, pyroxen och olivin tillsammans med kalciumrik plagioklas benämns som mafiska. 

Dessa bergarter är kvartsfattiga och i äldre litteratur kallas dessa ofta för basiska 

bergarter. Exempel på mafiska bergarter är gabbro och amfibolit. Bergarter med en 

sammansättning mellan felsiska och mafiska benämns intermediära och exempel på en 

sådan bergart är tonalit som domineras av plagioklas, kvarts, amfibol samt glimmer. 

Även den metamorfa bergarten gnejs namnges enligt samma nomenklatur. Detta görs 

normalt genom att man skriver tex granitisk granit alternativt använder prefixet meta- 

som i metagranit. 

 

Kännedom om den mineralogiska sammansättningen i olika typer av bergarter kan ge en 

första förenklad riskbedömning av materialets potentiella miljöpåverkan. (se: Tabell 1, 

samt kap 5, 6 och 7 för ytterligare information). Förenklat sett är sulfidmineral vanligare 

i bergarter med högt innehåll av mörka mineral jämfört med ljusa mineral (Tullborg, 

2001; Tabell 1). 
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Tabell 1. Olika typer av bergarter. Bergarter med mörka mineral innehåller generellt sett mer 

sulfidmineral 

.  

Bergarter mörka mineral                                                                     ljusa mineral 

Magmatiska Gabbro Diorit 

 

Tonalit Granodiori

t 

Granit, Kvartsit 

Diabas    Pegmatit, Aplit 

Basalt Andesit  Dacit Ryolit 

Sedimentär

a  

 Lersten, 

skiffer 

Gråvack

a 

 Arkos, Sandsten, 

Kalksten 

    Karbonatsandste

n 

Metamorfa  Amfiboli

t  

Glimmerskiffe

r 

 Leptit Leptit 

 

Av sulfidmineralen är pyrit (FeS2) dominerande i sulfidförande bergarter. Andra 

sulfidmineral som kan förekomma i sulfidförande bergarter är bl.a. magnetkis (Fe1-x S), 

zinkblände (ZnS), kopparkis (CuFeS2), blyglans (PbS), arsenikkis (FeAsS). Vanliga 

sekundära sulfatmineraliseringar associerade till sulfidhaltiga bergarter är bla gips (CaSO4 

 2H2O), anhydrit (CaSO4) och olika metallsulfater som t ex anglesite (PbSO4) (Höglund et 

al., 2004). I svensk kristallin berggrund är dock förekomsterna av sulfat mycket ringa och 

generellt kan man anta att allt svavel i vanligt svenskt berg förekommer som sulfid. 

I Sverige kan några generella riskområden pekas ut där det är vanligt med förhöjda 

svavelhalter i berget. Dels är det områden där det finns eller har funnits gruvdrift som i 

Bergslagen eller i Norrland (Se: figur 2) samt i sedimentgnejser i västsverige (Stora Le-

Marstrandformationen). 

 

4.2 Metallurlakning 
Tillsammans med den försurning som kan uppstå vid hanteringen av sulfidförande 

bergarter riskerar även metallurlakningen att orsaka miljöpåverkan. Vittringen är pH-

beroende och det finns därför ett starkt samband mellan syrabildning (Se: kapitel 4.3) 

och metallurlakningen (Sobek et al, 1978). 
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En bergarts lakbarhet bestäms i första hand av dess mineralogiska sammansättning och 

av dess vittringsgrad. Bergarter med höga halter ljusa silikatmineral såsom kvarts, 

fältspater och ljus glimmer (muskovit) vittrar långsammare än de bergarter som till stor 

del består av mörka silikatmineral som mörk glimmer (biotit), amfibol och pyroxen. 

Vittringshastigheten och därefter lakbarheten är dock i de flesta fall väldigt liten. En viktig 

faktor för lakbarheten är bergartens eventuella innehåll av sulfider. Av sulfidmineralen 

är pyrit (FeS2) dominerande i sulfidförande bergarter. Andra sulfidmineral som kan 

förekomma i sulfidförande bergarter är bl.a. magnetkis (Fe1-x S), zinkblände (ZnS), 

kopparkis (CuFeS2), blyglans (PbS), arsenikkis (FeAsS). Vanliga sekundära 

sulfatmineraliseringar associerade till sulfidhaltiga bergarter är bl.a. gips (CaSO4  2H2O), 

anhydrit (CaSO4) och olika metallsulfater som t ex anglesite (PbSO4) (Höglund et al., 

2004). 

Sulfider som exponeras för vatten och syre vittrar genom oxidation och kan sedan genom 

lakvattnet läcka ut sitt metallinnehåll. Dessutom innebär oxidation av sulfider att en sur 

miljö bildas vilket i sin tur kan leda till ökad vittring av andra mineral och ännu mer 

metalläckage. 

 

4.3 Syrabildning 

 
Vittringen av sulfidmineral sker långsamt så länge sulfidmineralen ligger väl skyddad 

från luft och vatten. Vittringshastigheten påverkas av en rad olika faktorer som t.ex: 

1. Syretillgång 
2. Vattentillgång 
3. kornstorlek 
4. pH 
5. Temperatur 
6. Närvaro av sulfidoxiderande mikrober 

 

Syretillgången är en viktig faktor för vittringshastigheten. En liten syretillförsel ger en låg 

vittringshastighet. Den fukt som finns i luften är i princip tillräcklig för rektionen men för 

att transportera reaktionsprodukterna behövs vatten (Frogner Kockum et al., 2008a). 

Även kornstorleken är viktig för vittringen eftersom reaktionen sker på mineralkornens 

ytor. En del vittringsprocesser som t ex bakteriell vittring gynnas av låga pH-värden. 

Oxidationsreaktionen av sulfider ger upphov till sänkt pH vilket ytterligare medför att 

reaktionen katalyseras och accelereras av bakterier. Ur ett bedömningsperspektiv 

innebär det risk för en ökad miljöpåverkan då de flesta metaller har en högre löslighet i 
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vatten med ett lågt pH-värde och pga. att ett surt bergupplag därför löper större risk att 

lakas på förorenat vatten. Som för de allra flesta reaktioner gynnas också 

vittringsreaktionerna av en temperaturökning och i ett bergupplag ökar temperaturen 

pga reaktionen (Naturvårdsverket, 1993). Detta innebär att oxidationsprocessen kan 

tillta med tid i ett bergupplag varför det är viktigt med ett kontrollprogram som följer upp 

utvecklingen. 

 

Vittringen av sulfidmineral sker främst genom tre olika kemiska reaktioner 

(Naturvårdsverket, 1993). kemisk oxidation med syre (se reaktion 1). Reaktionen kan 

påbörjas trots ett neutralt pH-värde och allteftersom vätejonkoncentrationen stiger 

accelererar vittringen. När pyrit reagerar med löst molekylärt syre och vatten bildas 

tvåvärt järn, sulfatjoner och vätejoner. Järnet frigörs som tvåvärda joner och svavlet 

bildar svavelsyra. 

 

FeS2 (s) + 3.5 O2 + H2O  Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+   (1) 

 

Om syretillgången är fortsatt god kommer tvåvärt järn att oxidera till trevärt järn,  

 

Fe 2+ + ¼ O2 + H+  Fe 3+ + ½ H2O    (2) 

 

Det trevärda järnet kan sedan antingen fällas ut som järnhydroxid i närvaro av syre enligt 

följande reaktion: 

 

Fe 3+ + 3 H2O  Fe (OH)3 (s) + 3 H+    (3) 

 

eller så kan trevärt järn i en syrefri miljö fortsätta sulfidoxidationen. På samma sätt som 

syrgas kan fungera som oxidationsmedel har trevärt järn förmågan att oxidera pyrit 

genom att själv reduceras enligt följande reaktion: 

 

FeS2 (s) + 14 Fe 3+ + 8 H2O → 15 Fe 2+ + 2 SO4
2-+ 16 H+  (4) 
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Reaktionerna behöver inte följa efter varandra. I ett bergupplag som står under vatten 

och som är relativt syrefritt kan oxidationen ske med hjälp av trevärt järn. Om deponin 

sedan torrläggs och syre diffunderar in i upplaget kan frigjort tvåvärt järn oxideras till 

trevärt järn som sedan kan angripa mer pyrit vilket i sin tur resulterar i att reaktionen 

accelererar samt att omgivningen blir surare. 

 

- Sulfidoxidationsreaktionen kan katalyseras mikrobiellt. Tre bakterier av samma släkte 

är av särskild betydelse: 

 

� Acidithiobacillus thiooxidans 

� Acidithiobacillus ferrooxidans 

� Ferrobacillus ferroxidans 

 

 

Bakterierna utvinner sin energi genom att oxidera sulfider, svavel och thiosulfat till sulfat 

samt även genom oxidation av tvåvärt järn till trevärt järn. Liksom namnen antyder har 

de två sistnämnda bakterierna förmågan att oxidera tvåvärt järn till trevärt järn. 

Acidithiobacillus ferrooxidans kan dessutom oxidera svavlet i pyrit liksom 

Acidithiobacillus thiooxidans (Naturvårdverket, 1993). 

 

Den bakteriella oxidation är mycket effektiv under vissa förhållanden. Bakterier kräver 

främst fukt/vatten, värme samt ett pH mellan 2 och 5 även om de trivs allra bäst vid ett 

pH mellan 2 och 3 vilket ger en maximal reaktionshastighet för oxidationsprocessen. 

 

Som framgår genom laktest kan sulfidförande bergarters syrabildningsförmåga (se: 

ordlista) om de ej innehåller syraneutraliserande mineral medföra att lakvatten från 

bergkross generar mycket låga pH värden. Lägre pH innebär att många metaller blir mer 

mobila vilket, förutom att många metaller är toxiska, dessutom bidrar till latent aciditet. 

Detta kan uppträda redan i de krossade bergmassorna men även långt senare i 

recipienten. Detta framgår av reaktion 3, där utfällningen av järnhydroxid ytterligare 

frigör 3 vätejoner. Andra faktorer som kan inverka på reaktionshastigheten är 

kornstorleken och temperaturen. 
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5. Metoder för att identifiera och karaktärisera 
sulfidförande bergarter  

I detta kapitel beskrivs sex identifierings- och karakteriseringsmetoder: 
berggrundsgeologiska kartor, provtagning, okulär besiktning, optisk mikroskopering, 
kemisk analys av berggrunden och laktest. Bedömningsgrunder för respektive metod 
behandlas i avsnitt 6. 

5.1 Berggrundsgeologiska kartor 

 

För att identifiera sulfidförande bergarter börjar man med att studera en 

berggrundsgeologisk karta och söka i en digital databas med berggrundsgeologiska 

uppgifter. SGUs berggrundsgeologiska kartor visar bergarternas utbredning i två 

dimensioner. På nyare kartor finns alltid en kortfattad text som beskriver geologin, till de 

flesta kartor finns även en, separat publicerad, mer omfattande beskrivning. 

Berggrundskartor bygger på hällkartering och det är bra att känna till att kartorna visar 

en förenklad tolkning av olika bergarters utbredning. 

 

Denna bedömning av en bergarts utbredning behövs som stöd för en fortsatt fördjupad 

undersökning samt för att planera en eventuell provtagning i fält för att mer i detalj 

kunna beskriva en bergarters utbredning. 

 

5.2 Provtagning 

 

Provtagning bör företrädesvis ske med hjälp av kärnborrning, men även ytprovtagning av 

berg som går i dagen kan ske. Eftersom borrkärnor tas upp även för andra analyser är det 

lämpligt att samordna provtagningen. Sulfidförande bergarter som går i dagen kan ibland 

identifieras i fält genom dess avvikande utseende jämfört med omgivande berggrund. 

Ofta förekommer sulfiden så finfördelat i bergarten att den kan vara svår att se med 

blotta ögat. 

  

Då sulfidmineraliseringar ofta förekommer mycket inhomogent i berggrunden är 

bedömningen vid provtagningen mycket viktig. För att få ett prov som är representativt 

för de under byggskedet losshållna bergmassorna krävs att en erfaren person med goda 

berggrundsgeologiska kunskaper sköter provtagningen. 
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Bergarter förekommer med stora variationer i både djupled och sidled. Därför är det ofta 

motiverat att hantera olika bergarter separat då inte berggrunden upplevs som 

homogen.  

Det motiverar analys av olika typer av bergarter med avseende på svavelhalt och 

försurningförmåga. Detta görs för att kunna särskilja bergarter av olika kvalitet vilka 

därmed kan hanteras och användas olika. Den ökade kostnaden för provtagning och 

analys kan ofta löna sig, eftersom det kan medföra en betydligt lägre kostnad för åtgärder 

eftersom det går att använda olika kvaliteter för olika anläggningsändamål. Skulle 

bergarten å andra sidan vara homogen med djupet vid besiktning av borrkärnor kan färre 

bestämningar av sulfidinnehållet göras eftersom att hela kärnan antas ha likartade 

egenskaper. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att avvägningen för hur omfattande bergprovtagningen 

och undersökningarna behöver vara, baseras på en berggrundsgeologisk, 

ingenjörsmässig och ekonomisk bedömning. Detta för att erhålla en så representativ 

provtagning som möjligt. 

 

5.3 Okulär besiktning 

 
När man gör en fältbeskrivning av en berghäll eller undersöker representativa prover, 

bedöms lakbarheten genom direkt observation av halten och typen av sulfidmineral. Ett 

problem är att låga halter och små korn av sulfider kan vara svåra att se för blotta ögat 

eller ens med hjälp av lupp. Ofta visar sig dock förekomsten av sulfider, speciellt 

järnsulfider, genom att vittrade ytor ser rostiga ut (fig. 3). 
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Fig. 3 Vittrad sulfidhaltig bergart som har blivit rostfärgad. 

 

För att göra mer noggrann besiktning av en bergart bör en okulär undersökning 

genomföras (Ripa och Göransson, 2006) där karakteristiska egenskaper observeras hos 

sulfidmineral med hög syrabildningsförmåga (se tabell 3). 

 

Den genomförs på följande sätt (Ripa och Göransson, 2006): 

 

1) För att få fram en ovittrad yta används en hammare för att spräcka provet i två delar. 

2) Använd lupp (ca: 8-10 gångers förstoring) för att se om det finns metalliknande 

mineralkorn i provet. 

3) Notera mineralkornets färg, streckfärg, hårdhet och form för att se om det eventuellt 

kan vara magnetiskt. 

Olika typer av minerals färg, form, hårdhet och streckfärg anges i tabell 3. Formen hos 

mineral kan vara karakteristisk, men är inte alltid väl utbildad p.g.a. konkurrens från 

andra korn vid tillväxten. Hårdheten hos en färsk yta är vägledande: ”kniv” betyder att 

ytan kan repas med en vanlig fickkniv och ”fil” att den repas av stålfil eller specialstål. 

Streckfärg är mineralets färg i pulvriserad form och mer vägledande än och i flera fall 
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annan än den vanliga färgen. För att få fram streckfärgen drar man mineralet mot en yta 

av oglaserat porslin, t.ex. en porslinssäkring). 

 

Om mineralkornen t ex är: 

 guldfärgad kan kristallformen testas för att skilja på pyrit från kopparkis eftersom 
kopparkis sällan bildar fina kristaller utan uppträder som en massa och pyrit bildar 
kubformiga kristaller. 

 brunaktiga kan kristallformen testas för att skilja magnetkis och zinkblände åt. 
Magnetkis bildar sällan kristaller medan zinkblände gör det. Magnetkis kan även 
vara svagt magnetiskt. Testa med magnet eller om provet påverkar en 
kompassnål. 

 

Tabell 3. Av mineral i tabellen lämpar sig pyrit och magnetkis sämst i bergkross följt av 

kopparkis och magnetkis pga syrabildningsfårmåga som är störst för dessa mineral (Ripa och 

Göransson, 2006). 

Mineral Färg  

 

Form  Hårdhet  Streckfärg 

Pyrit  

 

Ljust 

mässingsgul 

Kub, oktaeder Fil Grönsvart 

Magnetkis  

 

Brons  Kornig  Kniv  Gråsvart 

Kopparkis  

 

Djupgul  (Tetraeder)  Kniv  Grönsvart 

Blyglans  

 

Grå, blågrå Kub  Kniv  Blygrå 

Zinkblände  

 

Gul, brun, svart  Tetraeder Kniv  Gulbrunt 

Arsenikkis  

 

Silvervit  Romb, prisma Fil  Gråsvart 
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5.4 Optisk mikroskopering 

 

Det finns även ett flertal analysmetoder med vilka den mineralogiska sammansättningen 

i sulfidförande bergarter kan fastställas. Den vanligaste metoden är optisk 

mikroskopering (Öhlander et. al., 1998). Med denna metod erhålls information om 

textur, kornstorlek och kornfördelning. 

Undersökningen omfattar en bestämning av mineralsammansättning av bergproverna. 

(1) Ur provmaterialet tas prover ut och tunnslip (se: definitioner) tillverkas för 
mikroskopisk undersökning 

(2) Mineralsammansättning i tunnslip bestäms genom punkträkning (point-counting) 
av en yta på ca 40x25 mm med optisk transmissionsmikroskopi. Mellan 800 och 
1000 punkter rekommenderas för analyserna. 

(3) Mineralsammansättning i tunnslip uppskattas med bedömningsmallar 
(4) För att uppskatta mängden sulfider identifierades opaka mineral (Se: definitioner) 

med reflektionsmikroskopi. Mellan 800 och 1000 punkter rekommenderas för 
analyserna. 

(5) Normalt korrelerar svavelhalt i en bergart mot mängden sulfidmineral. 0,3 
volymprocent pyrit motsvarar approximativt en svavelhalt på 0,3 viktsprocent 
(3000 mg/kg) i bergmaterialet. 

 

5.5 Kemisk analys av berggrunden 

 

Totalhalten svavel i bergmaterial bestäms kemiskt i laboratorium. Det finns ett flertal 

metoder för att göra detta. Gränsvärdena i denna handbok baseras på analyser enligt SS 

02 81 13-1.  

 

5.6 Statiskt test 

 
Mängden sulfidmineral i krossat berg (försurningspotentialen) är kopplat till dess 

förmåga att bilda syra (AP = Acid Potential = försurningsförmågan). De statiska tester som 

används för att mäta bergarters försurningsförmåga går under samlingsnamnet ABA–

metoder (Acid Base Accounting). De flest ABA–metoder i vilka sulfidförande bergarters 

syrabildning mäts, baseras på bergartens svavel- eller sulfidhalt (Lawrence and Scheske, 

1997). Nettosyrabidraget (NAP), vilket är den mängd protoner som finns kvar i lösning 

när de syraneutraliserade mineralen (NP) har konsumerat ett ekvivalent antal protoner 

mot karbonat i provet, kan mätas från bergkross om AP överstiger NP. Genom att 

bestämma AP och NP kan sedan NAP beräknas enligt följande samband: 
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NAP = AP – NP 

 

NAP (angivet som [H+] / mol dm -3 ) räknas sedan om till det pH-värde som det motsvarar 

samt till det pH värde som motsvarar dess försurningsförmåga, i figur 5, genom 

sambandet 

 

pH = -lg ([H+] / mol dm -3 ) 

  

 Vid beräkning av AP baseras de flesta metoder på antagandet att allt svavel är 
närvarande som svavel i pyrit (FeS2). AP bestäms då genom den totala 
svavelhalten. Svavelhalten kan om så önskas omräknas till kg CaCO3/ton 
bergkross som behövs för neutralisering med hjälp av följande samband: 

 

AP = S (vikt %) x 31,25 (kg CaCO3 / ton bergkross) 

 

Viktprocenten svavel räknas om med faktorn 31,25 som baseras på förhållandet 

mellan kalcit och svavlets molekylvikter. 

  

 Den neutraliserande förmågan (NP) som ibland förekommer parallellt med 
syrabildningen hos sulfidbergarter är främst beroende på upplösningen och 
vittringen av eventuellt närvarande kalcit (CaCO3). I standard ABA metoden 
bestäms NP genom ett fizz test. Ett fizz test går ut på att man tillsätter en viss 
mängd HCl (i överskott) och kokar blandningen tills reaktionen helt och hållet 
upphör. Detta innebär att syra-neutraliserande mineral i bergkrossmaterialet har 
hunnit reagerat. Slutsteget i fizz test är en titrering till pH 7 med natriumhydroxid 
vilket visar precis hur mycket HCl som har gått åt under reaktionen till att reagera 
och förbruka alla karbonatmineral i bergarten. 

 

Det finns följande tester i ABA kategorin: 

 

 Standardiserat, Acid Base Accounting, ABA (Sobek et al 1978). 
 Modifierat, ABA (Lawrence and Wang, 1996). 
 British Columbia Research Initial (BCRI) (Bruynesteyn and Duncan, 1979). 
 Net acid generation (NAG) (Miller et al., 1997). 
 prEN 15875. 
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Det statiska testet prEN 15875 rekommenderas av EU-kommissionen (2009/359/EG). 

 

6. Bedömningsgrunder för sulfidförande bergarter  

6.1 Översikt 

 

Till grund för bedömningssystemet som beskrivs i avsnitt 7 ligger huvudsakligen de tre 

parametrarna svavelhalt (försurningspotentialen), pH i lakvattnet (försurningsförmågan 

från laktest) och bergmängd. Dessa ger tillsammans försurningsgraden. Fast initiellt 

används den berggrundsgeologiska kartan men även okulär besiktning av bergkross för 

att ta reda på om det finns skäl att göra de ovan nämnda analyserna. Nedan presenteras 

bedömningsgrunderna för de metoder som bedömningssystemet i avsnitt 7 bygger på. 

 

6.2 Bedömningsgrunder för berggrundsgeologiska kartor 

 

Förekomsten av sulfider kan vara direkt angiven på kartan. Dels kan symbolen för 

sulfidmalmsgruva (nedlagd eller producerande) eller för sulfidskärpning (provbrytning i 

liten skala) eller sulfidmineralisering (obearbetad sulfidanrikning) vara utsatt (fig. 4a och 

b), dels kan bokstavssymboler för namn på sulfidmineral vara utsatta (fig. 4c). Vid och 

intill sådana markeringar är det troligt att bergarterna har högre vittringsbenägenhet 

p.g.a. sitt sulfidinnehåll. I teckenförklaringen eller i beskrivningen på den 

berggrundsgeologiska kartan kan bergartens sulfidinnehåll vara angivet. Det kan t ex stå 

att ”lokala förekomster av sulfidskärningar finns i kontakten mellan gång, yt- och 

intrusivbergarter”. Om det inte står något om sulfidbergarter är det mer troligt att 

bergarter med högre halt mörka mineral innehåller järnsulfider. Termer som ”rost”, 

”rostig”, ”rostvittrande” och ”rostfärgad” kan vara indikationer på sulfidförande 

bergarter på den berggrundsgeologiska kartan (Ripa och Göransson, 2006). 
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Fig. 4a. Del av berggrundskarta (Ripa och Göransson, 2006) som visar symboler för sulfidmineral 

och sulfidgruvor (se fig. 4b och c). 

 

 

Fig. 4b Del av teckenförklaring från Ripa och Göransson (2006) som visar symboler för gruvor 

etc. 
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Eftersom man av praktiska och estetiska skäl i många fall bara markerat huvudsaklig typ 

av mineralisering på kartan, finns det anledning att iaktta försiktighet kring alla typer av 

gruvsymboler. Det är t.ex. vanligt att Bergslagens järnmalmer också har höga sulfidhalter 

även om de domineras av järnoxider. Symboler för ”omvandling”, ”hydrotermal 

omvandling” på den geologiska kartan kan också vara associerade med sulfider och kan 

innebära att det förekommer sulfidförande bergarter (Ripa och Göransson, 2006). 

 

Fig. 4c. Del av teckenförklaring från Ripa och Göransson (2006) som bl.a. visar symboler för 

enskilda sulfidmineral. 

 

6.3 Bedömningsgrunder för okulär besiktning 

 

Sulfidmineralinnehållet  kan bestämmas direkt i fält genom att stycken av en bergart slås 

sönder för att kunna observera en färsk, ovittrad brottyta. (Ripa och Göransson, 2006; 

avsnitt 5.3). En tregradig skala brukar användas: 

 

1. Inga eller obetydligt med sulfidmineral finns i provet. 
2. Sulfidmineral förekommer mer spridda i provet. 
3. Hög förekomst av sulfidmineral d.v.s. liknande malm. 

 

6.4 Bedömningsgrunder för att mäta syrabildningspotentialen 

 
För att mäta syrabildningspotentialen gör man berggrundsanalyser genom vilka man 

analyserar svavelhalten i bergarten. Tidigare har man använt sig av den empiriska regeln 

vilken innebär att allt svavel i den svenska berggrunden kan antas utgöra sulfidmineral 

(pyrit). I praktiken innebär detta att 0,3 volymprocent pyrit motsvarar en svavelhalt på 

0,3 viktsprocent (3000 ppm) i bergmaterialet. 
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Följande riktvärden används idag för att bedöma vilken försurningspotential en 

svavelanalys i bergarten innebär. Det går även att använda sig av optisk mikroskopering 

som beskrivs ovan i detta stycke och den empiriska regeln för att använda sig av dessa 

riktvärden och därigenom göra en bedömning av om det finns anledning att gå vidare 

med en statisk laktest för att fastställa den faktiska miljöpåverkan av den sulfidförande 

bergarten. 

 

Vi rekommenderar att laktester genomförs om något av proverna visar på ”något förhöjd 

halt”, ”förhöjd halt” eller ”klart förhöjd” halt d.v.s. gul, orange eller röd färg i tabell 3. 

Tabell 3. Bedömningsmall med riktvärden för svavelhalt per kg bergkross. Riktvärdena som 

presenteras i tabellen har främst arbetats fram i samband med utbyggnaden av E6:an efter att 

problemen med sulfidförande bergarter uppdagades strax norr om Ljungskile under senare 

hälften av 90-talet. Sedan dess har Vägverket Region Väst som rutin analyserat berggrunden 

utmed alla vägbyggen i västra Sverige vilket gör att dessa riktvärden är väl förankrade. 

Halt mg/kg TS (ppm) Typbergart 

Mycket låg halt <100 t ex - Bohusgraniten 

Låg halt 100-500 ofta förekommande i 

västsvenska gnejser 

Något förhöjd halt 500-1000 vanligt i samlingsprov på 

gnejser tillhörande Stora Le 

Marstrand 

Förhöjd halt 1000-5000 vanligt i prov på gnejser med 

mörka inslag tillhörande Stora 

Le Marstrand 

Hög halt >5000 t ex okulärt sulfidförande 

basiska bergartsinslag 

 

6.5 Bedömningsgrunder för statiskt test 

 
Statiskt test (Se kapitel: 5.6) bedöms enligt bedömningsmallen nedan (se tabell 4; 

Vägverket, 2007). I följande bedömningsmall (se tabell 4) används begreppet 

försurningsförmåga istället för eftersom begreppet syftar på det pH-värde som det statiska 

tester genererar (Se kapitel: 5.6). Begreppet försurningsgrad används först när 

bergmassorna (och svavelhalten) har vägts in i bedömningen eftersom att bergmassorna 

har en avgörande betydelse för den slutliga försurningspåverkan. 

 



31 
 

Tabell 4. Bedömningsmall för statiska tester för att mäta försurningsfömågan hos sulfidförande 

bergarter. 

 

försurningsförmåga pH 

Mycket hög försurningsförmåga <3 

Hög försurningsförmåga 3–4 

Måttlig försurningsförmåga  4–5 

Låg försurningsförmåga >5 

6.6 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 

Markens naturliga vittringsprocesser skyddar både yt- och grundvatten från den 
försurningspåverkan ett bergupplag kan ha på omgivande yt- och grundvatten (Se: tabell 
5a och b). Markens lättvittrade mineral ger ett gott försurningsskydd, medan svårvittrade 
mineral ger ett sämre skydd. Vittringen frigör vätekarbonatjoner, och yt- och 
grundvattnets förmåga att neutralisera syratillförsel, dess alkalinitet, bestäms i allt 
väsentlig del av dess vätekarbonathalt (Se: tabell 6a och b). 

I områden där syratillförseln från sulfidförande bergarters lakvatten en längre tid har 
överstigit markvittringens kapacitet att oskadliggöra syra har yt-, och grundvattnets 
alkalinitet sjunkit (Se: tabell 6a och b). När alkaliniteten når låga värden börjar också pH-
värdet sjunka märkbart (Se: tabell 5a och b). 

Tabell 5a. Yt-, och grundvattnets olika surhetsklasser gällande grundvatten enligt NV Rapport 

4915(Naturvårdsverket, 1999b). 

Surhetsklass pH 

nära neutralt  6–7, 

surt  5,5–6, 

mycket surt  5–5,5, 

extremt surt <5. 
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Tabell 5b. Yt-, och grundvattnets olika surhetsklasser gällande ytvatten enligt NV rapport 4913 

(Naturvårdsverket, 1999a). 

Surhetsklass pH 

nära neutralt  >6,8 

Svagt surt  6,5-6,8 

Måttligt surt 6,2-6,5, 

Surt 5,6-6,2 

Mycket surt <5,6 

 

Blir yt- och grundvattnet surt ökar dess halter av aluminium och tungmetaller. Om sådant 
vatten utnyttjas som dricksvatten kan dess metallhalter stiga ytterligare genom korrosion 
i ledningsnätet mellan vattentäkt och tappkran (ökad surhet innebär ökad risk för 
korrosion). Livsmedelsverket anger ett riktvärde 60 mg/l (1 mekv/l) för alkaliniteten 
(vätekarbonathalten) i dricksvatten vilken inte bör understigas. Dricksvatten i en allmän 
anläggning med en alkalinitet < 30 mg/l (0,5 mekv/l) medför korrosion i ledningsnät samt 
betecknas som tjänligt med anmärkning. 

Grundvatten är alltid mer eller mindre rikt på kolsyra, vilket i områden med svårvittrade 
mineral kan medföra att vattnet i grunda brunnar har lågt pH-värde (Se: tabell 5a). 
Vattnet i bergborrade brunnar har dock vanligen högre alkalinitet än vatten i brunnar 
som grävts i jordlagren (Se: tabell 6a). 
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Tabell 6a. Bedömning av tillstånd, alkalinitet hos grundvatten enligt NV Rapport 4915 (Naturvårdsverket, 
1999b). 

Klass Benämning Alkalinitet pH Beskrivning 

(mg/l) (mekv/l) 

1 Mycket hög  

alkalinitet 

> 180 > 3 > 6,5 Tillräcklig alkalinitet 
för att även i 
fortsättningen 
bibehålla acceptabel 
pH nivå 

2 Hög 
alkalinitet 

60 - 180 1-3 > 6 

3 Måttlig 

alkalinitet 

30-60 0,5-1,0 5,5-7,5 Otillräcklig 
alkalinitet för att i 
framtiden ge en 
stabil och acceptabel 
pH nivå i område 
med kraftigt 
syranedfall. 

4 Låg 
alkalinitet 

10-30 0,2-0,5 5,0-6,0 Otillräcklig 
alkalinitet för att ge 
en stabil och 
acceptabel pH nivå. 

5 Mycket låg 
alkalinitet 

< 10 < 0,2 < 6,0 Alkalinitet ger en 
oacceptabel pH 
nivå. 

Tabell 6b. Bedömning av tillstånd, alkalinitet hos ytvatten enligt NV Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 
1999a). 

Klass Benämning Alkalinitet pH Beskrivning 

(mg/l) (mekv/l) 

1 Mycket god 
buffert kapacitet 

 > 0,2 >6,8 Tillräcklig alkalinitet 
för att även i 
fortsättningen 
bibehålla acceptabel 
pH nivå 

2 God buffert 
kapacitet 

 0,1-0,2 6,5-6,8 

3 Svag buffert 
kapacitet 

 

 0,05-0,10 6,2-6,5, Otillräcklig 
alkalinitet för att i 
framtiden ge en 
stabil och acceptabel 
pH nivå i område 
med kraftigt 
syranedfall. 

4 Mycket svag 
buffert kapacitet 

 0,02-0,05 5,6-6,2 Otillräcklig 
alkalinitet för att ge 
en stabil och 
acceptabel pH nivå. 
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5 Inge eller 
obetydlig buffert 
kapacitet 

 <0,02 <5,6 Alkalinitet ger en 
oacceptabel pH 
nivå. 

I samband med kalkningen av sjöar och vattendrag varierar målinriktningen men ofta 

eftersträvas en alkalinitet på >0,05 m ekv/l. Detta bedöms dock var en låg och riskfylld 

alkalinitet i samband med förekomst av sulfidförande berg. 

 

Med hjälp av de bedömningsgrunder som Naturvårdsverket har tagit fram för 

grundvattnets alkalinitet (Naturvårdsverket, 1999b), sjöar och vattendrags surhetsgrader 

(Naturvårdsverket, 2007; tabell 5a och b) utvärderas dess försurningskänslighet. 

 

Sjöar och ytvattendrag med ett pH-värde  < pH 6,5 och en låg alkalinitet (<0.1 mekv /l) är 

känsliga för sulfidförande bergarter med en hög försurningsförmåga. Grundvatten med 

ett pH-värde < pH 6.0 och en låg alkalinitet (<1.0 mekv / l) är känsliga för sulfidförande 

bergarter med en hög försurningsförmåga. 

 

Bedömningsgrunderna är tänkta för användning på alla typer av sjöar och vattendrag. 

För metallpåverkan kan Naturvårdsverkets bedömningsgrunder i Naturvårdsverket 

Rapport 4918 (Naturvårdsverket, 1999c) användas. 

 

7. Bedömningssystem för att identifiera risk för 
miljöpåverkan av sulfidförande bergarter  

7.1 Översikt med parametrar 

 
Det bedömningssystem som här presenteras bygger delvis på Naturvårdsverkets MIFO 

(Metodik för förorenade områden) med dess indelning i riskklasser. Diagram finns som 

hjälpmedel för en förenklad riskbedömning.  

Parametrarna nedan bedöms var för sig. Riskklassificeringen som görs med hjälp av 

parametrarna i det här bedömningssystemet är en samlad bedömning som baseras på 

allt ifrån bergartens sulfidmineralinnehåll, dess försurningsförmåga till de omgivande 

vattendragens försurningskänslighet. 
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Följande metodik finns för att riskbedöma sulfidförande bergarter enligt det 

bedömningssystem som tagits fram: 

 granskning av kartor och arkiv (berggrundsgeologiska kartan) 
 okulär besiktning i fält 
 mikroskopering av tunnslip 
 svavelanalyser (berggrundssanalyser) 
 statiska tester (Försurningsförmågan) 
 bedömning utav volymen bergkross 
 pH mätning av yt- och grundvatten (Försurningkänslighet) 
 alkalinitetsmätning (Försurningskänslighet) 

 

Tabell 7. Bedömningssystemet bygger på följande parametrar 

 försurningspotentialen, svavelhalten i bergarten 

 försurningsförmågan (nettosyrabidraget) från laktest 

 försurningskänsligheten i yt-, och grundvatten 

 

7.2 Riskbedömningssystem 

 

Riskbedömningssystemet är baserat på parametrarna i tabell 7 och 

bedömningsgrunderna i kapitel 6. Riskbedömningen utförs med hjälp av två 

bedömningsmallar (se: tabell 9 och 10 samt figur 5 nedan). 

 

Riskbedömningssystemet är uppdelad i tre steg: (1) inventeringen och (2) 

karakteriseringen och (3) riskklassificeringen av miljöpåverkan vilka utförs på följande 

sätt: 

 

Steg 1, Inventeringen. 

Inventeringen utförs med hjälp av informationsinsamling om objekten utifrån bl.a. 

arkivsökning, kartstudier, kontakter med kommuner, fastighetsägare samt andra berörda 

personer. Inventeringen inleder det bedömningssystem som presenteras i den här 

handboken och den innebär:  
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1. att med befintliga geologiska kartor, geologiska beskrivningar, SGUs databaser 
preliminärt bedöma om berggrunden innehåller sulfidförande bergarter (se: 
bedömningsgrunder i stycke 6.2).  

2. om det finns sulfidförande bergarter i området där vägen planeras så 
rekommenderas att man på plats vid en häll eller i ett bergprov bedömer 
sulfidhalten okulärt (se: bedömningsgrunder i stycke 6.3).  

 

a. Är vi kvar på grad 1 i den tregradiga skalan i stycke 6.3 innebär det att den 
här bergarten sannolikt medför en mycket liten risk för miljön.  Det 
bedöms härmed ej som nödvändigt att gå vidare i 
riskbedömningssystemet. Ibland går det inte att se sulfiderna med blotta 
ögat varför man kan behöva gå vidare till steg 2 i riskbedömningssystemet 
och göra analys av svavelhalten ändå, t ex om kartmaterialet eller annat 
bakgrundsmaterial pekar på detta. 

 

b. Om inventeringen medför att bedömningen hamnar inom grad 2 - 3 i det 
röda fältet i tabell 8 rekommenderas en fortsättning i 
riskbedömningssystemet i steg 2 (karakterisering) och 3 (riskklassificering) 
i bedömningssystemet.  

 

Tabell 8. Bedömningsmall uppdelad i 3 grader och två olika färgmarkerade fält för steg 1 i 

bedömningssystemet, inventeringen. Om bedömningen hamnar i det röda fältet så 

rekommenderas det att bergarten riskklassas i enlighet med bedömningssystemet i steg 2. 

Grader Bedömningsgrunder 

1 Där inga eller obetydligt med sulfidmineral 

finns i provet. 

2 Där sulfidmineral förekommer mer 

spridda i provet. 

3 Där förekomsten av sulfidmineral är hög 

d.v.s liknande malm. 

 

Steg 2, karakterisering av försurningsgrad 

Då en sulfidförekomst finns i bergarten eller bedöms som hög under inventeringen 

rekommenderas det för att uppskatta försurningsgraden av bergarten att följande tre 

faktorer bedöms: 

1. Totalhalt svavel. Stuffer eller borrkax från borrkärnor provtas och analyseras. 
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Observera att ett alternativ till berggrundsanalys i det här skedet finns genom 

den empiriska regeln mellan den volymprocent sulfidmineral som erhålls genom 

punkträkning i ett tunnslip och svavelhalten i en berggrundsanalys som beskrivs 

i stycke 6:4. Bedömningsgrunderna i stycke 6.4 används här för bägge 

tillvägagångssätten. 

 

Statiskt test. Om någon av svavelanalyserna visar något förhöjd halt, förhöjd halt eller 

hög halt d.v.s. gul, orange eller röd färg i tabell 3 (se stycke 6.4) rekommenderas ett 

statiskt laktest för att ta reda på vilken försurningsförmåga bergarten har. Det statiska 

laktestet prEN 15875 rekommenderas av EU-kommissionen (2009/359/EG). 

 

2. För utvärdering av testet används bedömningsmallen i tabell 9 samt för 
bedömning av försurningsgraden figur 5. 

 

3. Mängden bergkross bedöms baserat på antal ton (Se tabell 9 och figur 5). 
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Tabell 9. Bedömningsmall med bedömningsgrunderna som används som variabler i figur 

5. 

S [mg / kg TS]; totalhalt svavel (Försurningspotential) 

 

> 5000 Hög halt 

1000 – 5000  Förhöjd halt 

500 – 1000  Något förhöjd halt 

100 – 500  Låg halt 

< 100 Obefintlig halt 

pH min, laktest av bergmassor (Försurningsförmågan) 

 

< 3  Mycket hög försurningsförmåga 

3 – 4 Hög försurningsförmåga 

4 – 5 Måttlig  försurningsförmåga 

5 – 6 Låg  försurningsförmåga 

< 6 Försumbar  försurningförmåga 

Mängd (Bergmassor) 

 

< 10 000  ton Liten mängd 

10 000  –  500 000 ton Måttlig mängd 

> 500 000 ton Stor mängd 
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Figur 5. Bedömningsdiagram för att uppskatta försurningsgraden. Eftersom att flera parametrar 

sammanfaller har färgerna integrerats för att ta hänsyn till den sammanvägda uppskattningen av 

olika parametrar. Försurningspotentialen baseras här på bergets totalhalt svavel och är ett mått 

på hur mycket sulfidmineral det finns som kan oxideras till sulfat. Försurningsgraden är graderad 

från grad 1 till grad 5 (G1 – G5), där grad 1 (G1) ger störst försurning och grad 5 (G5) den lägsta 

försurningen. Den sammanvägda bedömningen av svavelhalten och försurningsförmågan skall 

göras till att börja med för att erhålla en första uppskattning av vilket  färgfält som bergarten kan 

placeras i. Därefter görs ytterligare en bedömning av mängden bergkross för att få en 

övergripande bild av bergartens försurningsgrad . 

 

I Bedömningsdiagrammet (fig. 5) är det lämpligt att använda både försurningspotentialen 

(totalhalt svavel) samt försurningsförmågan för att bedöma vilken försurningsgrad en 

sulfidförande bergart innebär. Dessa två parametrar utgör i det här systemet ett 

komplement till varandra eftersom det varken endast utifrån svavelhalten eller endast 

utifrån försurningsfömågan går att förutse vilken försurningsgrad en viss volym 

sulfidförande bergkross kommer att ge. Detta pga att försurningsförmågan beror på flera 

faktorer, som t.ex. typen av sulfidmineral samt på dess kornstorlek i förhållande till dess 
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mängd syra neutraliserande mineral. Det är pga dessa faktorer att föredra att 

försurningsförmågan används som ett komplement till försurningspotentialen för en mer 

tillförlitlig riskbedömning av miljöpåverkan. När detta är gjort kan bergmassornas volym 

uppskattas. 

 

Bergmassornas volym påverkar den mängd syra som produceras från t ex ett bergupplag 

eller en bergskärning vilket framgår av figur 5. Försurningskänsligheten hos de 

omgivande vattendragen undersöks sedan. Detta för att få en helhetsbild av den 

miljöpåverkan sulfidförande bergkross kommer att ge med avseende på dess 

uppskattade försurningsgrad i förhållande till omgivnings försurningskänslighet. 

 

Tabell 10. Sulfidförande bergarters försurningsgrad vilken är avhängig mot materialets 

försurningspotential, försurningsförmåga och dess mängd. 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3. Riskklassificering av miljöpåverkan är sista steget som utförs i 

riskbedömningssystemet vilket innebär en genomgång av beskaffenheten hos de 

omgivande miljöer som berörs vid sprängning, mellanlagring och slutanvändning av 

sulfidförande bergarter. Det sista steget innebär en bedömning av hur 

försurningskänsliga den omgivande miljöns yt- och grundvattensystem är för att slutligen 

kunna riskklassificera de sulfidförande bergmassorna i förhållande till den omgivande 

miljön. Den generella regeln är att: 

 

 det ej bör finnas yt- eller grundvattensystem som kan komma i kontakt med 
sulfidförande bergarter pga dess eventuella försurningspåverkan. En avsaknad av 
ytvattensystem eller närliggande grundvattensystem leder till klass 5 objekt om 
bergmassorna har en försurningsgrad som ligger mellan grad 3 – 5. (Se: tabell 11). 

 

Grad 1 Mycket stor försurningsgrad  (G1) 

Grad 2– stor  försurningsgrad   (G2)   

Grad 3 – måttlig försurningsgrad (G3) 

Grad 4 – liten försurningsgrad (G4) 

Grad 5 – försumbar försurningsgrad (G5) 
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Om det finns närliggande ytvattensystem eller grundvattensystem: 

 

 som ej är försurningskänsliga klassas objektet som ett klass 4 objekt om objektet 
har en försurningsgrad som ligger mellan grad 3 – 5. (Se: tabell 11). 
Försurningskänsliga grundvattensystem definieras som ett vattensystem med pH 
≤ 6 eller med en alkalinitet som understiger 1 mekv/l. Försurningskänsliga 
ytvattensystem definieras som ett vattensystem med pH ≤ 6.5 eller med en 
alkalinitet som understiger 0.1 mekv/l). 

 

 Som är försurningskänsligt sammanfaller klassificeringen (Se: tabell 11) med den 
grad (se tabell 10) i den bedömning som har gjorts tidigare med hjälp av 
bedömningsdiagrammet i figur 5, t ex om försurningsgraden uppskattas till grad 
2 bedöms försurningspåverkan i relation till yt- eller grundvattendrag vara klass 
2. Försurningskänsliga grundvattensystem definieras som ett vattensystem med 
pH ≤ 6 eller med en alkalinitet som understiger 1 mekv/l. Försurningskänsliga 
ytvattensystem definieras som ett vattensystem med pH ≤ 6.5 eller med en 
alkalinitet som understiger 0.1 mekv/l). 

 

 

Tabell 11. Riskklassning av miljöpåverkan från sulfidförande bergarter på omgivande yt- 

och grundvattensystem. 

 

 

 

 

 

 

Riskklassningen (K1 – K5) skall utgöra underlag för prioriteringar vid beslut om fortsatta 

undersökningar och åtgärder i form av kontrollprogram respektive översilningsytor mm (Se: 

kapitel 8 & 9). 

 

8. Åtgärdsförslag 

Allmänt gäller att fördröjningsmagasin och andra vattenreningsåtgärder ska anläggas så 

tidigt som möjligt i en entreprenad för att fungera som skydd och sedimentationsfälla 

klass 1 Mycket stor risk  (K1) 

klass 2– stor risk  (K2)   

klass 3 – måttlig risk (K3) 

klass 4– liten risk (K4) 

klass 5 – obefintlig risk (K5) 
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under byggtiden. Alla arbeten under byggtiden skall utföras i torrhet. Detta innebär att 

åtgärder som t ex invallning måste vidtas för att förhindra att vatten tränger in i 

schaktgropar mm. 

 

8.1 Skyddsåtgärder för att minska försurningspåverkan från bergupplag 
och bergskärningar 
 

I skärningar genom berg med höga sulfidhalter kan man välja att lägga ner slänten (1:2) 
och täcka den med lera eller annat tätt material som t ex en lerig morän. Därigenom 
hindrar man fortsatt oxidering och urlakning av sulfiderna. Då släntlutningen påverkar 
arbetsområdets utbredning bör detta beaktas redan under arbetet med arbetsplanen. 
 

För bergkross finns det skilda lösningar för att förhindra försurningen som även innebär 

utlakning av metaller till omgivande yt- och grundvattendrag. Försurningpåverkan kan 

undvikas genom att begränsa bergmassornas kontakt med vatten vilket och på så vis 

försöka minimera oxidationsprocessen och lakvattenbildningen. Det är speciellt viktigt 

att undvika att uppläggningsplatsen ligger i ett ytvattenflöde, i närheten av ett känsligt 

vattendrag eller inom ett vattenskyddsområde. 

 

Vid uppläggning av sulfidförande bergkross på upplag utförs undersökningar för att 

bedöma den sulfidförande bergkrossens volym och dess försurningförmåga. 

 

Om objektet bedöms som ett klass 5 objekt behövs i allmänhet inga åtgärder. Om 

objektet bedöms som ett klass 4 objekt kan det räcka med att undvika en placering av 

bergmassorna i ett ytvattenflöde samt bör inte placeras närmare grundvattenytan än ± 

1,0 m. 

 

Om objektet bedöms som ett klass 1 – 3 objekt är det vid förvaring på bergupplag lämpligt 

att täcka över bergarterna för att förhindra lakvattenbildning och ansamlingar av surt 

lakvatten. Bergmassorna får inte placeras närmare grundvattenytan än ± 1,0 m.  För att 

erhålla en effektiv övertäckning som inte släpper igenom syre eller vatten på ett 

bergupplag rekommenderas ett lerlager eller en lerig morän överlagrad av en moig eller 

sandig morän. Det täckande lagret bör vara minst 0,3 m mäktigt. Bergmaterialet får inte 

användas till överbyggnadsändamål samt läggas på upplag längre än 6 månader. Vid 

eventuellt förekommande lakvattenläckage från bergmaterialet leds lakvattnet över en 

neutraliseringsbädd som är dimensionerad för att neutralisera den potentiella 

syrabildning som kan ske. Översilningsytor bestående av kalkkross är effektiv som 
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neutraliseringsmetod av surt lakvatten men även för att avskilja tungmetaller och 

närsalter i vattnet.  

I bergskärningar där stora mängder sulfidmineral är exponerade på själva bergytan kan 

man placera ut syraneutraliserande material som t.ex. kalksten i vägdiket. Det är då 

viktigt att materialet placeras så att vattnet som rinner i diket kommer i direkt kontakt 

med det syraneutraliserande materialet och inte tar andra flödesvägar. En lösning är att 

gräva ut diket, täta med lera och eventuellt något tätskikt, därefter fylls diket med 

bergmaterial uppblandat med kalksten. 

 

Under anläggningsarbeten i fält kan en mobil anläggning användas för att neutralisera 

surt lakvatten som kommer från sulfidförande bergarter. I en mobil anläggning som 

vanligtvis inrättas i en container leds lakvattnet in och får passera en neutraliseringstank 

innan det släpps ut till recipienten. Här samlar man upp lakvattnet i en tank som är 

kopplad till en pH-mätare. När pH blir för lågt tillsätts CaCO3 i pulverform automatiskt tills 

att ett neutral pH har erhållits. När ett neutralt pH har erhållits kan lakvattnet släppas ut 

till recipienten. Till hjälp vid andra dimensioneringsanläggningar kan man ha nytta av 

beskrivningen i kap 5.6.  Vid beräkning av syrabildningen, AP baseras beräkningen på den 

totala svavelhalten. Svavelhalten omräknas sedan till kg CaCO3/t sulfidförande bergarter 

som behövs för neutralisering (se kap. 5.5) med hjälp av följande samband: 

 

AP = S (vikt %) x 31,25 (kg CaCO3 / ton) 

 

Ovanstående beräkningsmodell kan användas för neutraliseringsåtgärder, som t ex för 

att beräkna den mängd kalkkross som krävs för att skapa en översilningsyta. Fördelen 

med en översilningsyta är att den underhållsfri och fungerar som åtgärd under en längre 

tidsperiod för att neutralisera lakvatten från bergkross med en specifik 

försurningsförmåga. Här finns det möjlighet att överdimensionera åtgärden för att 

försäkra sig om en minimerad miljöpåverkan. 

  

 

 

9. Kontrollprogram 

Eftersom sulfidförande bergarter åldras och oxideras under förvaring på upplagsplatser 

kan det vara nödvändigt under förvaringstiden att ha ett kontrollprogram. 
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Kontrollprogrammet upprättas på inrådan av tillsynsmyndigheten i länet där 

anläggningsarbetet utförs i samråd med denna myndighet. 

 

Ett kontrollprogram kan se ut på följande sätt: 

 

• Grundvattenprovtagning, 2 ggr (vår och höst), 

• Ytvattenprovtagning, 2 ggr (vår och höst). 

• Lakvattenprovtagning, 2 ggr (vår och höst). 

 

Vattenproverna analyseras med avseende på pH, redoxpotential, konduktivitet, 

alkalinitet, metaller och svavelhalt. En modifiering av kontrollprogrammet kan vara 

motiverad för att få ut mer av mätningarna om det t ex inte sker några direkta 

förändringar i t ex grundvattnet. Det skulle då innehålla färre provtagningar och analyser 

av grundvattnet och fler av ytvattnet. 

 

Förslag till kontrollprogram år 4 och 5 skulle då t ex bli: 

 

• Grundvattenprovtagning, 2 ggr (vår och höst), 1 tillfälle enbart provpunkt upplaget eller 

vägskärningen. 

• Ytvattenprovtagning, 3 ggr, enbart mätning av pH, redoxpotential och konduktivitet i 2 

punkter. 

• Lakvattenprovtagning, 2 ggr (vår och höst), vid ett tillfälle enbart mätning av pH, 

redoxpotential och konduktivitet. 

• Kartering av växtlighet vid 2 tillfällen (tidig sommar och höst). Detta 

för att se hur växtligheten utvecklas i närheten av ett bergupplag, en väg där 

sulfidförande bergarter används i vissa lager. 

.Följande kan vara intressant att utvärdera allteftersom kontrollprogrammet är igång: 

• Kommer mängden miljöfarliga ämnen i det uppsamlade lakvattnet att minska eller 

öka? 
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• Hur kommer pH i lakvatten som samlas upp att utvecklas med tid? 

• Hur kommer pH att utveckla sig i området? Kommer det att sjunka eller finns det 

buffrande mineral i närområdet? 

• Hur kommer pH utvecklingen att se ut  i grundvattnet? 

• Hur kommer växtligheten att utvecklas i närområdet. Kommer ny växtlighet att kunna 

etablera sig? 

 

Naturvårdsverket har gett ut handböcker för miljöövervakning och bedömningsgrunder 

(Naturvårdsverket 1999, 2007). I dessa finns utförande och metoder beskrivna vilka bör 

följas vid en miljökvalitetsbedömning av ett vattendrag med avseende på vattenkemi, 

bottenfauna eller fisk. 

 

10. Miljölagstiftning och kontakt med 
miljömyndigheter 

10.1 Användning av massor för anläggningsändamål 

 

Som avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 
som innehavaren vill gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med kapitel 
15  1 § i miljöbalken och i avfallsförordningen (2001:1063). Massor betraktas inte som 
avfall om de ligger kvar på marken i anslutning till den miljö som de uppkommit på eller 
om de återvinns på plats i vägen. 
 

 

Det är först om man vill ”göra sig av med” bergmassor i samband med anläggningsarbete 
som massorna blir ett avfall. Förorenade massor och restmassor som inte har en specifik 
användning är avfall. Det skall även finnas ett nödvändig användning med 
anläggningsarbetet, t.ex. vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Det bör 
dock nämnas att sidotippar, onödigt stora ”bullervallar” och ”landskapsjustering” i lagen 
inte är en nödvändig användning. I de fall där det med hjälp av bedömningssystemet kan 
antas att bergarter kommer att leda till ett miljöproblem eller att de börjar laka eller 
liknande under kontrollprogrammet skall detta avvärjas genom de åtgärder som föreslås 
i handboken (se kap 8). Om massorna blir ett avfall, t ex genom att man gör sig av med 
dem, är NV:s nya handbok 2010:1 tillämplig, annars inte. För ytterligare information finns 
avfallsdefinitionen i miljöbalken (1998:808) kapitel 15 och en förteckning över olika 
avfallskategorier finns i avfallsförordningen (2001:1063) bilaga 1 och 2. Vid planerad 
användning av sulfidförande bergarter ska kontakt tas med en miljömyndighet. För att 
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bemöta detta utarbetas en masshanteringsplan i projektet i samråd med länsstyrelsen. 
Planen anger riktlinjer för transporter, lagring och användning av berg. Dessa riktlinjer 
ska ligga till grund för entreprenadupphandling. Av planen framgår vilka mängder som 
beräknas behöva transporteras, vilka platser för lagring som kan komma ifråga. 
 

10.2 Vattenverksamheter 

 

Regler för vattenverksamhet finns i 11 kap. MB och i Lag med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet (1998:812). En vattenverksamhet får enligt 11.6 MB beddrivas endast 

om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna 

och olägenheterna av den. Med vattenverksamhet avses enligt 11:2 MB bl.a uppförande, 

ändring, lagning, och utdrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområdet, 

fyllning och pålning i vattenområdet, bortledande av vatten från eller grävning, 

sprängning och rensning i vattenområdet samt andra åtgärder i vattenområdet om 

åtgärden syftar till att vattnets djup eller läge. Användningen av massor inom ett 

vattenområde regleras enligt Miljöbalken (11 kap. 3 §), samt tillståndspliktig 

vattenverksamhet enligt Miljöbalken (11 kap. 9 §). Tillstånd måste i så fall sökas både till 

vattenverksamheten och till den miljöfarliga verksamheten. Samråd hålls först med 

länsstyrelsen i ett tidigt skede innan en ansökan och MKB upprättas. För vissa mindre 

arbeten i vattenområden föreligger endast anmälningsplikt enligt förordningen 

(1998:1388) om vattenverksamhet mm. Det är enligt 15 kap. i MB förbjudet att lägga 

massor i vatten (dumpning). Dispens från dumpningsförbudet kan dock efter ansökan 

lämnas av Naturvårdsverket eller av miljödomstolen i samband med tillståndsprövning 

av annan verksamhet. Vattenverksamheter som avvattning och förändring av 

grundvattennivån kan resultera i negativ påverkan på miljön från oxiderande 

sulfidförande bergarter. Tillstånd av denna typ lämnas av miljödomstolen. 

Samrådsförfarandet påbörjas hos länsstyrelsen innan ansökan och MKB upprättas. 

Tidsrymden för miljödomstolens handläggning från det att samrådshandlingar lämnats in 

och ett tillstånd kan beviljas är vanligtvis 12 månader. EU:s vattendirektiv trädde även i 

kraft år 2000 för att bibehålla en god vattenstatus både vad gäller ytvatten som 

grundvatten. Vattendirektivet innebär att terrestra (landbaserade) ekosystem som 

insjöar och våtmarker som påverkas av vattnets kvalitet får ett utökat skydd. Detta 

medför bl.a. att påverkan från diffusa föroreningskällor och infiltration identifieras och 

bedöms. 
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Definitioner 
ARD: Acid Rock Drainage= surt lakvatten från sulfidförande bergarter 

Syrabildningsfömågan: mäts för en sulfidförande bergart genom statiskt laktest och är det 

nettobidrag av protoner som en bergart ger ifrån sig efter att alla syra neutraliserande mineral 

har konsumerats.  

Opaka mineral: Ogenomskinliga mineral. De flesta mineral kan observeras i genomfallande ljus i 

ett mikroskop. Undantag är opaka mineral som är ogenomskinliga och inte släpper igenom något 

ljus alls. 

Avrinningsområde: definieras som hela det område uppströms som kan bidra till flödet i en 

Punkt. Varje sådant avrinningsområde avgränsas av en vattendelare, så att nederbörden som 

faller innanför vattendelaren förr eller senare kan bidra till flödet i punkten. (Grip och Rodhe, 

1994) 

Dagvatten: Ytligt avrinnande regn och smältvatten från naturliga eller hårdgjorda ytor. 

(Wennberg, 1997) 

Dricksvatten: Vatten som är behandlat i reningsverk för att uppfylla vissa kvalitetskriterier 

och som levereras till våra kranar. Obehandlat vatten kallas för färskvatten eller råvatten. 

Försurningspotentialen: En potentiell försurningpåverkan bedömd utifrån svavelhalten 

(sulfidmineral) i bergarten.  

Försurningsförmågan bygger på det pH-värde som erhålls i lakvattenväskan efter ett laktest fast 

tar inte hänsyn till om  det är en långvarig påverkan eller om det finns stora mängder 

suldfidbergarter som kan orsaka effekten. 

Försurningsgrad: Den sammanvägda bedömningen av skilda pararmetrar som 

försurningspotentialen, försurningseffekten och mängden sulfidförande bergkross. 

Försurningspåverkan: Den försurningeffekt som de sulfidförande bergarterna har på sin 

omgivande miljö. 

Grundvatten: Det vatten som fyller porer och hålrum i grunden och vars portryck är högre 

eller lika med atmosfärstrycket. Enklare uttryckt är det det vatten som finns där alla markens 

porer är vattenmättade. (Knutsson och Morfeldt, 1995) 

Markvatten: Det vatten som finns i jorden ovanför grundvattenytan. (Grip och Rodhe, 1994) 

Ytvatten: Det vatten som finns i sjöar, vattendrag och kustvatten. (Naturvårdsverket, 2002) 

MKB: Miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera 

och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan 

medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels 
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på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med 

material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa 

effekter på människors hälsa och miljön (Miljöbalken 1998:808). 

Punkträkning: pointcounting är en metod där man under mikroskåp räknar vilka mineral som 

finns i ett tunnslip över en viss yta med hjälp av ett rutnät och en bedömningsmall. 

Reflektionsmikroskopi: Mikroskopisk analysmetod av mineral där reflekterande ljus används. 

Transmissionsmikroskopi: Mikroskopisk analysmetod av mineral där genomfallande ljus 

används. 

Tunnslip: Tillverkas för mikroskopisk kvantifiering av mineralsammansättningen. Tunnslipet 

tillverkas genom att en rektangulärt utsågad bergbit poleras ned tills den blir genomskinlig (ca 30 

µm tjockt) och monteras med epoxylim på ett objektglas. 

Väg: De vägar som följer miljöbalkens krav på MKB är allmänna vägar. Enskilda vägar och 

gator som inte är allmän väg regleras i Plan- och bygglagen. Det är därför endast allmänna 

vägar som avses med ordet väg i detta arbete. 

 


