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Sammanfattning

Sulfidförande berggrund i Stockholmsområdet
Riskbergarter och trender
Immanuel Åhrberg

Kunskap om svavelhalter i den svenska berggrunden är viktig när bergmassa ska losshållas och
bearbetas, oavsett om det gäller gruvbrytning, infrastruktur eller andra byggnationer. Svavel
förekommer ofta bundet i sulfider som oxiderar i kontakt med syre och vatten, vilket kan ha en
försurande effekt på yt- och grundvatten. Sulfidförande berg har tidigare kartlagts mestadels i samband
med malmprospektering och gruvbrytning. Det finns ganska omfattande svaveldata från norra Sverige,
men det saknas tillräckligt med svavelmätningar i Stockholmsområdet för att dra några tydliga slutsatser
om vart de förhöjda och potentiellt skadliga halterna av sulfider kan påträffas.
    Kandidatarbetet har utförts i samarbete med avdelningen för geologi och bergteknik på WSP i
Stockholm, i syfte att få en bättre förståelse av vilka bergarter i Stockholmsområdet som kan förväntas
inneha förhöjda halter av svavel och vart dessa bergarter kan förväntas påträffas. Under projektet har
329 prover av olika litologier samlats in och undersökts. Litologierna har kategoriserats till 7 förenklade
bergartsgrupper. Proverna har skickats på geokemisk analys där olika metoder använts för att bland
annat bestämma den totala svavelhalten hos bergarten. Vid halter över 1000 ppm har ytterligare analyser
utförts med acid base accounting [ABA] samt net acid generation [NAG]. Dessa tester beskrivs i
rapporten och används för att ta reda på om bergarten har försurande egenskaper. Bergartprovlokalerna
har digitaliserats som punkter i geopackages i kartprogrammet QGIS. Punkterna för proverna har
sammanförts med en digitaliserad version av Stålhös (1968) detaljerade geologiska karta över
Stockholms berggrund. Svavelhalten i varje enskild stuff har kopplats till en yta från den sedimentära
gnejsen, uppdelad enligt Stålhös (1968). Den producerade kartan har analyserats i QGIS för att ta fram
geologiska och bergartskopplade trender av svavelhalten i Stockholms berggrund. 7 olika symmetriska
histogram, så kallade fioldiagram, som visar svavelhalten och den relativa provdensiteten i respektive
bergartskategori har tagits fram i rapporten. Slutligen har amfibolit och sedimentär gnejs, med
underkategorin granatådergnejs identifierats som bergarterna med högst risk att innehålla förhöjda
svavelvärden i Stockholmsområdets berggrund.
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Abstract

Sulfide-Bearing Rock in the Stockholm Bedrock Area
Identifying risk rocks and trends
Immanuel Åhrberg

Knowledge of sulfur levels in the Swedish bedrock is important when rock mass is to be detached and
processed in any way, whether it concerns mining, infrastructure, or other constructions. Sulfur is often
found bound in sulfides that oxidize in contact with oxygen and water, which can have an acidifying
effect on surface- and groundwater. Sulfide-bearing rock has previously been mapped mostly in
connection with ore exploration and mining. There is quite extensive sulfur data from northern Sweden,
but there are not enough Sulphur measurements in the Stockholm area to draw any clear conclusions
about where the elevated and potentially harmful levels of sulfides can be found.
    The bachelor's thesis has been carried out in collaboration with the Division of Geology and Rock
Engineering at WSP in Stockholm, with the aim of gaining a better understanding of which rocks in the
Stockholm area can be expected to possess elevated levels of sulfur and where these rocks can be
expected to be found. During the project, 329 samples of different lithologies have been collected and
examined. The lithologies have been categorized into 7 simplified rock categories. The samples have
been sent for geochemical analysis where different methods have been used to determine, among other
things, the total sulfur content of the rock. At concentrations above 1000 ppm, further analyses have
been performed using acid base accounting [ABA] and net acid generation [NAG].  These tests are
described in the report and are used to find out if the rock has acidifying properties. The rock test
premises have been digitized as points in geopackages in the QGIS mapping program. The points for
the samples have been combined with a digitized version of Stålhös (1968) detailed geological map of
Stockholm's bedrock. The sulfur content of each individual sample has been linked to an area from the
sedimentary gneiss, divided according to Stålhös (1968). The produced map has been analyzed in QGIS
to produce geological and rock-linked trends of the sulfur content in Stockholm's bedrock. 7 different
violin graphs showing the sulfur content and relative sample density in each rock category have been
produced in the report. Finally, amphibolite and sedimentary gneiss, with the subcategory of garnet vein
gneiss, have been identified as the rocks with the highest risk of containing elevated sulfur values in the
Stockholm bedrock area.
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Inledning
Rester av sulfidförande berg har länge varit ett känt miljöproblem vid gruvbrytning av sulfidmalmer.
Svårigheten med att förutse problemen som kan skapas av en viss försurande bergart kostar gruvbolag
världen över obegripliga summor. I Mine Environment Neutral Drainage [MEND]
manual från 2001 av Tremblay m. fl.  beräknas den då pågående och framtida saneringskostnaden
globalt sett uppgå till 100 miljarder dollar. Det framförs också att ungefär 20 000 km av strömmar och
floder i USA var påverkade av surt lakvatten från gruvor år 1995 (Tremblay m.fl. 2001).
    Problemet med sulfidförande berg är idag mycket aktuellt, inte bara inom gruvindustrin, utan även
för samhällsbyggnad i Sverige. Det finns minst två fall dokumenterade i Stockholm där hantering av
sulfidförande berg i samhälsbyggnadsprojekt har orsakat miljöproblem. I Haninge kommun byggdes år
2012 en stor företagspark där resterande sprängsten återanvändes, och 2013 konstaterades att Husbyån,
som är en klassad vattenförekomst, hade fått förhöjda halter av metaller samt försurat vatten.  Det andra
fallet är från Värmdö kommun år 2008. I anslutning till uppförandet av en företagspark i Ekobacken
konstaterades att sulfidhaltiga, sprängda bergmassor orsakat försurning av dag- och grundvatten (Nordin
von Platen m.fl. 2020). I Stockholm byggs det mycket och det är stora mängder bergmassa som
bearbetas i tunnelbyggen och andra infrastrukturprojekt årligen (Trafikverket 2022). För att undvika
framtida miljöproblem och kostsamma saneringsarbeten är det av stor vikt att kartlägga och ha
kännedom om svavelhalterna i den lokala berggrunden samt att definiera vilka bergarter som är eller har
en större sannolikhet att vara sulfidförande.
    Syftet med projektet är att ge en övergripande bild av Stockholms sulfidförande berggrund samt
beskriva undersökningsmetoder och riktlinjer som används vid utredning av sulfidhaltigt berg. Med
hjälp av en kartläggning i QGIS av sulfidförande bergarter baserad på data från provtagningar utförda
av WSP, samt offentliga företagsrapporter och SGU:s databas försöka hitta bergartsberoende trender
och riskområden i Stockholmsområdets berggrund.
    Projektet har undersökt 329 prover från olika bergarter i Stockholmsområdet med avseende på sulfid-
och svavelinnehåll. Bergarterna har simplifierats till 7 bergartskategorier och ett diagram innehållande
alla 7 kategorier där svavelhalten och relativ mängd mätningar hos varje enskild bergart presenteras.
Den av Stålhös karterade sedimentära gnejsen i Stockholmsområdet har delats in i 21 underkategorier
baserat på Stålhös geologiska karta över Stockholmsområdets berggrund från 1968 samt kartbeskrivning
från Stålhös (1969). I stort sett samma område förutom några små ytor, generaliseras i SGU:s databas
som vacka. För att SGU:s kartvisare ska vara till bättre nytta för infrastrukturprojekt och
byggnadsgeologi finns det anledning att noggrannare dela upp de olika bergarterna inom vackagruppen
i synnerhet inom Stockholmsområdet men även inom andra tätbefolkade regioner.

Begränsningar
Arbetet går inte in på att redogöra för tungmetaller som kan öka i vattenflöden på grund av surt lakvatten
orsakat av sulfidförande berggrund, ej heller regler för andra miljöfarliga ämnen än svavel. Arbetet
fokuserar på att beskriva de kemiska reaktioner orsakade av pyrit och magnetkis och tar inte upp
reaktioner av andra sulfidmineral som påverkar resultaten i minimal utsträckning.

Metod, litteraturreferenser
Bakgrundslitteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar samt rapporter utgivna av statliga institutioner,
myndigheter och företag. Sökningar gjordes på google, google scoolar, scoopus, Uppsala bibliotekets
hemsida, samt enineering village. Sökord som användes var: Bergslagen, Stockholms berggrund,
svekokarelska orogenen, ARD, sufidberg, sulfidförande berg, pyrit, oxidering av pyrit.
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Kartor över Stockholms berggrund
Första gången en regional kartering över Stockholms geologi utfördes var mellan åren 1862 - 1883.
Dessa karteringar resulterade i kombinerade jordarts- och berggrundskartor i skalan 1:50 000. Dessa
kartor var enligt Stålhös (1969) ”Genomgående ganska ofullständiga” i differentieringen av bergartsled
(figur 1).

Törnebohm gav 1880 - 1882 ut den första detaljerade berggrundskartan över Stockholms berggrund
(Stålhös 1969). Törnebohms kartverk var för den tiden ett mycket avancerat arbete med nio kartblad i
skalan 1:250 000 (Stålhös 1969). År 1939 tolkade Sundius delar av Stockholms skärgårds berggrund i
skalan 1:60 000. Sundius publicerade sedan, år 1948, en berggrundskarta över Stockholms berggrund i
skalan 1:50 000.  År 1964 – 1969 har Möller och Stålhös karterat och sammanställt kartor över
Stockholms jordarter och berggrund. De publicerade kartorna består av kastbladen NV, NO, SV och SO
(Wahlgren m.fl. 2018). Först fyra kartblad i skalan 1:50 000 av Möller och Stålhös. De detaljerade
verken är sedan sammanställda av Stålhös till en karta i skalan 1:100 000 år 1968 (figur 2), med
tillhörande beskrivning publicerad år 1969 av Stålhös. (Wahlgren m.fl. 2018).

Fig.1 Geologisk karta över Stockholms berggrund och jordarter, Fries m. fl. (1863)



3

Den senaste geologiska kartan över Stockholmsområdet (figur 3) publicerad av SGU (Persson m.fl.
2001) är en uppdaterad version av Stålhös (1968) karta. Den senaste kartan finns även digitaliserad i
vektorformat och i detta arbete har vektordata från SGU:s databas använts.

Figur 2. Geologiska kartblad över Stockholmsområdet sammanställt av Stålhös (1968).

Figur 3. Senaste kartan över Stockholms berggrund av Persson m.fl. (2001).
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I SGU:s databas benämns den heterogena sedimentära gnejsen för vacka trots att Stålhös (1969)
beskriver den grundligt och delar in den som flera olika kategorier.

Acid Rock Drainage (ARD) - försurande lakvatten
Sulfidmineral oxiderar när de kommer i kontakt med syre och vatten, och kan tillsammans med vatten
och bilda svavelsyra med de fria vätejoner som förekommer i vattenmassan. Denna process skapar ett
surt lakvatten. Om lakvattnet har ett pH på under 6 kallas det för ARD, som är en förkortning av acid
rock drainage (Verburg m.fl. 2009). ARD är ett vanligt begrepp inom gruvindustrin, men kan också
orsakas av annan antropogen påverkan i anslutning till bergshantering där sulfidmineral får en större
kontaktyta med luften och därmed lättare oxideras. När ARD bildas kommer vattnet frigöra och
transportera mer metaller än i opåverkad miljö (Verburg m.fl. 2009). Denna påverkan på vattendrag kan
vara skadlig för organismer och hela ekosystem i närområdet där det sura lakvattnet bildas (Lindgren
2020). Pyrit eller svavelkis, FeS2, är det i särklass viktigaste mineralet för skapandet av ARD. Luftens
syre oxiderar pyrit enligt ekvation 1. När pH i vattnet sjunker är under 4,5 blir trevärt järn (Fe3+)
lättlösligt. Fe3+ är ett kraftigare oxidationsmedel och har en mycket kraftig försurande effekt, se ekvation
2 (Parbhakar-Fox & Lottermoser 2015).

FeS2 + 7/2O2 + H2O ® Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ (1)

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O ® 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ (2)

För att Fe3+ ska bli tillgängligt i vattnet måste Fe2+ oxideras till Fe3+ vilket innebär att hastigheten av
ARD produktionen begränsas av ekvation 3.

14Fe2+ + 7/2O2 + 14H+ ® 14Fe3+ + 7H2O (3)

Oxidation av Fe2+ till Fe3+ i närvaro av syre är en mycket långsam reaktion i lågt pH och det är
hastigheten av den här oxidationen som till stor del styr produktionen av ARD (Baker & Banfield 2003).
   När sulfidmineral blottas så kan, förutom syre, katalyserande bakterier komma åt mineralets yta.
Bakterierna Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, och Leptospirillum
ferrooxidans är acidofila och frodas i sura miljöer. De kan i lågt pH göra att Fe2+ oxideras många gånger
snabbare. Bakterierna står ofta för stor del av produktionen ARD från gruvavfall (Baker & Banfield
2003). Att bakterierna trivs i lågt pH skapar en kedjereaktion. Desto mer pyrit som upplöses, desto mer
sjunker vattnets pH värde, och i ett vatten med lägre pH trivs bakterierna. Bakterierna och det låga pH-
värdet i sig katalyserar upplösningsprocessen, och med den försurningsprocessen som går ännu snabbare
(Trafikverket 2015; Lindgren 2020).

Predikteringsmetoder för Acid Rock Drainage (ARD)
För att bestämma om en bergart är ARD-producerande krävs att bergartens sammansättning är känd.
Geokemiska analyser kan göras med olika metoder och beroende på vilka element och koncentrationen
av dessa som ska bestämmas. Upplösning med kungsvatten används för att bestämma totala
svavelhalten, och metoden kallas aqua regia. Aqua regia löser inte upp silikater inklusive
aluminiumsilikater. En annan metod som kallas four-acid digestion löser upp de flesta silikater men om
alla mineral ska lösas upp så måste även en fusionsmetod användas (ALS 2022). Bergarter med en
svavelkoncentration på över 500 mg/kg kan enligt Trafikverket vara syrabildande. För att prediktera om
så är fallet måste andra analysmetoder utföras (Miškovský m.fl. 2022) Enligt Stockholms stads
vägledning skriven av Robin Fältmarsch (2021) och riksdagens förordning (2013:319) om
utvinningsavfall, är dock 1000 mg/kg gränsen för vad som inte klassas som inert avfall. Sulfidsvavelhalt
över 1000 mg/kg ska klassas som potentiellt syraproducerande och måste analyseras vidare (SFS
2013:319; Fältmarsch 2021). De vanligaste metoderna för detta är acid base account [ABA] och net
acid generation [NAG]. Dessa tester är statiska och går relativt snabbt att utföra. Det finns också en del
mer tidskrävande tester som är så kallade kinetiska tester då man undersöker bland annat hur snabbt
mineral i bergarten oxiderar samt löslighet och bergartens urlakningsbeteende över tid (AMIRA 2002).
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Ett kinetiskt test eftersträvar att efterlikna reella vittringsförhållanden som bergarten utsätts för under
alternerande blöta och torra förhållanden. De kinetiska testen kallas humidity cell test eller column leach
test och tar mycket längre tid än de statiska. Ett kinetiskt test kan pågå i månader eller år (Parbhakar-
Fox & Lottermoser 2015).

Acid base account (ABA)
Ett ABA-test utgår från två parametrar. Den första parametern är något som kallas maximum potential
acidity (MPA), som bestäms av hur mycket svavelsyra ett ton av den berörda bergarten kan producera
om allt svavel i bergarten omvandlas till svavelsyra. Beräkningarna som används utgår från att allt svavel
i bergarten härstammar från pyrit vilket innebär att två mol svavelsyra bildas av en mol pyrit enligt
ekvation 4 (AMIRA 2002).

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O ® Fe(OH)3 + 2 H2SO4 (4)

Ekvation 4 visar att ett ton berg med en S koncentration av 1 vikts-% svavel, dvs innehåller 10 kg S,
vilket är det samma som vikten av 311,857 mol S, och 311,857 mol H2SO4 väger 30,586 kg. MPA blir
således (Total vikts-% S) * 30,6 (AMIRA 2002).
    Enligt svensk standard så kallas MAP bara AP och beräknas konverterat till enheten CaCO3(kg)/ton
bergmassa (SS-EN 15875:2011). Då måste Total vikts-% S omvandlas till CaCO3(kg)/ton.
Omvandlingen går till enligt följande två steg (Lindgren 2020):

1. Molmassa [CaCO3]/ molmassa [S] = 3,125
2. 3,125 * 10 (CaCO3(kg)/ton) = 31,25 (10 kg = 1% av 1 ton)

AP blir då: CaCO3 (kg) / ton berg = Total vikts-%S * 31,25

Den andra parametern är Acid neutralising capacity [ANC]. När bergarten vittrar så reagerar syran med
de baser som den kommer i kontakt med, och syran kan neutraliseras olika mycket beroende på hur
mycket neutraliserande mineral som finns löst i vattnet och kan reagera med syran. För att få ut ANC så
tillsätts en bestämd mängd saltsyra [HCl] till provet. Provet får under en tid reagera med syran och sedan
titreras det med NaOH. Provet titreras tillbaka till samma pH som innan tillsatsen av HCl för att ta reda
på hur mycket av syran som inte reagerat. Den andel syra som bergarten neutraliserat beräknas sedan på
samma sätt som MAP (% neutraliserad [S]*30,6) (AMIRA 2002). Enligt svensk standard så kallas ANC
i stället NP som står för neutraliseringspotential och uttrycks även den konverterat till CaCO3(kg)/ton
(Lindgren 2020)
    När båda parametrarna bestämts så beräknas den resulterande syraproduktionspotentialen Net acid
production potential [NAPP] genom MAP – ANP (AMIRA 2002).
    Kvoten av NP/AP används ofta och kallas neutralisation potential ratio [NPR]. Kvoten används för
att beskriva den relativa sannolikheten om ett material är syraproducerande eller inte. Vid NPR är lika
med 1 är den teoretiska resulterande syraproduktionen lika med 0. Om NPR = 3 betyder det att provet
har en neutraliserande förmåga som är 3 gånger större än den försurande potentialen. Även om det
teoretiskt sett är noll syraproduktion vid NPR=1 så anses det av många att material med NPR <3 är
möjligen syrabildande (Lindgren 2020). NPR används för att bedöma försurningspotentialen hos ett
avfall och har, enligt  Miškovský m.fl. (2022) inte samma betydelse för löst bergmaterial i
anläggningsprojekt vilket inte klassas som avfall. Enligt handbok för ARD-test (AMIRA 2002) ger en
kvot högre än 2 en hög sannolikhet att materialet förblir pH-neutralt.

Net Acid Generation (NAG)
Ett annat alternativ för att undersöka om en bergart producerar ARD är Net Acid Generation [NAG]
NAG framhävs utav Envix och trafikverkets rapport (Miškovský m.fl. 2022) som det bästa alternativet
för att avgöra om en bergart är ARD producerande. Ett NAG-test kan antingen vara enkelt eller
sekventiellt (Stewart m.fl. 2006). I NAG-test används starkt oxiderande medel för att fullständigt oxidera
de mineral där svavel finns bundet. Oftast används väteperoxid [H2O2] för att skapa ett överskott av en
stark reduktant (Lindgren 2020).
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    I ett enkelt NAG-test används endast 2,5 g pulveriserat material, och 250 ml 15% H2O2 tillsätts som
får reagera under ett halvt dygn. Väteperoxidöverskottetet avlägsnas genom att provet kokas försiktigt i
1–2 timmar.  När provet har svalnat mäts pH, som kallas NAGpH och används för att uppskatta hur
mycket syra provet producerat (Miškovský m.fl. 2022. 2021; AMIRA 2002). Därefter titreras provet
med [NaOH] till pH 4,5 respektive pH 7. Resultatet av NAG-test benämns som kg H2SO4 / ton berg
(Stewart m.fl. 2006). Ett NAG-pH över 4,5 bedöms som icke syrabildande (Stewart m.fl. 2006;
Miškovský m.fl. 2022). Om svavelhalterna är höga kan nedbrytning av all väteperoxid ske innan all
sulfid har oxiderat. Halter över 7000 - 10000 mg svavel / kg räknas som högt och sådana prov bör
därmed genomgå sekventiellt NAG test enligt trafikverkets senaste vägledning (Miškovský m.fl. 2022).
    Ett sekventiellt NAG test är i princip en serie av flera enkla NAG test där pH och syraproduktionen
mäts efter varje test. Proven pågår tills NAG-pH är större än 4,5 (Stewart m.fl. 2006; AMIRA 2002)
därefter summeras syraproduktionen från varje test för att få ut hur mycket H2SO4 / ton berg som
bergarten producerar vid total oxidation. Enligt svensk standard anges resultatet från NAG testet i kg
H2SO4/t till skillnad från ABA resultat som anges i CaCO3 (kg)/ton berg (Lindgren 2020).

Kostnader under utredning och produktion
Geokemiska analyser kan både vara kostsamt och ta tid. Innevarande år kostar ett vanligt alternativ för
geokemisk analys 1580kr. Analyspaketet heter TC-1 och ger en analys av 13 grundämnen. Paketet kostar
1210 kr. Provberedning med krossning och malning av provet kan tillkomma till ett pris av 370 kr (ALS;
alsglobal.se). Vid högre koncentrationer, dvs halter över gränsvärdet 500–1000 mg/kg blir kostnaden
högre. I dessa fall kan ABA och NAG-pH tester som kostar cirka 4000 kr vara ekonomiska alternativ.
Berg går under avfallskod 17 05 04 och enligt naturvårdsverkets förslag från 2020 så måste
samlingsprov insamlas och analyseras för varje 10 000 kubikmeter berg som bearbetas. Ett
samlingsprov består av 20 delprov (Naturvårdsverket 2020) vilket betyder 2000 delprov och 100
samlingsprov för ett projekt med 1 miljon kubik losshållet berg. Detta resulterar i en kostnad på över
150 000 kronor för endast första steget i de geokemiska analyserna. Detta om endast en analys per
samlingsprov utförs. Det finns dock mindre kostsamma alternativ om berget endast skall analyseras med
avseende på svavel. TC-1 tar som standard 10 arbetsdagar, men det går att få svar efter en arbetsdag till
en extra kostnad. (ALS; alsglobal.se)
    Enligt Stockholms stads vägledning för sulfidförande berg kan man använda sig av en matematisk
formel, ekvation 5, där N är det minsta antalet prover som bör utföras per ton losshållet berg. Antal ton
losshållet berg betecknas med M (Fältmarch 2021):

N=0,026*M0,5 (5)

Enligt denna ekvation är antal prov något lägre än i Naturvårdsverkets förslag. Det behövs 80
samlingsprov á 5 kg för varje 1 miljon ton losshållet berg.

Stockholmsområdets berggrund
Den svekokarelska orogenen är en del av den Fennoskandiska skölden och sträcker sig från Ölands
nordspets i söder till Kiruna i norr, där den angränsar mot den äldre Arkeiska berggrunden. På andra
sidan Bottenhavet så fortsätter den svekokarelska orogenen längs Finlands västkust, täcker stora delar
av Finland och smalnar av mot Onegasjön i Ryssland (figur 4) (Stepens & Andersson 2015).
Bergarterna skapades för mellan 2,0 – 1,8 miljarder år sedan i samband med den svekokarelska
orogenesen (Wahlgren m.fl. 2018).
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Enligt Sveriges geologiska undersökningar [SGU] så delas den svenska delen av den svekokarelska
orogenen in i 6 olika litotektoniska enheter, där gränserna mellan enheterna ofta kännetecknas av
markanta deformationszoner. De litotektoniska enheterna skiljer sig också beroende på ursprung, ålder,
metamorfosgrad mm. De 6 olika litotektoniska enheterna utgörs av Norrbotten-, Överkalix-, Bottnia-
Skelefteå-, Ljusdal-, Bergslagen- samt Smålands litotektoniska enheter, varav Stockholmsområdet
tillhör Bergslagens litotektoniska enhet (Wahlgren m.fl. 2018).
    Felsiska vulkaniter med ryolitisk sammansättning dominerar bergslagen, som även är rikt på malm.
Dessa vulkaniter kallades tidigare för leptiter. Leptiterna går genom Bergslagen i en bågform från södra
Gästrikland genom dalarna till Östergötland. I de västra delarna av bågen så har mäktigheter med flera
kilometers djup konstaterats. Innan vulkaniterna konsoliderades har cirkulerande hydrotermala
lösningar, som drivits på av vulkanisk värme, påverkat bergarternas sammansättning och under vissa
förutsättningar även bildat malmer. Vulkaniterna bildades enligt Lindström m.fl. (2011) submarint och
i alla fall på land. Miljön utgjordes periodvis av grunda saltsjöar och kan eventuellt även ha varit torrlagd
som avspeglas av att det finns gips i vissa lager. Gips kan utgöra en evaporit som bildas genom
indunstning. Det bågformade vulkanitstråket i Bergslagen har föreslagits vara en magmatisk båge bildad
på en kontinental skorpa under extension i en så kallad back arc miljö. Längre österut är de felsiska
vulkaniterna inte lika vanliga och berggrunden domineras av metasedimentära bergarter som utgör
underlaget till vulkaniterna. Bergslagens litotektoniska enhet kan, enligt Stephens och Andersson
(2015), delas upp i tre olika strukturella domäner. Den norra-, den centrala- och den södra strukturella
domänen, där Stockholms berggrund mestadels ingår i den centrala domänen.
    Under den svekokarelska orogenesen har den södra domänen och den södra delen av den centrala
domänen, med andra ord Stockholms berggrund, blivit utsatta för högtemperatur och metamorfos under
låga tryck (Stephens & Andersson 2015). Denna höga metamorfosgrad har resulterat i olika typer av

Figur 4. Fennoskandiska skölden, kaledoniderna och fanerozoisk berggrund (Modifierad av
Karin Högdahl efter Gaál & Gorbatschev 1987).
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migmatiter och de felsiska metavulkaniterna förekommer som en finkornig sedimentär gnejs. Dessa
benämns i äldre litteratur för leptit men även som granuliter på grund av deras gryniga textur. Med
lågtryckmetamorfos avses ett ett tryck som motsvarar djup grundare än 20 km. Migmatiseringen och
veckningen av bergarter i centrala och södra strukturella domänen av Bergslagens litotektoniska enhet
föreslås ha skett under en flerfasig tektonotermal utveckling (polyphase tectonothermal evolution) som
utgörs av två höggradmetamorfa händelser under lågt tryck mellan 1,81 - 1,86 Ga, med 20 till 50
miljoner års mellanrum (Stephens & Andersson 2015).
    Sedimentära gnejser täcker drygt hälften av Stockholms berggrund och är dominerande i de södra och
mellersta delarna, där den ofta består av granatådergnejser. Längre norrut är det vanligare med granit
och pegmatit som bildades senare under samma orogenes. I nordost så påträffas en stor del mafiska
gångbergarter som intruderade innan pegmatiten och graniten men är yngre än regionalmetamorfosen
och gnejsbildningen i söder (Stålhös 1969). I projektet delas Stockholms berggrund i två domäner.
Domänerna består av en nordlig och en sydlig del och gränsen utgörs av en spröd deformationszon som
går från Järlasjön genom Årstaviken och vidare väster ut, söder om Mälaren. Deformationszonen är en
del av ett diskontinuerligt, regionalt förkastningssystem som avslutas i Närke där den norra delen rört
sig nedåt relativt den södra. (Wahlgren m.fl. 2018).

Riskbergarter i Stockholmsområdets berggrund
Nedan beskrivs de bergartskategorier som ansågs ha en förhöjd risk att innehålla höga halter
sulfidmineral.

Sedimentär gnejs
Gnejser av sedimentärt ursprung dominerar Stockholmsområdets berggrund (figur. 5) och täcker, enligt
beräkningar i QGIS, ca 58 procent av området i Berggrundskartan 10l Stockholm (Persson m.fl. 2001).
Dessa har tidigare indelas i undergrupper representerade av bland annat granatgnejser,
granatådergnejser, skiffergnejser, slirgnejser och metaargilliter (Stålhös 1969). På berggrundskartan

betecknas samtliga metasedimentära bergarter tillsammans med migmatiter av sedimentärt ursprung
som metagråvacka och är den vanligaste bergarten i södra delarna av Stockholmsområdet (Persson m.fl.

Figur 5. Diagrammet visar fördelningen av olika bergarter i Stockholms berggrund. Baseras på
data från SGU.
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2001). Partier med granitiska gnejser, då med magmatiskt ursprung, förekommer också.
Koncentrationen av glimmer, granat och grafit i de sedimentära gnejserna tenderar att vara högre i de
södra delarna av Stockholms berggrund, som exempelvis på kartbladet 10I Stockholm (Persson m.fl.
2001). Mafiska inlagringar är volymmässigt en mindre betydande enhet i metagråvackorna och
förekommer i varierande bredd upp till 0,5 meter. Sporadiskt och i anslutning till kvartsitiska led inom
den sedimentära gnejsen uppträder upp till decimeterbreda skarnlager som volymmässigt, relativt
gnejsen, är mycket små (Stålhös 1969).
Den vanligaste varianten av metagråvacka är den som av Stålhös (1969) benämns som granatådergnejs
(Figur 6 och 7). Den sträcker sig flera kilometer i olika riktningar och ur ett övergripande perspektiv
utan större variationer. Detta gäller dock inte på häll- eller handstuffskala; Stålhös (1969) beskriver det
som:

”Inom ramen för en stuff är de däremot mycket heterogena med gråvit eller blekt
rosafärgade, grovkorniga vindlande ådror eller körtlar av kvarts och fältspat i en mörkt gråviolett,
medelkornig, parallellförskiffrad biotit och plagioklasrik mellanmassa”

Granat förekommer i varierande storlek upp till ett par cm (figur 6) och sillimanit finns som små
knippen, men inte i samma omfång som granat (Stålhös 1969). Cordierit är vanlig och gnejsen kallas
ibland av denna anledning för cordieritgnejs. Cordierit förekommer både i de ljusa och de mörka delarna
av gnejsen men är lättast att identifiera i de ljusa pegmatitiska delarna, och då som små 1 till 5 mm stora
grågröna kristaller. Pyrit, grafit och magnetkis är frekvent förekommande men i små mängder.
Bergartens vittrade yta är ofta rostbrun. Färgen orsakats av oxiderad pyrit och magnetkis (Stålhös 1969).

Amfibolit
Amfibolit är en metamorf bergart som har ett mafiskt magmatiskt ursprung. Mafiska magmatiska
protoliter som basalt, diabas och gabbro metamorfoseras till amfibolit vid tryck och temperaturer mellan
0,4–1,2 GPa vilket motsvarar ca 15–45 kilometers djup respektive 450 - 750 o C (Klein & Philpotts
2017). Bergarten är i regel medel- till grovkornig och består av amfibol, som ofta är parallellt orienterade
vilket kan utgöra en skiffrig eller stänglig textur, samt plagioklas och kvarts. I amfiboliter som bildas i
det högre tryckintervallet kan även granat förekomma.

Figur 6 och 7. Bilderna visar exempel på den sedimentära gnejsen i Stockholmsområdet. Bilden till
vänster visar upp till centimeter stora granater i en kvarts- och fältspatgång.
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Migmatit
En del av den sedimentära gnejsen, men även en del av de magmatiska bergarter som utgör Stockholms
berggrund har metamorfoserats under förhållanden som orsakat partiell uppsmältning.
    Processen av smältning eller återsmältning av en bergart kallas anatexis. I begreppet anatexis ingår
allt från påbörjad till helt smält bergmassa. Migmatit kallas även ibland anatexit (Sawyer 2008).
Migmatiterna i Stockholmsområdet kan ha ett nära granitiskt utseende med en överpräglande plastisk
struktur, och enligt Stålhös (1969) är övergången mellan den sedimentära gnejsen och migmatiten
successiv. Migmatiter förekommer i de områden som utsatts för mellan- till höggradig metamorfos och
de har minst två petrologiska differentiella komponenter. En av komponenterna utgörs av
ursprungsbergarten (paleosom) och den andra av delar som bildas ur en smälta eller av mineral som är
produkter av partiell uppsmältning (neosom) (Sawyer 2008)

Neosom
Den delen av migmatiten som är en produkt av partiell uppsmältning kallas neosom. Neosomen har
oftast en grövre kornstorlek än resterande migmatitkomponenter, och är ofta uppdelad i ljusa och mörka
delar. De ljusa delarna kallas leukosom och består mestadels av kvarts och fältspat som kristalliserat ur
en smälta. Residium är den del av neosomet som antingen inte smält eller utgör reaktionsprodukterna
när smältan bildas och består ofta av mörka mineral. Den mörka residumen kallas melanosom och består
av järn- och magnesiumrika mineral som biotit, granat, cordierit, amfibol, och pyroxen (Sawyer 2008).

Figur 8 och 9. Bilderna visar exempel på amfibolit från Stockholms berggrund. Den vänstra bilden visar ett
karaktäristiskt så kallat salt och peppar mönster. Den högra amfiboliten är metatexitisk. De små ljusare
partierna representerar kristalliserad smälta.
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Paleosom
Det bergartsled som inte är delvis uppsmällt kallas paleosom. Paleosomen är självfallet äldre än
neosomen och har kvar struktur från protoliten. Paleosomen är en del av migmatiten. Den är påverkad
av anatexis men dess sammansättning har gjort att den inte smälter under de förhållanden som var
rådande när migmatiten bildades (Sawyer 2008).
    Migmatiter delas in i två huvudgrupper som kallas metatexit och diatexit.

Metatexit
Metatexit är en migmatit som har en smältfraktion på 16-26 % (Sawyer 2008), vilket innebär att
sammansättningen hos en metatexitisk migmatit är snarlik protoliten. I Stockholmsområdet har med
andra ord metatexiten och den sedimentära gnejsen, som metamorfoserats i lägre grad, ofta liknande
sammansättning.

Diatexit
Diatexit innehåller en större mängd neosom än metatexit. Enligt Sawyer (2008) så klassificeras all
migmatit som innehåller över 60 % neosom som diatexit. Beroende av olika klassifikationsmodeller kan
det finnas en övergångsfas mellan metatexit och diatexit som börjar vid 26% neosom.
Diatexiten i Stockholmsområdet kan således ha en sammansättning som skiljer sig mycket från de
låggradiga sedimentära gnejserna och närma sig de anatexiska graniterna i de fall då neosomhalten är
hög.

Figur 10. Metatexitisk sedimentär gnejs. Bild: Karin Högdahl
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Svavel i berggrunden
Svavel förekommer i många olika mineral, då ofta som sulfid S2- eller sulfat SO4

2- (Fältmarsch 2021).
Exempel på vanliga bergartsbildande mineral innehållande sulfat är baryt, med den kemiska formeln
[BaSO4], samt gips, med den kemiska formeln [CaSO4

.2H2O].
    I Stockholmsområdet förekommer dock svavel nästan alltid som bundet i olika sulfider och då framför
allt i pyrit och magnetkis [Fe1-xS]. Sulfider förekommer dock i nästan alla bergarter i
Stockholmsområdets berggrund, oavsett om de har sedimentärt eller magmatiskt ursprung. I den vanligt
förekommande sedimentära gnejsen, bildades förmodligen sulfiderna genom anaeroba processer för
cirka 2 miljarder år sedan, i det då lösa sedimentet (SGU 2021).

Buffrande kalksten
Karbonatkrika bergarter är sparsamt förekommande. Det har dock karterats områden, bland annat på öar
i Stockholms södra skärgård, med kalkbandade gnejsiga felsiska metavulkaniter. Dessa metavulkaniter
har förmodligen ett ursprung som finkorniga askavlagringar (Stålhös 1969), men även porfyritiska lavor,
tuffer och tuffiter förekommer bland annat på Ornös västra sida (Möller och Stålhös 1969). På en udde
vid Hålsjön på Ornö förekommer det bredaste karterade lagret av metakalksten i Stockholmsområdet.
Bergarten har också påträffats på fastlandet i närheten av Jordbro där den har en mäktighet på upp till 5
meter (Stålhös 1969).
    Kalcit är det mineral i berggrunden som lättast neutraliserar syra och kan agerar som en naturlig
buffert mot ett minskat pH (Miškovský m.fl. 2022). Under pH 6,3 så går processen snabbare och det
behövs endast halva mängden CaCO3 för att buffra samma mängd syra enligt reaktion 6 och 7 (Lindgren
2020). Kalcit löser sig förhållandevis mycket snabbt jämfört med silikater och mineralet löser sig också
vid ett högre pH (Miškovský m.fl. 2022).

pH > 6,3  CaCO3(s) + H+ ®Ca2+ + HCO3
- (6)

pH < 6,3 CaCO3(s) + 2H+ ®Ca2+ + H2CO3 (7)

Figur 11. Exempel på diatexit. Bergarten är
uppdelad i ljusa och mörka färger som
kallas leukosom respektive melanosom.
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Metod
Insamling av data
En geolog från WSP åkte ut till en plats där berg behövde undersökas med avseende på sulfidinnehåll.
Kartering av bergarter utfördes på området och därefter valdes representativa prover från varje enskild
bergart. I det fall en och samma bergart täckte ett stort område togs flera representativa prover från
området. Proven insamlades med hjälp av 4 olika metoder, beroende på förutsättningar vid platsen för
provtagning. De olika provtagningsmetoderna listas nedan.

1. Provtagning med slägga (figur 12,13,14).

Figur 12. Provtagning med slägga på bergarter i ett av WSP:s projekt. Bergarten visar tydliga tecken
på sulfidoxidation och förhöjda sulfidhalter. Bild: Nickolaos Leventis
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2. Provtagning från uppsamlingshög (figur 15).
Vid provtagning av uppsamlingshög uppskattades andelen av de olika ingående bergarterna i procent.
Därefter togs ett prov från varje bergart för att skickas på kemisk analys.

Figur 13 och 14. Bilderna visar representativa prover från två bergarter. Proverna är tagna med
slägga. Den vänstra bilden visar en bergart karterad som sedimentär gnejs, och är från hällen i
figur 12.  Den har tydliga tecken på sulfidoxidation och provresultatet visade en svavelhalt på
8100 ppm. Den högra bilden visar en bergart karterad som diatexit. Efter kemisk analys kunde
en svavelhalt på 300 ppm konstateras. Bilder: Nickolaos Laventis

Figur 15. På bilden syns en uppsamlingshög med cirka 15 000 ton
losshållet berg, från högen togs ett antal prover fördelade på amfibolit,
sedimentär gnejs och pegmatit.
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3. Provtagning av borrkax (figur 16).
Under tidigare projekt har borrkax från jord-berg [JB] sondering samlats in och skickats på geokemisk
analys. Analysresultaten har använts i detta projekt.

4. Provtagning med kärnborrning.
Vid ett fåtal projekt var det borrkärnor (figur 17) som skickades på geokemisk analys.

Digitalisering av data
WSP har data från geokemiska analyser kopplade till olika infrastruktur- och byggnadsprojekt runt om
i Stockholm. Data har sparats i en exceldatabas där geokemisk information och koordinater för
provtagningslokalerna framgår. Exempel på hur databasen såg ut visas i figur 18.

QGIS
Tabellen sparades som två olika csv-filer eftersom provpunkterna var angivna i två olika
koordinatsystem. Därefter öppnades csv-filerna i QGIS med hjälp av funktionen add delimited text
layer. För att punkterna skulle visas korrekt i QGIS så valdes alternativen custom delimiters och
semikolon. I menyn Geometry CRS valdes det koordinatsystem som punkterna i csv-filen tillhörde.
    Drygt hälften av alla datapunkter saknade koordinater i databasen. När datapunkterna saknade
koordinater tillhandahölls i stället shapefiler med redan inlagda punkter. Shapefilerna var av varierande
kvalitet. Ibland saknades Sample ID och ibland var det endast Sample ID som gick att läsa från
attributtabellen i QGIS (figur 19). Kolumnerna hade ofta olika namn. Sample ID i databasen kunde
exempelvis kallas Namn, prov id, eller bara id. De var ibland inlagda med olika koordinatsystem men
oftast användes sweref 99 18 00, vilket också valdes till projektets koordinatsystem.

Figur. 16. Borrkax från JB sondering. Bild: Jakob Vall

Figur 17. Borrkärneprover från ett av WSP:s projekt. Bild: Tomas Lindeberg
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Det skapades en ny databas för projektet med liknande struktur som databasen ovan, utan koordinater
inlagda. I projektets databas gjordes även en kolumn med bergarter enligt SGU, samt en med svavelhalt
i ppm.

Figur 19.  Exempel på hur olika attributtabeller från tillhandahållna shapefiler kan se ut. Kolumner med
olika benämning, i olika attributtabeller, för samma betydelse. Sample ID saknades i stor utsträckning, eller
kallas något annat.

Figur 18. Exempel på databasen. I projektet studerades endast svavelvärden, som betecknas S i
databasen, inringat i blå ram. De röda värdena visar värden som är över gränsvärdet 0,1%, vilket är det
samma som 1000 ppm.
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    Bergart enligt SGU togs fram genom att använda SGUs vektordata berggrund
50_250k_geo_enh_y.shp och sedan använda verktyget join attribute by location. I verktyget valdes fältet
BERGART_ TX att föras över till projektets punktlager. Sedan kopierades värdena till databasen.

För att slå ihop databasen med shapefilerna behöver det finnas ett unikt värde för varje provpunkt.
Det enda i databasen som hade unika värden var Sample ID. Alla tillhandahållna shapefiler
sammanfogades till en stor shapefil. För att kolumnerna skulle kunna föras samman krävdes att de gavs
samma namn. Kolumnerna döptes till samma namn som respektive kolumn i databasen. Punkterna på
kartan markerades, klipptes ut och klistrades in i den shapefil med flest Sample ID-värden.
   Det viktigaste var att ge ett Sample ID till alla punkter. De punkter som inte hade något Sample ID
jämfördes med databasen för att hitta andra unika matchande värden för den punkten, exempelvis
svavelhalt eller karterad litologi. På så sett gick det att se vilket Sample ID som passade till punkten.
När alla filer slagits samman, fanns det ett unikt Sample ID för varje provpunkt som matchade Sample
ID i databasen.
    För varje nytt projekt som blev klart för digitalisering, lades de kemiska värdena och Sample ID in i
databasen och koordinaterna för provet gjordes till punkter i QGIS enligt ovan.
    Det gjordes också sökningar efter svavelmätningar i SGU:s visningstjänst för bergartskemi och
punkterna för svavelprover fördes över till projektets geopackage i QGIS med hjälp av verktyget ad
point future. Punkten gavs ett Sample ID vartefter provet lades in med kemiska värden,
laborationsutförare och samma Sample ID i projektets databas.
    Utöver ovan nämnda metoderna för datainsamling eftersöktes även andra företags offentliga rapporter
av geokemiska analyser avseende sulfidförande berg. Sökningar avgränsades till namnen på områden
där det saknades data samt ”geologisk undersökning” ”sulfid” ”sufidutredning” ”geokemi” ”svavel”
”ABA”. Rapporterna hade ofta punkter eller ytor markerade på en karta där proverna tagits. Gatunamn
eller namn på kvarter eller natur kunde ofta utläsas från kartbilden i rapporten. Det gjordes sökningar i
google maps för att hitta provpunkterna och därefter identifierades lokalerna i google satellite raster i
QGIS. Punkterna markerades och fördes in i projektet genom samma metod som nämns ovan med SGUs
data från visningstjänsten av bergartskemi.
    Projektets geopackage användes sedan för att föras samman med en annan students (Linda Karlssons)
arbete. Karlsson hade digitaliserat den delen av Stålhös (1968) som representerar den sedimentära
gnejsen i Stockholms berggrund, med uppdelade polygoner utifrån olika symboler på kartan.
    Svavelhalterna från databasen överfördes till polygoner som hade samma geografiska position som
någon av punkterna i projektet. Detta utfördes med hjälp av verktyget join attribute by location. De
polygoner som träffades av punkter sparades till en ny fil och de polygoner som inte träffades sparades
till en annan. De ytor som träffats sorterades efter namnet på polygonerna. Polygonerna hade givits
namn som beskrev symbolerna på Stålhös (1968) karta samt ytans bergartsbeskrivning av Stålhös
(1969). De träffade ytorna gavs en färg för varje unikt polygonnamn.
    Utöver kartan som skapats med hjälp av Karlssons polygonlager skapades även en så kallad heat map
med hjälp av de kartlagda svavelmätningarna, där svavelhalten i ppm användes som wheight points. I
den producerade kartan användes punktradien 3000 meter och maxvärdet 30 000 ppm. För att få en
jämnare spridning av datapunkter begränsades ytan för heat map, samt resten av den spatiala
dataanalysen, till en mindre projektyta. Begränsningen utfördes med hjälp av polygoner. Det skapades
en polygon med formen av en rektangel över ett centralt område på kartan där provpunkter fanns med
ett tätare intervall. Projektytan delades in i två polygoner där en utgjorde den norra och utgjorde en den
södra domänen. Gränsen mellan domänerna gjordes med hjälp av SGU:s lager för deformationszoner
bergrund_50_250k_defzon.
    Alla fiolgrafer är gjorda med mjukvaran past4, som är ett program avsett för dataanalys. De
simplifierade bergartskategorierna delades upp i Excel. Varje bergart fick en kolumn med alla
svavelvärden tillhörande den bergarten. Kolumnerna kopierades sedan in i past4 där fiolgraferna
skapades. Tårtdiagram och stapeldiagram där vackan i SGU:s databas jämfördes med projektets
karterade bergarter togs fram med hjälp av excel.
    Fält med x- och y-koordinater från projektets koordinatsystem skapades till attributtabellen med
verktyget field calculator. Därefter användes pluginprogrammet dataplotley för att skapa så kallade
scatter plots när sulfidhalten beroende av x- och y koordinater togs fram. Då valdes sulfidhalten i ppm
till y-axel och koordinatfältet till x-axeln. Efter att scatterplotterna tagits fram uppskattades koordinater
där det var störst risk att påträffa höga sulfidvärden på vardera x-axel. En karta skapades med hjälp av
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koordinaterna för vardera axeln. De högsta värdena i varje scatterplot markerades med hjälp av
dataplotley och därefter skapades en polygon runt de höga värdena, med hjälp av SGU:s berggrundskarta
som bakgrund. Ytan valdes utifrån de höga svavelvärdena och att det inte skulle ingå bergarter som
ansågs ha en lägre risk än den sedimentära gnejsen, kallad vacka i SGU:s databas. Många av
diagrammen som skapats i projektet har färglagts och redigerats i ritprogrammet inkscape för vektordata.
    Pluginapplikationen data plotley användes för att markera högpunkterna i x och y plotterna. Av de
markerade punkterna samt tolkning av SGUs geologisk enhet yta-vektorlager skapades kartan med
riskområdet för förhöjda svavelhalter.
    En inverse distance weighted [IDW] interpolering gjordes med alla svavelvärden inom projektytan,
med verktyget IDW interpolation. Alternativet dastance coefficient P sattes till 0,2 och pixelsize till 100.

Resultat
Alla bergarter inom projektet
Totalt 329 prover analyserades, och medelvärdet för svavel på dessa är 1721 ppm. På diagrammet nedan
(figur 20) syns det tydligt att de flesta proverna har en svavelhalt som understiger 1000 ppm och att det
generellt sett är störst chans att ett prov har cirka 250 ppm svavel. Diagrammet i sin helhet finns i Bilaga.

Alla analyserade bergarter generaliserades till sju bergartsgrupper. Av dessa var de sedimentära
gnejserna, inklusive metatexitisk sedimentär gnejs samt amfibolit, de bergarter som tydligt urskildes
som riskbergarter, vilket demonstreras i figur 21.  Även här har vissa av staplarna beskurits av på höjden,
för att trenderna tydligare skall framgå. Hela diagrammet visas i bilaga.

Figur 20. Fioldiagrammet beskriver den relativa mängden mätningar vid en viss
svavelhalt. Gränsvärdet 1000 ppm är markerat med streckad röd linje.
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Riskbergarter
Amfibolit.
Amfibolit är enligt all insamlade data i projektet från Stockholms berggrund den bergart med störst
sannolikhet att inneha förhöjda svavelhalter vilket går att utläsa från figur 22.
I projektet analyserades 30 bergartsprover som karterats som amfibolit, de har ett medelvärde av svavel
på 2136 ppm.

Figur 21. Diagram över projektets 7 generaliserade bergartskategorier. Gränsvärdet 1000 ppm, som
enligt Stockholms stads vägledning (2021) anses som potentiellt syraproducerande material, är
markerat med streckad röd linje. M är medelvärde och N är antal prover.

Figur 22. Fioldiagram av svavelhalten i amfibolit. Bredden på figuren
i diagrammet visar den relativa mängden mätningar vid en viss
svavelhalt
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Av proverna visade 23 prover, vilket motsvarar 77%, ett värde över 500 ppm, och 16 prover, vilket
motsvarar 53 %, visade ett värde över 1000 ppm.

Sedimentär gnejs
157 prover karterade som sedimentär gnejs analyserades i projektet. Dessa hade ett medelvärde på 2551
ppm i Svavelhalt. Av proverna visade 108 prover vilket motsvarar 69% av proverna, ett värde över 500
ppm. 86 prover, vilket motsvarar 55 % av proverna visade ett svavelvärde över 1000 ppm. Sannolikheten
att hitta en viss svavelhalt vid ett enskilt prov går att utläsa ur figur 23.

Metatexitisk sedimentär gnejs
Från metatexitisk sedimentär gnejs fanns 16 karterade prover. Medelvärde för svavel var 2738 ppm, 11
prover, vilket motsvarar 69%, visade en svavelhalt på 500 ppm eller mer, 9 prover, 56 %, visade på
1000 ppm eller mer. Sannolikheten att hitta en viss svavelhalt vid ett enskilt prov går att utläsa ur figur
24.

Figur 23. Fioldiagram av svavelhalten i sedimentär gnejs. Bredden på
figuren i diagrammet visar den relativa mängden mätningar vid en viss
svavelhalt.
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Diatexit
Diatexit var den riskbergart som visade lägst risk för höga sulfidhalter. 27 karterade prover
klassificerades som diatexit och de har ett genomsnittligt svavelinnehåll på 910 ppm. I figur 25  går det
att utläsa att de allra flesta proverna hade ett värde på under 500 ppm, men det fanns också ett antal på
över 4500 ppm. Sannolikheten att hitta en viss svavelhalt vid ett enskilt prov går att utläsa ur figur 25.

Figur 24. Fioldiagram av svavelhalten i metatexisk sedimentär gnejs.
Bredden på figuren i diagrammet visar den relativa mängden mätningar
vid en viss svavelhalt.

Figur 25. Fioldiagram av svavelhalten i diatexit. Bredden på figuren i
diagrammet visar den relativa mängden mätningar vid en viss svavelhalt.
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Metagråvacka
Den sedimentära gnejsen, även kallad metagråvacka eller endast vacka, täcker störst del av Stockholms
berggrund och har många underkategorier. I projektet har bergarten delats in i 21 underkategorier enligt
tabell 1 och 2.
De ytor av den digitaliserade sedimentära gnejsen som sammanfaller med provtagningslokalerna på
motsvarande bergart presenteras i tabell 1. Observera att granatådergnejs har ett mycket högt medelvärde
på svavelhalten. Detta trots att det är förhållandevis många mätpunkter i de berörda områdena.

Tabell.1 Benämningen är gjord från symboler på Stålhös (1968). Beskrivningen är baserad på
kartbaldsbeskrivningen till stockholmstraktens berggrund (Stålhös 1969).

Benämning från symboler på
Stålhös (1968) karta

Beskrivning (underkategorier i
metagråvackan Stålhös (1968))

Antal punkter
inom områden
med samma
benämning

Svavelhalt medelvärde (ppm)

Blank Gnejs 1 162

Punktad Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll 4 1951

Punktad granatåder migmatitisk Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll,
metaargilit samt migmatitgnejs

3 266

Punktad granatåder kvarts Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll,
metaargilit, skarnförande kvartsit

12 1076

Punktad migmatitisk Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll samt
Migmatitisk gnejs, mestadels gråvacke-
eller ospecificerad sedimentär protolit

9 600

Punktad migmatitisk ögongnejs Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll samt
Migmatitisk gnejs, mestadels gråvacke-
eller ospecificerad sedimentär protolit
samt porfyritisk gnejs med varierande
granatinnehåll

2 200

Punktad kvarts Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll samt
skarnförande kvartsit

2 150

Granatådergnejs Metaargilit 116 3025

Granatåder migmatitisk Metaargilit samt sparsamt granatförande
migmatitgnejs, mestadels från gråvacka
eller ospecificerad sedimentär protolit

2 255

Granatåder kvartsit Metaargilit samt skarnförande kvartsit 7 871

Migmatit Migmatitgnejs. Mestadels från gråvacka
eller ospecificerad sedimentär protolit

7 1070

Granatförande migmatitgnejs Migmatitgnejs, sparsamt granatförande,
Mestadels från gråvacka eller
ospecificerad sedimentär protolit

11 1485

Migmatitisk granat kvarts Migmatitgnejs, sparsamt granatförande,
Mestadels från gråvacka eller
ospecificerad sedimentär protolit
förande samt skarnförande kvartsit

1 64

Ögongnejs Porfyritisk gnejs, varierande
granatinnehåll

1 600
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Ögongnejs kvartsit Porfyritisk gnejs, varierande
granatinnehåll samt skarnförande
kvartsit

1 1090

Tabell 2. Ytor i den sedimentära gnejsen där sulfidmätningar saknas i projektet
Benämning Beskrivning

Punktad granatåder Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll med granatådror

Punktad migmatitisk granat Gråvackegnejs sparsamt granatförande Mestadels från gråvacka
eller ospecificerad sedimentär protolit samt skarnförande kvartsit

Punktad migmatitisk kvartsit Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll samt Migmatitisk gnejs,
mestadels gråvacke- eller ospecificerad sedimentär protolit samt
skarnförande kvartsit

Punktad ögongnejs Gråvackegnejs, lågt granatinnehåll samt porfyritisk gnejs,
varierande granatinnehåll

Migmatitisk granat granatåder Migmatitgnejs, sparsamt granatförande, mestadels gråvacke- eller
ospecificerad sedimentär protolit samt metaargilit.

Kvartsit Skarnförande kvartsit

Figur 26 visar den del av Stålhös (1968) karta som benämns som vacka i SGU:s databas. Samtliga
beskrivningar i tabell 1 och 2 finns inom samma område.
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Figur 27A och B visar diagram över hur bergarter i projektet är klassificerade jämfört med det som
benämns som vacka i SGU:s databas.

Figur 26. Kartan stockholmstraktens bergrund (Stålhös 1968) rektifierad med
överlägg av det som i SGU:s databas benämns som vacka. I Linda Karlssons
självständiga arbete (2022) delats denna bergart in i 21 underkategorier med hjälp
av Stålhös (1968-1969) karta och kartbeskrivning.

Vacka enligt
SGU:s databas
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Figur 27. A, visar fördelningen av bergartskategorier som används inom detta projekt som går under
beteckningen vacka i SGU:s databas. B, visar antal prover per bergartskategori som ingår i projektet som
benämns vacka i SGU:s databas.
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Figur 28 visar utbredningen av sedimentär gnejs (vacka enligt SGU:s databas). Färgade ytor visar de
områden där minst en analys av svavelinnehåll har utförts. De gråfärgade ytorna visar områden där ingen
provtagning och analys gjorts under projektet.

Diagrammen visar att det är ungefär lika stor sannolikhet, vid ett enskillt prov, att det är förhöjda halter
i en granatådergnejs som i en yta digitaliserad som granatförande migmatit. Detta trots att medelvärdet
är betydligt högre hos granatådergnejs.

Benämningar av ytor från Stålhös (1968)
Blank
Punktad
Migmatitisk granatådergnejs
Punktad granatåder kvartsit
Punktad migmatitisk gnejs
Punktad migmatitisk ögongnejs
Punktad kvartsit
Granatådergnejs
Granatådergnejs migmatitisk
Granatådergnejs kvartsit
Migmatitisk
Granatförande migmatit
Migmatitisk granatförande kvartsit
Ögongnejs
Ögongnejs kvartsit
Inga svavelvärden

Karta editerad av Immanuel Åhrberg
Polygoner gjorda av Linda Karlsson
utifrån Stålhös karta ba24 (1968)
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Figur 28. Kartan visar den digitaliserade sedimentära gnejsen tolkad av Stålhös (1968), digitaliserad av Linda
Karlsson. Fioldiagrammen visar fördelningen av svavelhalten i de tre bergartskategorierna med flest
svavelmätningar.

Granatförande migmatitGranatådergnejs Punktad granatåder kvartsit
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Södra och Norra domänen

I den avgränsade projektytan benämnd med södra och norra domänen fanns totalt 252 svavelmätningar.
97 mätningar var gjorda i den norra domänen och 155 i den södra. Från graferna nedan (figur 29 och
30) uppskattades att den högsta risken från väst till öst var vid x-koordinaten 15 43 62.7 och från norr
till söder vid y-koordinaten 65 71 843 enligt sweref 99 18 00. Graferna har maxvärdet 10 000 ppm för
uppmätt svavelhalt. Detta för att göra graferna tydligare. Hela graferna finns i Bilaga. Koordinaterna är
utsatta på kartan (figur 31) med svarta linjer. Området med den röda ytan på kartan bedöms som ett
område där det med stor sannolikhet finns förhöjda svavelhalter i berggrunden.

Figur 29. Diagrammet visar alla värden inom södra- och norra
domänen med upp till 10 000 ppm S. Röd linje visar x-koordinaten för
den uppskattade högsta risken för höga svavelvärden.

Figur 30. Diagrammet visar alla värden inom södra- och norra
domänen med upp till 10 000 ppm S. Röd linje visar y-koordinaten för
den uppskattade högsta risken för höga svavelvärden.
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Den avgränsade projektytan innehållande 252 mätningar visas i figur 31.

Figur 31. Karta över det analyserade området av Stockholms berggrund. Den
röda ytan visar ett möjligt högriskområde för förhöjda svavelhalter, bedömt från
geologi och S-toppar i grafer. Koordinaterna är angivna med referenssystemet
sweref 99 18 00.
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IDW interpolering av svavelvärdena visas nedan (Figur 32). I interpoleringen framgår det tydligt att den
södra domänen totalt sett har en betydligt högre risk för förhöjda svavelhalter i berggrunden än den norra
domänen.

Höga värden

Låga värden

Figur 32. IDW interpolering av alla svavelvärden inom den begränsade
projektytan. Ljusare nyans visar högre svavelvärden.
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Samma mönster som i figur 32 illustreras i en så kallad heat map (figur 33).

Diskussion
Resultaten visar att det finns en högre risk att ett metasedimentärt bergprov från den södra domänen har
större risk att innehålla förhöjda halter av svavel jämfört med motsvarande bergart i den norra domänen.
Detta resultat bedöms som rimligt eftersom det finns en större andel riskbergarter, framför allt
granatådergnejs i den södra domänen jämfört med den norra. De högre värdena i den södra domänen
kan också bero på att det är fler mätningar gjorda i detta område. Det skulle behövas fler mätningar,
framför allt av granatådergnejsen i den norra domänen för att kunna dra entydiga slutsatser om
sulfidinnehållet skiljer sig i denna bergart i de olika domänerna.
    Amfibolit, sedimentär gnejs och metatexitisk sedimentär gnejs var de generaliserade bergarts-
kategorier som tydligt visade störst risk att innehålla förhöjda halter svavel. Inom den sedimentära
gnejsen var granatådergnejs den underkategori med högst risk. Detta kan bero på att det fanns betydligt
fler mätvärden från denna variant jämfört med andra underkategorier av den sedimentära gnejsen. De
bergartsberoende trenderna i Stockholms berggrund och den sedimentära gnejsens olika underkategorier

Projektyta uppdelad

Bergart enligt SGU
Gabbroid-dioritoid
Granit
Granodiorit-granit

S (ppm)
30 000

15 000

0

Norra domänen

Södra domänen

Vacka

S
Höga värden

Figur 33. Svavelvärden illustrerade i en heat map. De ljusa områdena
visar var höga svavelvärden är uppmätta i de analyserade proven.
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antyder att granatådergnejsen har en betydligt högre risk att vara svavelrik tillsammans med amfibolit,
som är den generaliserade bergartskategori med högst svavelhalt för ett enskilt prov.
    Riskområdet definierat här kan tyda på att det finns en viss metasedimentär enhet i området som har
högre sulfidinnehåll än kringliggande berggrund, och detta bör undersökas mer ingående i en mer
detaljerad studie.
    Interpoleringen av projektets provpunkter för svavelhalter antyder att det är stor skillnad mellan de i
projektets indelade norra och södra domänerna. Det är påtagligt att koncentrationen av svavel i de
metasedimentära bergarterna är olika på var sida av en större spröd deformationszon. Detta kan bero på
att sedimentär gnejs är mindre utbredd i den norra domänen, men det skulle också kunna bero på flera
andra anledningar. En annan anledning skulle möjligtvis kunna var att berggrunden exponerar olika
nivåer av stratigrafin på olika sidor av deformationszonen, som indikeras av att norra sidan rört sig nedåt
relativt den södra (Wahlgren m.fl. 2018). Ytterligare en anledning skulle kunna vara att olika delar av
stratigrafin är blottad i de olika domänerna på grund av att berggrunden är veckad storskaligt i hela
Stockholmsområdet.
    Under projektets gång har den sedimentära gnejsen delats in i 21 underkategorier baserade på Stålhös
(1968) karta och detaljerade beskrivning från 1969. Det är olyckligt att SGU har valt att förenkla vissa
delar av kartan och generalisera hela den metasedimentära ytan som metagråvacka (Persson m.fl. 2001).
Detta är problematiskt för samhällsbyggnadsbranschen där många utan geologisk bildning använder
SGU:s kartvisare som kan få intrycket att hela området har samma sammansättning och geologiska
egenskaper. Det finns därför anledning för SGU att dela in metagråvackan i mindre områden som
definieras av de underkategorier som finns beskrivna i Stålhös (1968) och Stålhös (1969).
    Stockholms berggrunds neutraliserande förmåga består förmodligen till viss eller stor del av
förekomst av andra mineral än kalcit, men detta tas inte med i beräkningarna i ett ABA-test. Vittring av
silikater sker dock förhållandevis långsamt jämfört med karbonater och vid ett lägre pH (Lindgren
2020). Silikater beräknas inte bidra nämnvärt till neutralisering av surt lakvatten som bildas vid
sulfidoxidation, i alla fall inte ur ett kortsiktigt perspektiv (Miškovský m.fl. 2022). Biotit har tillskrivits
stor neutraliserande förmåga (Karlssons 2018), men biotit finns inte med i beräkningar för
neutraliserande potential. Eftersom biotit vittrar förhållandevis lätt jämfört med andra silikater finns det
anledning att ta hänsyn till biotit i beräkning vid ett ABA-test. Men, biotit innehåller även järn vilket
kan utgöra en risk för att bland annat trevärt järn frisätts till vattenmassan då mineralet vittrar (Lindgren
2020). Detta skulle i sin tur kunna påskynda oxidationen av pyrit. Det behövs fler studier som undersöker
hur produktionen av ARD påverkas av lättvittrade silikater.  Biotit och andra lättvittrade silikater, som
fältspaten anortit och olivin kan möjligtvis påverka ARD kortsiktigt. Om så är fallet bör dessa lättvittrade
silikater finnas med i beräkningen av NPR vid ABA-test.
    En annan begränsning med NP är att det sker ett visst jonbyte vid partiklarnas yta när saltsyra används
för att bestämma NP, vilket möjligen kan resultera i skenbart för hög NP.
    I ABA-testen beräknas all sulfid som pyrit. Detta blir ett problem då en del av svavlet i berggrunden
är bundet i sulfater, som gips och baryt, eller andra sulfider. Vissa sulfider inte oxideras vid enbart
kontakt med syre, men med trevärt järn, som exempelvis kopparkis och blyglans (Lindgren 2020). Dessa
sulfider har alltså svårare att bilda surt lakvatten vilket kan leda till att det blir ett för högt AP-värde, då
svavlet i dessa sulfider beräknas ha samma påverkan som svavlet bundet i pyrit. Detta gör i sin tur att
NPR kan bli för lågt.
    Vid uppslutning med aqua regia blir inte silikater upplösta. Med aqua regia är det enligt ALS
mestadels sulfider och kalcit som löses. Med metoden 4-acid löses de flesta silikater (ALS 2022). 4-acid
är således en mer aggressiv uppslutningsmetod vilket möjligtvis kan påverka resultatet vid en total
svavelmätning i de fall svavel sitter bundet i minerals som inte påverkas av aqua regia. Det är av stor
vikt att undersöka vad de olika uppslutningsmetoderna har för effekt på värden för total svavelhalt.
    Ett stort problem med riksdagens förordning 2013:319 är att det inte tas hänsyn till fraktionsstorlek
av det hanterade materialet. Ett material i fin fraktion vittrar snabbare och kommer sänka pH mer i ett
ARD än vad ett material med samma innehåll i en grövre fraktion gör. Det borde således finnas specifik
reglering med avseende fraktionsstorlek bergmaterialet skall återanvändas. Som Lindberg (2002) också
påpekar är det inte innehållet i berget som är det viktiga utan vad som faktiskt lakas ut från bergmassan.
    Enligt Trafikverket beräknas förbifart Stockholm generera 19 miljoner ton losshållet berg
(Trafikverket 2022). Baserat på att varje kubik väger ca 2,5 ton betyder det att 7,6 miljoner kubik
kommer tas ut. Enligt naturvårdsverkets förslag från 2020 skulle det innebära att totalt 760 samlingsprov
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och 15 200 delprov måste analyseras med avseende på total svavelhalt till en kostnad av ca 1,2 miljoner
kronor endast för de enklaste geokemiska analyserna. Om de nya riktlinjerna från trafikverket ska följas
ska alla prov med en svavelhalt >500 mg/kg genomgå NAG test (Miškovský m.fl. 2022). Vilket betyder
att kostnaden bli betydligt högre. Skulle detta tillämpas på den här studien skulle ungefär hälften av alla
prover behöva NAG analys.
    Om berggrunden i ett exploaterat område däremot kartläggs noggrant av geologisk expertis som har
förmåga att bedöma de kriterier som ska uppfyllas för vad som är representativa prov av ingående
bergarter kan priset för den geokemiska utredningen minska markant. Det är även troligt att dessa prover
är mer tillförlitliga än de bulkprov som förespråkas av riksdagens förordning 2013:319 och Trafikverket
2022. Att använda geologisk expertkunskap är alltså att föredra både tidsmässigt och ekonomiskt.
Metoden tillämpas redan av flera konsultbolag i Stockholm och är ett alternativ som kanske borde
införas som standard. Det är angeläget med tydligare och bättre reglering för hur provtagning av
sulfidförande berg ska utföras, och en standardiseringmetod utarbetad av exempelvis SGU med lagstöd
av regeringen vore lämpligt.
    Ny information och riktlinjer om vilka metoder som bör användas för att provta bergarter på bästa
sätt publiceras av myndigheter och företag utan stöd i lagstadgat ramverk. De riktlinjer som tillämpas
kan vara problematiska eftersom alla ämnesexperter inte är överens om vilken metod som bäst
representerar en bergmassas potentiella försurande egenskaper.
    I trafikverkets senaste vägledning (Miškovský m.fl. 2022) förespråkas borrkaxprovtagning och
direktanalys med handhållen X-ray flourescence [XRF] som det bästa alternativet för uppskattning av
total svavelhalt. Fördelarna med metoden är att det går att få fram ett snabbt resultat. Problemet med
borrkaxprovtagning kan vara att det ofta inte går att veta vilken bergart som analyseras och gör det blir
svårt att ta representativa prover. Om ett borrkaxprov skulle tas exakt där koncentrationen av
sulidmineral är anomalt hög blir värdena missvisande för området. En annan nackdel skulle kunna vara
att proven kan fraktionera då det blir uppspolat med vatten från botten av borrhålet. Detta skulle kunna
leda till att partiklarna med högst densitet blir underrepresenterade i provet. Utförs provtagningen med
borrkaxmetoden kan det vara rimligt att reglera för att många fler prover per losshållen volym bergmassa
behövs än vad praxis är idag. Detta kommer dock att leda till längre utredningstider och mer kostsamma
analyser eftersom alla prov över 500 ppm S fortfarande måste genomgå NAG-test (Miškovský m.fl.
2022).
    Det är av stor vikt att resultaten från svavelmätningar i hela Stockholmsområdet sparas och görs
offentliga så att mer utförliga studier kan utföras inom området. Dels för att förhindra miljöproblem med
kostsamma saneringsarbeten, dels för att underlätta vid projektering av infrastrukturprojekt och
samhällsbyggnad och minska den gemensamma kostnaden.

Slutsats
Amfibolit och sedimentär gnejs med underkategorin granatådergnejs har identifierats som bergarter med
högst risk att innehålla höga halter av svavel. Den södra domänen i projektets yta har enligt resultaten
betydligt högre risk än den norra att inneha förhöjda svavelvärden oberoende av bergart. Det är enligt
projektets resultat högst risk för höga svavelvärden runt y-koordinaten 65 71 843 i koordinatsystemet
Sweref 99 18 00.
    I SGU:s databas över Stockholmsområdets berggrund är det som benämns vacka inte tillräckligt
uppdelat och borde indelas i underkategorier.
    ABA-test bör tas bort från riksdagens förordning om hur sulfidförande bergmaterial ska analyseras
med avseende på potentiella försurningsegenskaper. NAG-test är ett bättre alternativ för att avgöra om
sulfidförande bergmaterial är syraproducerande. Därtill bör fraktionsstorleken tas i beaktande vid ny
reglering för återanvändning av sulfidförande bergarter.
    Det behövs fler studier, detaljerad berggrundsgeologisk kartering och mer omfattande data för att dra
tydliga slutsatser om var riskområden för förhöjda svavelhalter finns i Stockholmsområdet. Vidare
behöver framför allt den norra delen av Stockholms berggrund undersökas noggrannare med avseende
på bergartsberoende trender och förekomst av riskbergarter.
    Det finns stora geografiska provtagningsluckor i de områden som undersökts inom projektet. Detta
kan ge en missvisande bild av vilka områden i stockholmsregionen som har högst risk att bestå av
bergarter med förhöjda sulfidhalter.
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Bilaga
I bilagan visas diagram och grafer som redigerats och förtydligats i uppsatsen.
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