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 Sammanfattning 

Sulfidprovtagning har utförts med liten kärnborrutrustning för korta borrkärnor i detaljplaneområde Mörby 6 i 

kommundelen Turinge, i östra delen av Nykvarns kommun, Stockholms län. 15 prover från 14 borrpunkter har 

tagits. Vid val av borrpunkter var målsättningen att sätta kärnborrhål i olika strukturella nivåer i gnejsighetens 

skiktning, så att det undviks att ta flera borrkärnor från samma skikt/nivå. Kärnorna delades okulärt in i fyra 

grupper; ljus, ljusmelerad, mörkmelerad och mörk. Tanken är att försöka återspegla olika delar av gnejsen ef-

tersom gnejsen är skiktad i en volymmässig huvuddel som är melerad och två mindre volymdelar som är ljusa 

respektive mörka. De melerade skikten som alltså utgör huvuddelen av bergmassan delades in i en lite ljusare 

och en lite mörkare del. Totalsvavelhalterna i de olika kärnorna varierade mycket. Undersökningen bekräftar 

att sulfiderna förekommer mycket heterogent i bergmassan. Vid tagning av två prover från en utvald lämplig 

kärna, visade det sig att skillnaden i svavelhalthalt kärna kan vara mycket stor, i en och samma korta kärna. 

För att få en uppfattning om totalsvavelhalten i bergmassan som helhet, beräknades genomsnittlig halt för re-

spektive enhet/typ och multiplicerades med typens uppskattade andel av hela bergmassan och därefter sum-

merades typerna. 

 

  



Mörby del 6 - Geoteknisk utredning 

 
Sulfidprovtagning med korta borrkärnor. 
Uppdragsnr.: 1053573-08   Version: 1.0 

  

2021-10-21  |  Sida 4 av 20 \\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 dokument\b\berg\sulfidrapport 
mörby6 nykvarn2021\sulfidprovtagning med korta borrkärnor mörby 6.docx 

 

Innehåll 

1 Inledning 5 

2 Översikt och områdesbeskrivning 6 

3 Lokal geologi 8 

4 Svavel i bergmaterial 11 

5 Metodik 12 

6 Okulär analys av borrkärnor 14 

7 Provresultat och analys 16 

8 Resultattolkning och dess betydelse för bergmassan som helhet 18 

9 Rekommendationer 19 

10 Referenser 20 

 

Bilaga 1. Borrpunkternas koordinater  

Bilaga 2. Borrkärnor torra och våta 

Bilaga 3. Analysresultat  

 



Mörby del 6 - Geoteknisk utredning 

 
Sulfidprovtagning med korta borrkärnor. 
Uppdragsnr.: 1053573-08   Version: 1.0 

  

2021-10-21  |  Sida 5 av 20 \\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 dokument\b\berg\sulfidrapport 
mörby6 nykvarn2021\sulfidprovtagning med korta borrkärnor mörby 6.docx 

 

1 Inledning 

Norconsult AB har fått i uppdrag, av Nykvarns kommun att utföra undersökning gällande förekomst av sul-

fidhaltigt berg i detaljplaneområdet Mörby 6 i Nykvarns kommun. För att kunna bedöma totalsvavelhalternas 

förekomst i bergmassan som helhet i området Mörby 6, bestämdes att 15 kärnprover skulle analyseras. Det 

har borrats 14 korta kärnor samt att det från en av kärnorna skickats två prov till analys, detta för att få en re-

ferensjämförelse från en utvalt lämplig kärna. Totalt har skickades alltså 15 prover för totalsvavelanalys.  
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2 Översikt och områdesbeskrivning 

Nykvarns kommun är belägen i sydvästra delen av Stockholms län, och i landskapet Södermanland. 

Detaljplaneområdet ligger i östra delen av Nykvarns kommun samt öster om Nykvarns tätort, i kommundelen 

Turinge. Detaljplaneområdet heter Mörby 6 och gränsar i sin sydöstra del till Södertälje kommun. I öster grän-

sar det till Ånsta detaljplaneområde, i norr till E 20 och i nordväst och väst gränsar det till detaljplaneområde 

Mörby 5 och i söder mot järnvägen Svealandsbanan (Figur 1). 

 

Figur 1. Detaljplaneområdet Mörby 6. 

Området är ett skogsmarksområde som består av omväxlande kuperade hällmarker, vanligtvis med ett tunt 

jordtäcke, samt sänkor med tjockare jordtäcke och därutöver några mindre sankmarker. Östra och sydöstra 

delen av detaljplaneområdet är planerade som ”NATUR”, det vill säga områden som inte är avsedda för verk-

samheter, lager och logistik. I områden planerade för ”NATUR” har inga sulfidprover tagits (Figur 2). 

I figur 3, visas borrpunkternas lokalisering i området. Provtagningen med kärnborrutrustning kräver åtkomst 

med bil ganska nära provpunkterna. Därför finns en viss begränsning i provpunkternas spridning. I bilaga 1 

visas provpunkternas koordinater. 
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Figur 2. Detaljplaneområdet Mörby 6. Beige är exploateringsområden och grönt är områden 

som blivit klassade som naturområden. 

 

Figur 3. Borrpunkternas lägen. 
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3 Lokal geologi 

Den enda bergart som noterats i planområdet bedöms vara en metasedimentär ådergnejs’. Denna bergart 

fanns i samtliga 14 utförda borrpunkter. Metasedimentgnejs innebär att det handlar om ursprungligen sedi-

mentära bergarter som omvandlats genom metamorfos och därmed fått helt andra bergtekniska egenskaper 

än ursprungsbergarten. Gnejs innebär att det finns en foliation eller ”skiktning” i bergarten, som medför att mi-

neralinnehållet i olika ”skikt” kan variera starkt. Praktiskt taget allt berg i Mörby 6 är täckt av minst ett tunt jord-

lager, eller lokalt enstaka partier med enbart mossa, så där råder nästan fullständig avsaknad av blottat berg. I 

sänkor kan jordlagren vara förhållandevis tjocka. Det noterades att lokalt och inom det närliggande Mörby 5, 

fanns ett bergparti med nyligen avbanade hällar. Den här lokalen i Mörby 5 med avbanade hällar nyttjades 

därför, för att få en bättre överblick över det lokala bergets karaktär i området, eftersom det är samma typ av 

berg som finns inom Mörby 6 (figur 4). Det kan sägas att ”skiktningen” som finns i berget är en kombination av 

bandning, ådring och linsartade strukturer i bergmassan. I figur 4 syns ett stort linsformat ljust parti i den övre 

delen av bilden. Den är ett exempel på den första av fyra typer, som gnejsen delats in i baserat på mineralogi 

och tydlig foliation och som avhandlas senare i föreliggande rapport. Den här första typen har fått beteck-

ningen ”Ljus”. Nedanför den syns i figur 4 de tydligt folierade andra typen ”Ljusmelerad” och tredje typen 

”Mörkmelerad”. I figur 5 visas ett exempel på den del av gnejsen, fjärde typen, och som fått beteckningen 

”Mörk”. Den kan förekomma som linsformade strukturer eller som bandade strukturer. 

 

Figur 4. Avbanade hällarna lokaliserade i Mörby 5. Det stora linsformade ljusa partiet i övre delen av 
bilden hör till den del av gnejsen som med avseende på provtyper klassas mineralogibaserat som 
”Ljus”. Nedanför den syns de tydligt folierade två typerna ”Ljusmelerad” och ”Mörkmelerad”. 

*Enligt SGU klassificeras bergarten i praktiskt taget hela området som metamorfoserad Vacka. Den 

ska vara glimmerförande och strukturen ska vara gnejsig och migmatitisk och att lokala amfibolitgångar 
kan förekomma. Enligt SGU kan det föekomma en delvis metamorfoserad granit längst i sydost. 
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• Vacka är en sedimentär bergart som är en form av blandning mellan sandsten silt- och ler-
sten. 

 

Figur 5. Fjärde provtypen i gnejsen, som fått beteckningen ”Mörk”. Den är 
vanligen finkornig till fint medelkornig, och med en viss ojämnkornighet. Här 
syns också den skjuvspricka som skapat ett ”hack” i gnejsigheten och som 
också visas med svart storcirkel i stereogrammet i  

  

Figur 6. Gnejsigheten och några andra strukturer uppmätta i, eller i närområdet till Mörby 6.  
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Gnejsigheten i Mörby 6 och i dess närområde har en utsträckning omkring öst-väst. Gnejsigheten undulerar 

ganska kraftigt både längs strykningen och stupningen. Den stryker vanligen ost till ostnordost och stupar syd 

till sydsydost. Stupningen är vanligen brant 70-88°, men stupningar på ner till 50° förekommer också. Enstaka 

västsydvästliga strykningar med nordnordvästliga stupningar har också noterats. Strukturer har inmätts i 

Mörby 6, på de avbanade hällarna i Mörby 5, samt i en skärning vid ett närbeläget industrispår strax väster om 

Mörby 6. 

I figur 6 visas gnejsighetens stryk- och stupning i ett stereogram, medolika färger representerande mätningar i 

olika delar; orange Mörby 6 norra, ljusblå Mörby 6 södra, röd avbanade hällar i Mörby 5, grön skärningen vid 

industrispåret. Därutöver visas andra strukturer; svart skjuvspricka med påtagligt skjuvmoment, mörkblå stora 

sprickor ofta vittrade inmätta i skärningen vid industrispåret, gul linsformad struktur inmätt i skärningen vid in-

dustrispåret. Sprickor och andra strukturer som uppmätts i närområdet ger en fingervisning om vad som kan 

förväntas framträda efter kommande avbaning i de delar av Mörby 6, som ska exploateras. 

 

 



Mörby del 6 - Geoteknisk utredning 

 
Sulfidprovtagning med korta borrkärnor. 
Uppdragsnr.: 1053573-08   Version: 1.0 

  

2021-10-21  |  Sida 11 av 20 \\norconsultad.com\dfs\swe\stockholm\n-data\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 dokument\b\berg\sulfidrapport 
mörby6 nykvarn2021\sulfidprovtagning med korta borrkärnor mörby 6.docx 

 

4 Svavel i bergmaterial 

Grundämnet svavel finns i bergmaterial vanligtvis i form av sulfidmineral, som är ett samlingsnamn för olika 

mineral som består av metalljoner i jonförening med svavel. Exempel på vanliga sulfidmineral är pyrit, koppar-

kis, zinkblände och blyglans, varav pyrit, eller svavelkis är det vanligast förekommande. Problemet med berg 

som innehåller mycket sulfider är att när berget sönderdelas genom sprängning och krossning uppstår en av-

sevärt större specifik yta där syre i kombination med vatten kan oxidera sulfidmineralen så att vätejoner frigörs 

och har därmed en försurande effekt på miljön. 

  

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

räcka med det vatten som finns i luften i form av mycket små droppar. När vittringen av sulfidmineralen fortsät-

ter oxideras 𝐹𝑒2+ till 𝐹𝑒3+ och som i sin tur kan hydrolyseras och fällas ut som järn-oxihydroxider. Bergmassan 

som helhet kan också innehålla mineral som till viss del kan neutralisera de vätejoner som frigörs när sulfidmi-

neralen vittrar. Det kan alltså finnas en viss buffrande förmåga i bergmassan. Finns exempelvis karbonatmine-

ral i bergmassan eller i miljön där bergmaterialet deponeras så kan de verka buffrande. Även svårvittrade sili-

katmineral kan ha en viss buffrande förmåga. Buffringshastigheten hos silikatmineral är dock avsevärt lång-

sammare än hos karbonatmineral. Det är av den här anledningen det behöver utföras laktest, baserat på en 

förhöjd svavelhalt, för att ta reda på bergmassans verkliga försurningsförmåga, ett slags nettovärde när det 

tagits hänsyn till bergmaterialets egen buffringsförmåga. Därutöver beror det också på totalmängden berg-

massa som ska användas i ett område hur stor försurningspåverkan den kan ha på den omgivande miljön, en 

bergmassans försurningspotential. 

“the waste has a maximum content of sulphide sulphur of 0,1 %, or the waste has a maximum content of sul-

phide sulphur of 1 % and the neutralising potential ratio, defined as the ratio between the neutralising potential 

and the acid potential, and determined on the basis of a static test prEN 15875 is greater than 3” (Commission 

Decision, Official Journal of the European union (notified under document number C(2009) 3012)of 30 april 

2009). 
 

Sulfidmineraliseringar förekommer ofta mycket inhomogent i berggrunden (Trafikverkets handbok 2015). 
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5 Metodik 

Mot bakgrund av att berggrunden inom detaljplaneområdet Mörby 6 utgörs av metasedimentär gnejs, vilket 

innebär att berget är skiktat (i en typ av foliation som kallas gnejsighet) och där de olika skikten har olika mine-

ralogisk sammansättning. Därutöver förväntas sulfiderna vara heterogent fördelade i bergmassan. Det bedöm-

des att det behövs relativt många prov för att inhämta en så representativ bild av sulfidförhållandena som möj-

ligt för bergmassan, i området som helhet. Dessutom visade det sig att nästan allt berg i Mörby 6 är täckt av 

minst ett tunt jordlager. Lokala partier med enbart mossa fanns på enstaka ställen, men helt blottat berg är 

mycket ovanligt inom Mörby 6. 

Planen bestod i att få fram så representativa prov som möjligt från varje enskild borrkärnorna som kunde 

skickas på analys. Därutöver fanns en önskan att kunna borra de olika kärnorna i olika typer av skikt, bland de 

som finns representerade i bergmassan. Därför har det i detta fall först och främst valts att utföra prover på en 

betydligt större provmängd, än de 10 g eller mindre, som ofta är vanliga vid svavelanalys. 

För att uppnå bra geografisk spridning borrades kärnor i norra delen av området MB1-MB5, i mellersta delen 

av området borrades MB6-MB8 och i södra delen av området, som också är den största delen, borrades MB9-

MB14. Vid val av borrpunkter var målsättningen att sätta kärnborrhål i olika nivåer i gnejsighetens skiktning 

genom att generell strykning och stupning är känd och i möjligaste mån försöka erhålla representativa kärnor 

från gnejsens olika mineralogiska delar. Det här innebar vissa svårigheter eftersom berghällarna är jordtäckta i 

så stor utsträckning. 

Det viktigaste av den utrustning som användes vid kärnprovtagningen i Mörby 6, visas i figur 7, och är kärn-

borrmaskin, borrstativ, generator för strömförsörjningen till kärnborrmaskinen, vattenpump mm. Dessutom an-

vändes en skottkärra för framförande av utrustning längs stigar (figur 8), samt minst en kärnborr, i form av en 

diamantborr. Diamantkärnborren som användes har en ytterdiameter på 32 mm, och genererar kärnor av in-

nerdiametern på 28 mm. Sammantaget behövs en hel del utrustning (figur 9). 

. 
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Figur 7. Visar kärnborrmaskin, borrstativ, generator för strömförsörjning till kärnborrmaskin, pump samt batteridriven borr-

maskin för förankring av borrstativ. 

   

Figur 8. Tv. Skottkärra för transport av utrustning längs stigar. Figur 9. Th. En hel del utrustning krävs. 
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6 Okulär analys av borrkärnor 

Borrkärnorna analyserades okulärt innan de skickades på totalsvavelanalys. Kärnornas vikt varierade mellan 

131 och 248 g. Provråmaterialmängden som skickades på analys varierade mellan 89 och 151 g, per prov. 

Alla prov uppvisade en ojämnkornig karaktär. En kärna valdes ut för att göra två prover från samma kärna. 

Kärnan skulle vara tillräckligt lång för att kunna generera två prover. Den skulle också se så mineralogiskt ho-

mogen ut som möjligt. Tanken var att få en uppfattning om hur sulfidhalten kan variera i en och samma kärna, 

trots att den ser så homogen ut som möjligt, okulärt. Det är borrkärnan från lokal MB9, som delats upp i MB9A 

och MB9B (Tabell 1).  

Kärnorna delades okulärt in i fyra grupper; ljus, ljusmelerad, mörkmelerad och mörk. Tanken är att försöka 

återspegla olika delar av gnejsen eftersom gnejsen är skiktad i en volymmässig huvuddel som är melerad och 

två mindre volymdelar som är ljusa respektive mörka. De melerade skikten som alltså utgör huvuddelen av 

bergmassan delades in i en lite ljusare och en lite mörkare del. Kornstorlekar har också analyserats okulärt. 

Kornstorlekarna varierar mycket både inom och mellan kärnorna. Samtliga kärnor är ojämnkorniga, men i olika 

grad. Foto på torr kärna och våt kärna för samtliga kärnor i bilaga 2. 

Halterna visade sig vara låga i båda, men skillnaden mellan dem var stor. Ca 150 % högre halt i MB9B, än i 

MB9A. Det har noterats i tidigare fältundersökning i ett annat område med gnejs, att skillnaderna kan vara 

mycket stora från en och samma kärna, men i det fallet var mineralogin okulärt mer heterogen. MB9A och 

MB9B antyder att skillnaderna i sulfidhalt kan vara stora från en och samma kärna även om den okulärt ser 

förhållandevis homogen ut. 
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Tabell 1. Visar resultatet av okulärundersökningen av borrkärnorna. 

  

Bergborrkärneundersökningar och förberedelser inför skickande för analys på analyslab ALS i Luleå

Prov-

betecknin

g

Provkärnans 

totalvikt (g)

Varav 

ivägskicka

t för 

analys (g)

Kornstorlek 

generellt i 

prov

Kornstorlek 

ljusa 

silikatmineral

Kornstorlek 

mörka 

silikatminer

al

Kornstorlek 

sulfidmineral

Sulfidernas 

lokalisering

Okulärt 

bedömd 

Sulfidhalt 

totalt i 

kärnan

MB 1 188 129

ojämnkornig, 

grovt 

medelkornigt-

grovkornigt

grovt 

medelkornig- 

grovkornig

x
finkornig-

medelkornig

x

Låg 1

MB 2 224 102

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt

fint 

medelkornigt-

grovkornigt finkornigt

finkornig-

grovt 

medelkornig

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka 

mineralstråken

hög 3 

lokalt i de 

mörka 

stråken 

(extremt 

hög 5)

MB 3 204 121

jämnkornig, 

finkornigt finkornigt finkornigt finkornigt

mörka mineral 

jämnt fördelade, 

så också sulfiderna

Mycket 

hög 4

MB 4 131 128

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt

fint 

medelkornigt-

grovkornigt finkornigt finkornigt

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka 

mineralstråken hög 3 

MB 5 197 89

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt

fint 

medelkornigt-

grovkornigt

finkornigt-

fint 

medelkornigt

finkornigt-fint 

medelkornigt

x

Medel 2

MB 6 248 126

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt

fint 

medelkornigt-

grovkornigt

finkornigt-

fint 

medelkornigt

finkornigt-fint 

medelkornigt

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka 

mineralstråken Medel 2

MB 7 193 110

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt, 

porfyroklaster

x x

finkornigt

x

Medel 2

MB 8 197 110

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt

x x
finkornigt-fint 

medelkornigt

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka 

mineralstråken

Låg-medel 

1-2

MB 9 A (MB 9 total 236 g) 122

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt

x x

finkorniga och 

jämnt 

fördelade i 

kärnan

x

hög 3 

MB 9 B (MB 9 total 236 g) 113

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt

x x

finkorniga och 

jämnt 

fördelade i 

kärnan

x

hög 3 

MB 10 151 151

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 

3,5x2 cm

x x

finkornigt-fint 

medelkornigt

ej tydligt vilka 

silikatmineral de är 

knutna till

Låg-medel 

1-2

MB 11 128 128

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt

fint 

medelkornigt-

grovt 

medelkornigt

finkornigt-

fint 

medelkornigt finkorniga 

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka mineralen

Låg-medel 

1-2

MB 12 210 118

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 

x x
finkornigt-fint 

medelkornigt

x
medel-hög 

2-3

MB 13 245 124

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

fint 

medelkornigt-

grovkornigt finkorniga

finkornigt-fint 

medelkornigt

x

hög-

mycket 

hög 3-4

MB 14 203 122

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 

fint 

medelkornigt-

grovkornigt
finkorniga finkorniga

Sulfider i huvudsak 

knutna till de 

mörka mineralen

medel-hög 

2-3
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7 Provresultat och analys 

Av 15 prover från 14 provlokaler så hade 12 prover från 11 lokaler låga eller mycket låga halter av svavel. Två 

lokaler, MB 4 i norr och MB 10 i söder, hade något förhöjd halt och en lokal MB 12 i söder, hade förhöjd halt, 

enligt nivåerna i Trafikverkets handbok från 2015 (tabell 2). De här halterna av totalsvavel visar vilken försur-

ningspotential som finns i en bergmassa. I bergmassan finns också vanligen en viss neutralisationsförmaåga. 

Därefter kan det utföras statiska metoder Acid Base Accounting (ABA)**, för att den faktiska försurningsför-

mågan ska kunna bedömas. 

Tabell 2. Totalsvavelhalter enligt trafikverkets handbok från 2015. 

 

Kärnorna från gnejsen klassades efter en samlad okulär bedömning efter sammansättningen av ljusa och 

mörka mineral i. Här nedan visas att kärnor med mycket låg halt förekom i alla fyra typer, men spannet var 

stort särskilt i de två melerade (tydligt folierade) typerna: 

• Ljus   3st ˂100-470 (gul färg i tabell 3) 

• Ljusmelerad  3st ˂100-496 (ljusgrön färg i tabell 3)  

• Mörkmelerad  5st ˂100-2620 (mörkgrön färg i tabell 3) 

• Mörk   3st ˂100-306 (blå färg i tabell 3) 

Av de kärnor som hade något förhöjd-förhöjd halt återfanns samtliga tre i den mörkmelerade gruppen. I den 

mörkmelerade gruppen fanns dessutom MB3 som hade mycket låg halt. Mycket låg halt förekommer i samt-

liga fyra mineralfärggrupper. Resultatspridningen är alltså störst i den mörkmelerade gruppen. Typindelning 

och totalsvavelanalysresultat kan ses i tabell 3. Analysresultat från ALS analys visas också i bilaga 3.  

Föreliggande undersökning visar också att det är svårt eller mycket svårt att bedöma sulfidhalten okulärt sär-

skilt om både grundmassa och sulfider är finkorniga. 

** ABA-tester är ett samlingsnamn för ett flertal möjliga statiska tester och används för att mäta bergarters försurningsför-

måga. Det testet kompletterar vid behov försurningspotentialen AP (Acid potential), som erhållits genom totalsvavelanalys. 

I ABA-testet balanseras försurningspotentialen mot förekomsten av syraneutraliserande mineral (NP), i bergarten. Därmed 

erhålls ett sk nettosyrabidrag (NAP). NAP=AP-NP (se vidare trafikverkets handbok 2015). 
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Tabell 3. Typindelning och totalsvavelanalysresultat. 

 

Bergborrkärneundersökningar, indelningar och analysresultat från ALS i Luleå

Prov-

betecknin

g

Provkärnans 

totalvikt (g)

Varav 

ivägskickat 

för analys 

(g)

Indelning baserat på ljusa 

och mörka mineral, samt 

foliation.

Kornstorlek 

generellt i 

prov
ALS-

totalsvavelanalys

MB 1 188 129

Ljusa mineral helt 

dominerande, låg halt mörka 

mineral ≤5 %.

ojämnkornig, 

grovt 

medelkornigt-

grovkornigt ˂100

MB 2 224 102 Melerat mörka och ljusa

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 214

MB 3 204 121 Mörka mineral dominerar ˃50 %

jämnkornig, 

finkornigt ˂100

MB 4 131 128 Melerat mörka och ljusa

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 789

MB 5 197 89

Ljusa mineral dominerande, 

men med ett påtagligt inslag 

av mörka mineral ≤10 % 

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 470

MB 6 248 126

Ljusa mineral dominerande, 

men med ett påtagligt inslag 

av mörka mineral ≤10 % 

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 185

MB 7 193 110 Melerat dominerande mörk

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt, 

porfyroklaster ˂100

MB 8 197 110

Ljusa mineral dominerande, 

men med ett påtagligt inslag 

av mörka mineral 10-15 % 

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt ˂100

MB 9 A (MB 9 total 236 g) 122

Mörka mineral dominerar, 

men med en påtaglig halt 

jämnt fördelade ljusa mineral 

och förhållandet mellan 

mörka och ljusa mineral 

relativt jämnt

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt 121

MB 9 B (MB 9 total 236 g) 113

Mörka mineral dominerar, 

men med en påtaglig halt 

jämnt fördelade ljusa mineral 

och förhållandet mellan 

mörka och ljusa mineral 

relativt jämnt

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt 306

MB 10 151 151 Melerat mörka och ljusa

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 

3,5x2 cm 739

MB 11 128 128

Mörka mineral dominerar, 

men med ett påtaglig inslag 

av  ljusa mineral 

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovt 

medelkornigt 129

MB 12 210 118

Melerat mörka och ljusa, men 

hög andel mörka

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 2620

MB 13 245 124

Ljusa mineral dominerande, 

men med ett påtagligt inslag 

av mörka mineral 

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 496

MB 14 203 122

Melerat mörka och ljusa, men 

hög andel mörka

ojämnkornig, 

finkornigt-

grovkornigt 

porfyroklaster 466
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8 Resultattolkning och dess betydelse för bergmassan som 

helhet 

Resultattolkningen för bergmassan som helhet är det som bör utgöra det huvudsakliga intresset, även om de 

lokala variationerna kan ha betydelse lokalt. Däri ligger också svårigheten. SGU konstaterar i sitt yttrande att, 

”Vägledningen är otydlig avseende hur representativt prover av potentiellt sulfidförande berg ska tas”(SGU:s 

yttrande 2020). I yttrandet omnämns också en metodik för provtagning av redan losshållet berg, och som an-

vänds för provtagning av gråberg inom gruvindustrin. 

I föreliggande utredning föreslår vi en metod som blev möjlig tack vare att den relativt stora hällytan avbanat 

berg som fanns i Mörby 5. 

Bergmassan indelades grovt i fyra olika typer baserat på okulärt bedömd mineralsammansättning, textur och 

struktur. Den första typen är ”Ljus” och består till övervägande delen av ljusa ofta grovt medelkorniga-grovkor-

niga kvarts och fältspater och med ett förhållandevis litet inslag av mörka mineral. Den andra typen är ”Ljus-

melerad” och domineras också av ljusa mineral, men här finns en foliation och en annorlunda textur, tydligt 

ojämnkornig. Den tredje typen ”Mörkmelerad” liknar den föregående, men här är de mörka inslagen mer på-

tagliga. Den fjärde typen är avsevärt mörkare, inte lika påtagligt ojämnkorniga och dominerande finkorniga-fint 

medelkorniga. 

Det ska nämnas att gränsdragningen mellan de olika typerna är en grov uppskattning dels från platsbesöket, 

dels från ett antal fotografier, eftersom utredningens budget inte tillåter mer fördjupade analyser. 

• Ljus   Uppskattas utgöra ca 15% av totala bergmassan. 

• Ljusmelerad  Uppskattas utgöra ca 55% av totala bergmassan.  

• Mörkmelerad  Uppskattas utgöra ca 20% av totala bergmassan. 

• Mörk   Uppskattas utgöra ca 10% av totala bergmassan. 

Beräknad genomsnittlig halt för respektive enhet/typ multiplicerat med typens uppskattade andel av hela berg-

massan och summerat typerna, ger en beräknad halt för hela bergmassan: 

(252×0,15)+(270× 0,55)+(943× 0,20)+(164× 0,10)=391 mg/kg 

Eftersom de två melerade typerna tillsammans utgör uppskattningsvis 75% av bergmassan, och att det kan 

vara svårt med en okulär gränsdragning dem emellan, kan det vara bra att titta på vad som händer med halten 

om bara dessa 75% av bergmassan beaktas: 

[(
55

75
 × 270) + (

20

75
× 943)] = 690,5 mg/kg 

Det här är den halt som förväntas från de bergmassor som kommer att schaktas mest, den tydligt folierade 

och färg-/mineralmässigt melerade delen. Det betyder att för totalsvavelanalyser från de 8 kärnor som är bor-

rade i de melerade 75% av bergmassan, så hamnar halten på 690,5 mg/kg vilket då skulle innebära ”Något 

förhöjd halt”. 

Rent praktiskt betyder det här att halterna blir något förhöjda i de delar av bergmassan som praktiskt taget ute-

slutande består av de tydligt folierade typerna eller melerade delarna, Ljusmelerad och Mörkmelerad. 

Resultaten från föreliggande rapport visar att det är viktigt att rätt antal prover tas, och då avses att antal pro-

ver måste bedömas från fall till fall, beroende på områdets storlek, bergartsförekomst och strukturgeologiska 

förhållanden, för att få en så rättvisande bild som möjligt av halterna i bergmassan som helhet. 
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9 Rekommendationer 

Sammantaget är bedömningen att totalsvavelhalterna i bergmassorna som helhet på Mörby 6, bedöms bli 

”Låg halt”. ”Melerade” bergmassor som utgör ¾ av bergmassan har svavelhalter som enligt tabell 2, beteck-

nas som ”Något förhöjd halt”. 

Trafikverket rekommenderar i sin handbok från 2015 att laktester genomförs om något av proverna visar på 

”Något förhöjd halt”, ”Förhöjd halt” eller ”Hög halt” dvs gult, orange eller rött i tabell 2. Enligt Trafikverket ska 

det alltså utföras ytterligare tester i form av statiska tester. 

”Något förhöjd” halt har uppmätts i norra och i södra delen av Mörby 6. I södra delen har även ”förhöjd halt” 

uppmätts i en kärna (MB12). 

Föreliggande undersökning bekräftar det som Trafikverket anger i sin handbok från 2015, att sulfidmineral fö-

rekommer mycket heterogent i berggrunden. Den understryker att svårigheten med sulfidanalyser är lämplig 

provtagningsmetodik och bestämning av lämpligt antal prover för ett specifikt område. 

Om kompletterande tester utförs, exempelvis ett statiskt test för att utröna försurningsförmågan, så rekom-

menderas att de utförs i samband med avbaning/påbörjad bergschaktning och att val av provpunkter/prov-

material utförs med föreliggande rapport som grund.  
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Sulfidprovtagning med korta borrkärnor

Mörby 6. 

Nykvarn 2021-

09-27--2021-

09-30.

Provkod Del av område

Position N 

SWEREF 99 

TM

Position E 

SWEREF 99 

TM

MB 1 Norra N 6562905 E 643228

MB 2 Norra N 6562879 E 643264

MB 3 Norra N 6562882 E 643271

MB 4 Norra N 6563041 E 643281

MB 5 Norra N 6563044 E 643289

Avbanade hällarna

Utanför, 

Nordväst N 6563237 E 642334

MB 6 Mittväst N 6562741 E 642559

MB 7 Mittväst N 6562749 E 642579

MB 8 Mittväst N 6562742 E 642515

MB 9 Syd N 6562282 E 642434

MB 10 Syd N 6562324 E 642420

MB 11 Syd N 6562314 E 642266

MB 12 Syd N 6562298 E 642270

MB 13 Syd N 6562401 E 642213

MB 14 Syd N 6562388 E 642151
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Bilaga 3. Analysresultat 



N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : LE2109150 Sida : 1 av 6

Norconsult AB 1053573-08ProjektKund : :

Tomas Björnell BeställningsnummerKontaktperson 1053573-08: :

Theres Svenssons gata 11Adress Tomas BjörnellProvtagare: :

417 55 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-10-07  11:33:

E-post tomas.bjornell@norconsult.com 2021-10-08Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-10-18  11:02: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 15: :

HL2020SE-NOR-AB0001 (OF182160)Offertnummer 15Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

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

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

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Ilia Rodushkin Laboratoriechef

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

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

:Telefon977 75 Luleå +46 920 28 99 00

Sverige



2 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

LE2109150

Norconsult AB

Analysresultat

MB1ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-001

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

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

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

MB2ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-002

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100214 LETC-1± 31

MB3ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-003

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

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

:Kund

LE2109150

Norconsult AB

MB4ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-004

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100789 LETC-1± 82

MB5ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-005

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100470 LETC-1± 52

MB6ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-006

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100185 LETC-1± 29

MB7ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-007

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

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

:Kund

LE2109150

Norconsult AB

MB8ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-008

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

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

MB9AProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-009

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100121 LETC-1± 26

MB9BProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-010

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100306 LETC-1± 38

MB10ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-011

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100739 LETC-1± 77
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Ordernummer :

:Kund

LE2109150

Norconsult AB

MB11ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-012

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100129 LETC-1± 26

MB12ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-013

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 1002620 LETC-1± 263

MB13ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-014

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100496 LETC-1± 55

MB14ProvbeteckningMatris: STEN

Laboratoriets provnummer LE2109150-015

2021-09-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

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

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

Provberedning
Uppslutning S-PA16-HB- -Ja LEP-TOT-HB----

Metaller och grundämnen
S, svavel S-SFMS-16mg/kg 100466 LETC-1± 52
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Ordernummer :

:Kund

LE2109150

Norconsult AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Krossning och malningS-PP-crushmill

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

uppslutning av prov enligt S-PA16-HB.

S-SFMS-16

Beredningsmetoder Metod

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

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

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

MU = Mätosäkerhet

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

Mätosäkerhet:

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

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

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

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

ytterligare information kontakta laboratoriet.

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

Utf.

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


