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Provtagning av bergmaterial 
Syfte och Bakgrund 
Svensk Ekologikonsult AB har på uppdrag av ABT Bolagen genomfört en provtagning av bergmaterial 

inom fastigheten Viby 19:1 (ICA-tomten) i Upplands Bro kommun (se karta nedan).  

 

Syftet med provtagningen var att utvärdera om bergets kemiska egenskaper medför risk för negativ 

miljöpåverkan. Rapporten utvärderar således inte övriga egenskaper, såsom bergets slitstyrka, 

flisighet eller liknande.  
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Beskrivning av provtagningen 
Vid provtagningstillfället återfanns ca 100 000 ton råberg i en stor hög, varför provtagning 

genomfördes inom högens olika delar. Sammantaget togs 10 delprover, vilka analyserades med 

avseende på metaller samt svavel. 

Samtliga kemiska analyser genomfördes av ALS Scandinavia (se komplett analysresultat i bilaga 1). 

 

 
Bild över bergupplaget. 

 
Närbild av bergmaterialet.  
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Resultat 
Bergmaterialet har inte utvärderats av geolog men förefaller domineras av granit och gnejs, med 

inslag av pegmatit. Det förekommer rost på vissa av stenarnas ytor, men djupgående vittring var 

sällsynt. 

 

Bergets kemiska innehåll 
Inga av de analyserade metallerna överskred KM. 

Svavel varierade mellan 271-1 120 mg S/kg (se bilaga 1), vilket motsvarar ”låg” till ”förhöjd” halt 

enligt de utvärderingskriterier som presenteras i Trafikverkets Handbok för hantering av 

sulfidförande bergarter (2015).  

Tabell 1. Medelvärden för analyserade halter (mg/kg TS) av metaller samt svavel. Naturvårdsverkets riktvärden 

för KM och MKM presenteras som jämförvärden för metallerna. 

Ämne KM MKM Medel 1-10 

Arsenik 10 25 3,965 
Kadmium 0,8 12 0,06205 
Kobolt 15 35 11,272 
Krom  80 200 70,17 
Koppar 80 150 14,689 
Kvicksilver 0,25 2,5 0,05209 
Mangan saknas saknas 436,1 
Nickel 40 120 20,654 
Bly 50 400 11,968 
Svavel saknas saknas 631,7 
Vanadin 100 200 75,62 
Zink 250 500 58,14 
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Slutsatser och bedömning 
Syftet med provtagningen var att utvärdera om bergets kemiska egenskaper medför risk för negativ 

miljöpåverkan. Metallhalterna bedöms normala, där inga variabler översteg KM. Även om KM inte är 

framtaget för utvärdering av bergmaterial utgör det ett känt koncept, varför det kan vara användbart 

att använda KM-värdena som måttstock. 

Medelsvavelhalten var 632 mg/kg, vilket kan anses vara relativt normalt för denna typ av berg i 

Stockholmsområdet. Enligt Trafikverkets utvärderingskriterier motsvarar detta något förhöjd halt. Då 

de 10 prover som togs valdes för att ge en representativ bild av materialhögens kemiska egenskaper, 

bedöms utvärdering av medelvärdet ge den mest rättvisande bilden av materialet. 

Även den högsta uppmätta halten (delprov 3) låg strax över 1 100 mg/kg, vilket är långt från de 

nivåer som är kända för att skapa problem inom olika delar av Stockholms Län (då ofta > 5 000 mg 

S/kg). 

Sammantaget bedöms bergmaterialet kemiska innehåll inte medföra någon särskild miljörisk, utan 

berget bör kunna hanteras som ”ordinärt” berg. 
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