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Sammanfattande PM, Bergprovtagning 

Bakgrund 

Som en del av underlaget till detaljplanarbetet inför uppförande av Sjätte stadsdelen vid 

Arlanda har Bjerking AB genomfört representativ provtagning av förekommande bergarter 

inom planområdet (Figur 1). Provtagningen utfördes med syfte att kontrollera arsenik- och 

svavelhalter inom berört område. 

 

Figur 1: Ungefärligt undersökningsområde markerat med svart streckad linje. Bild tagen från Eniro 
2018-07-06. 
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Detta PM sammanfattar resultat av provtagningen, kravställning på labbanalys för prover, 

var prover insamlats rent geografiskt och tolkad bergart för samtliga prover. 

Delges 

Erik Nyberg   Arlandastad Holding 

Camilla Yngfalk  Arlandastad Holding 

Allmän information 

Beskrivning av projektet 

I området planerar Arlandastad Holding att uppföra projektet Sjätte stadsdelen, som 

innefattar olika verksamheter så som kontor, mässor, hotell och mötesplatser i anslutning 

till Nybygget. Området ligger längs med väg 273 strax sydväst om Arlanda flygplats och 

bredvid järnvägsanläggning.  

Underlag 

Kontakter 

Beställare Erik Nyberg, Arlandastad Holding 

Uppdragsledare Anna Blomlöf, Bjerking 

Handlingar 

Vid tillfället för utredningen fanns följande handlingar tillgängliga: 

- Berggrundskarta, skala 1:50 000, SGU 

- Bergkvalitetskarta, skala 1:25 000, SGU 

- Inledande PM Geoteknik Sjätte Stadsdelen, Bjerking AB, 2018-05-31 

- Projekterings-PM Geoteknik, Ströms reservvattentäckt, Bjerking AB, 2018-04-04 

- Övergripande dagvattenutredning Arlandastad, Bjerking AB, 2015-12-28  

Styrande dokument 

Denna utredning ansluter till SS-EN ISO 14689-1:2004, Geoteknisk undersökning och 

provning – Benämning och indelning av berg – Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 

14689-1:2003). 

Utredningen ansluter även till Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och 

vägledning. Naturvårdsverket, Rapport 5976, 2009. 

Utredningen ansluter även till Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande 

bergarter, Rapport 2015:057, 2015. 

Fältarbete 

Provtagningen utfördes 2018-05-30 och de som medverkade var: 

 Ulf Renberg Bjerking AB 

 Cristina Ghirardini Bjerking AB 

Berget undersöktes även övergripande med avseende på bergart, strukturer, omvandling 

och vittring. 
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Provtagningsmetodik samt tolkning i fält  

Prover av bergmassan har samlats in under fältbesök genom att slå bort cirka 0,5 till 2 kg 

material (stuffer) med geologhammare från berghällar. Materialet är insamlat med syfte 

att påvisa representativ sammansättning av bergart för provområdet. 

Proverna har numrerats och positionerats i en GIS-databas tillsammans med information 

om tolkat bergart. Provtagningsplatser sammanfattas nedan i Figur 2 och tolkad bergart 

sammanfattas i Tabell 1. 

 

Figur 2: Geografiska lägen för provtagningsplatserna P1-P6.  
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Bergprover har beskrivits utifrån okulär bestämning och SGU:s berggrundskarta för 

området, se bilaga 1. Samtliga insamlade prov är karterade som samma bergart, med 

ögonförande vulkanit med varierande kornstorlek och tydlig förskiffring. 

 

Provnummer Tolkad Bergart 

P1 Vulkanit 

P2 Vulkanit 

P3 Vulkanit 

P4 Vulkanit 

P5 Vulkanit 

P6 Vulkanit 

Tabell 1: Tolkad bergart för provpunkterna P1-P6. 

Utifrån okulär bestämning av prover innan analys är inga tydliga skillnader i 

sammansättning uppmärksammade. 

 

Analyser 

Analys av arsenik och svavel utförs av ALS Scandinavia AB på malda prover. Malningen 

utförs av MRM Konsult AB:s väglaboratorium i Stockholm, se bilaga 2 Analysrapport 

Arlanda Stad 6. 

Kemisk analys av malda prover sker på upplöst material med ICP-SFMS enligt SS EN 

ISO 17294-2:2016 samt EPA-metod 2008:1994. Rapporteringsgräns för arsenik är 3 ppm 

As (gram/ton eller mg/kg) och rapporteringsgräns för svavel är 90 ppm S (gram/ton eller 

mg/kg). 

Resultat 

Provtagningsresultat redovisas nedan för samtliga punkter i Tabell 2. 

Provnummer Svavelhalt [ppm] [mg/kg] Arsenikhalt [ppm] [mg/kg] 

P1 <90 6,31 

P2 1110 167 

P3 131 <3 

P4 139 8,07 

P5 259 <3 

P6 239 <3 

Tabell 2: Redovisning av provresultat med avseende på svavelhalt och arsenikhalt för samtliga punkter. 

Av de prov som analyserats avviker endast prov 2 i sina halter av arsenik och svavel, där 

halter på 167 ppm arsenik överstiger gränsvärde för MKM (mindre känslig 

markanvändning) på 25 ppm enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, se Styrande dokument. 

Halten svavel i prov 2 enligt provrapporten analyseras till 1110 ppm, vilket innebär 

Förhöjd halt enligt Trafikverkets handbok för sulfidförande bergarter, se Styrande 

dokument.  
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Tolkning av analysresultat 

I prov 1 och prov 3 – 6 rapporteras under rapporteringsgräns för analysinstrumentet eller 

under de riktvärden som gäller för arsenik för KM (känslig markanvändning) och svavel 

inom spannet för Låg halt. 

I analysrapport för prov 2 återfinns halter av arsenik och svavel som överstiger 

förväntade värden och som måste hanteras vid markarbeten inom projektområdets delar 

runt prov 2. Sannolikt förekommer höga halter av arsenik och svavel på grund av 

anrikning av sulfidmineral Arsenikkis med kemisk sammansättning AsS. Höga halter av 

svavel kan även förklaras med närvaro av svavelkis (FeS) i provmassan. 

Att genomföra kompletterande provtagning i det direkta närområdet runt P2 skulle 

fastställa om de högre halterna återfinns inom ett större område eller om de endast 

förekommer lokalt. 

Rekommendationer kring hantering av bergmassan 

Då de mineral som håller höga halter av arsenik och svavel sannolikt är hårt bundna till 

bergmassan måste de utsättas för sönderdelning och lakning över tid för att släppa 

betydande mängder av sina beståndsdelar. Om ytan av losshållen bergmassa innehåller 

svavelkis och arsenikkis kommer dess beståndsdelar att lakas ur vid exponering av 

vatten, och ökad lakning sker i de fall vattnets pH är sänkt. 

Om bergmassan ska losshållas inom området bör ytterligare provtagning utföras inom 

provområdet för att bestämma mängder av bergmassan som håller höga halter. 

Alternativt kan bergmassan som losshålls hanteras genom deponi för förorenade massor. 

Vid projektering av dagvattenhantering bör dessa förhöjda halter beaktas. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Berggrundskarta 1:50 000, SGU 

Bilaga 2 – Analysresultat 
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Anton Lind 

Telefon:072 537 44 49 

anton.lind@bjerking.se 

Bjerking AB 
 

Fredrik von Weisz 

Telefon:010 211 86 15 
fredrik.von.weisz@bjerking.se  

 



Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och 

inbördes ålder har gjorts på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa 

jordarter har tolkats från observationer på närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana 

finns, från borrkärneanalyser eller grävningar.

Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är 

normalt bättre än 50 m för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan 

noggrannheten vara mycket lägre.

Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om 

mineraliseringar eller berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, 

petrofysiska egenskaper eller naturligt förekommande radioaktiv strålning, och kan beställas från 

SGU.  I de få fall ospecificerade ytor förekommer så hänvisar vi till våra tryckta kartor för mer 

information. 
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Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud 

i referenssystemet SWEREF 99.
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