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Bakgrund 

Swedavia planerar en exploatering inom ett delområde vid Stockholm-Arlanda Airport som benämns DP 

Arlanda Syd. Arbete med att upprätta en detaljplan för detta område pågår. I vilken utsträckning framtida 

markarbeten kommer att omfatta bergschakter är ännu oklart, men sannolikt kommer bergschakter att bli 

aktuella på några platser. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har under samrådet för detaljplan indikerat att potentiellt syrabildande bergarter 

kan förekomma i området. Utsprängt berg som innehåller sådana bergarter kan utgöra ett problem med 

utlakning av surt vatten med förhöjda metallhalter som följd om det inte hanteras på korrekt sätt. Av den 

anledningen föreslås att kontroller på utsprängt berg genomförs för att kunna säkerställa en säker hantering.  

Förslag på hantering och kontroll 

Alternativ 1 

I samband med att sprängningsarbeten genomförs ska utsprängt berg schaktas ur schaktgropen och förflyttas 

till en plats där massorna sedan täcks för att förhindra eventuell utlakning. På det utsprängda bergmaterial skall 

prover uttag på lämpliga enhetsvolymer (t.ex. 100 m3) och skickas för karakterisering på ackrediterat 

laboratorium. För urval av representativa prov bör geokemist eller geolog konsulteras.  

Vid laboratorium ska bergmaterialets utlakningsegenskaper undersökas med skaktest (SS-EN 12457-3 eller 

motsvarande). Laktestet skall omfatta pH-värde, sulfat, klorid, fluorid samt de metaller det finns gränsvärden för 

i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004:10. Resultaten från laktesten skall jämföras med de gränsvärden för 

utlakning som finns i ovan nämna föreskrift samt med de nivåer för ”mindre än ringa risk” som finns i 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten). Vidare föreslås att ett 

samlingsprov uttas för ABA-test, s.k. syrabasräkning (SS-EN 15875:2011 eller motsvarande) i syfte att fastställa 

om kvoten mellan neutraliseringspotentialen och syraproduktionspotentialen är tillräckligt hög (bör vara över 3).  

Efter jämförelse av resultaten med dessa jämförvärden skall bedömning göras om bergmaterialet kan anses 

utgöra inert avfall eller inte samt om nivåerna för ”mindre än ringa risk” klaras. I det senare fallet kan materialet 

användas fritt. Om materialet inte uppfyller kraven för inert avfall föreslås att materialet transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning.  

På bergmaterial där det visuellt går att med säkerhet konstatera att inga syrabildande bergarter kan förekomma 

behöver inte laboratorietester genomföras. 
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Alternativ 2 

Ett alternativ till förfarandet ovan är att, efter jordavrymning (avbaning av jord ned till fast berg), utta borrkärnor 

eller knacka loss bergmaterial för genomförande av testerna. I övrigt som alternativ 1. 

Andra alternativ 

Om en framtida entreprenör har andra förslag på säker hantering av bergmaterialet bör sådan hantering 

övervägas och vid behov diskuteras med tillsynsmyndigheten. 
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