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MinBaS projekt 3.2 a Materialkarakterisering – Positive list för 
restmaterial. Inventering av befintligt material. 

 

Sammanfattning 

Berggrunden i Sverige är huvudsakligen uppbyggd av metamorfa magmatiska bergarter och 
större delen av den innehåller mindre än 0,1 % svavel.  

Utifrån SGUs databas över berggrundens kemi i Sverige har en lista sammanställts över vanliga 
bergartstyper och deras innehåll av olika ämnen som svavel, arsenik, kadmium, kobolt, krom, 
koppar, kvicksilver, molybden, nickel, bly, vanadin och zink.  

En bergarts lakbarhet bestäms i första hand av dess mineralogiska sammansättning. 
Lakbarheten är till stor del beroende på bergartens benägenhet att kemiskt vittra. Bergarter 
med höga halter ljusa silikatmineral såsom kvarts, fältspater och ljus glimmer (muskovit) 
vittrar långsammare än de bergarter som till stora delar består av mörka silikatmineral som 
mörk glimmer (biotit), amfibol och pyroxen. Vittringshastigheten och lakbarheten är dock i de 
flesta fall väldigt liten. En viktig faktor för lakbarheten är bergartens eventuella innehåll av 
sulfider. Sulfider som exponeras för vatten och syre oxideras (rostar) och kan genom vattnet 
läcka ut sitt metallinnehåll. Speciellt kritiska är järnsulfiderna pyrit och magnetkis. 

Det är möjligt att genom berggrundsinformation utifrån kartor och databaser minimera 
riskerna att påträffa zoner med höga sulfidhalter men det är inte möjligt att garantera inerta 
områden eftersom berggrunden dels endast är blottad på ett fåtal platser, och vad som är under 
jord och morän är en mer eller mindre välgrundad tolkning, dels kan vara mer heterogen än 
vad den mer eller mindre generaliserade kartbilden visar. 

Med tanke på att SGUs databas över berggrundens kemi inte alltid innehåller fullständiga 
analyser av de ämnen och de bergarter som här är av intresse samt att provinsamlingens syften 
varierat, föreslår vi att analyser görs på representativa bergarter från aktiva täkter. Underlaget 
för att skapa en positiv lista över inerta bergarter skulle därmed bli fullständigare.  

 

Bakgrund och syfte 

Med anledning av EG:s direktiv om avfall från utvinningsindustri (2006/21/EG) har SGU av 
MinBas AB ombetts att bidra med underlag inom programområde 3 Miljö – Hållbar 
utveckling.  

Denna rapport är koncentrerad till att redovisa spridningen av vanligare svenska bergarters 
halter av svavel, arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, 
vanadin och zink enligt uppgifter ur SGUs databas.  En kortare beskrivning av bergarters 
lakbarhet ges utifrån befintlig litteratur. Utifrån dessa data ger vi förslag på hur man lämpligen 
kan gå vidare för att skapa en ”lista” över bergarter i Sverige som kan anses inerta.  
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Gränsvärden för ämnen som i direktivets artikel 1d omnämns som ”potentiellt skadliga för 
miljö eller människors hälsa” är i nuläget oklara. I kontakt med Naturvårdsverkets A. Fällman 
20090602 gavs följande svar på frågan hur gränsvärdena kommer att utformas: 

”Det har inte angetts gränsvärden i beslutet utan där refereras istället till nationella tröskelvärden och 
bakgrundsnivåer. Vi avser att tittat närmare på vilka svenska värden som motsvarar dessa nivåer, men det är ännu 
oklart om regeringen kommer att genomföra denna del av beslutet i någon särskild form”. 

 
Kommisionens beslut (av den 30 april 2009) om komplettering av definitionen av inert avfall 
för genomförandet av artikel 22.1 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om 
hantering av avfall från utvinningsindustrin är bilaga 1 i denna rapport. 

I och med att verksamheten som pågår vid en berg- eller grustäkt syftar till att tillgodogöra sig 
allt det material som tas fram och att allt material i princip också kommer till användning för 
endera försäljning eller efterbehandling av täkten så har SGU i sitt remissyttrande (20080312) 
över direktivet klargjort uppfattningen att gruvavfallsdirektivet inte skall anses tillämpligt på 
ordinär täktverksamhet.    

 

Sveriges berggrund 

Den Fennoskandiska (Baltiska) urbergsskölden, som Sverige är en del av, började bildas för 
drygt 3 miljarder år sedan. Den största delen av berggrunden i norra och östra Sverige bildades 
för cirka 1900-1750 miljoner år sedan. I sydvästra Sverige bildades huvuddelen av 
berggrunden något senare och har sedan deformerats och omvandlats vid flera tillfällen fram 
till för 900 miljoner år sedan. När Grönland kolliderade med Skandinavien för cirka 420 
miljoner år sedan gav det upphov till den svenska fjällkedjan. Under fanerozoisk tid (<ca 600 
miljoner år) bildades en del sedimentära bergarter på några ställen i landet. 

Sveriges berggrund har alltså haft en lång och komplex bildningshistoria. Det går ändå att dela 
in berggrunden i olika bergarter beroende på bl.a. bildningssätt som är den vanligaste 
indelningen; sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarter. Berggrundens kemiska 
sammansättning varierar beroende på de ingående bergarternas mineralogiska sammansättning 
och mineralens proportioner. Halterna av många metaller är t.ex. jämförelsevis låga i sura 
kiselsyrarika bergarter (t. ex. graniter) som dominerar den svenska berggrunden. I basiska 
bergarter (t.ex. gabbro och diabas) finns däremot högre innehåll av bl.a. kobolt, koppar, krom 
och nickel.     

    

Analyser ur SGUs litogeokemiska databas  

SGUs litogeokemiska databas med uppgifter om bergarternas kemiska sammansättning 
omfattar ca 11 500 analyser av manuellt tagna prover av representativa bergarter samt 
bergarter av okänt ursprung (se bil. 2). För varje prov redovisas i allmänhet huvud- och 
spårelementhalter (inklusive sällsynta jordartsmetaller) samt bergart, läge, vilket år analysen har 
gjorts och på vilket laboratorium. För prover som samlats in och analyserats före 1990 finns i 
allmänhet endast huvudelementdata. Man bör betänka att proverna i SGUs databas insamlats 
med olika syften. Den största delen prover har samlats in i samband med SGUs reguljära 
kartering och både typiska bergarter och mer udda företeelser analyserats. Under tiden för 
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SGUs prospektering av metaller valdes även bergartsprover ut för analys för just det syftet, 
vilket gör att spridningen och medelvärden för vissa element kan vara högre än för ”typiska 
svenska” bergarter. 

Av de 3 229 bergprover som analyserats på svavel är endast 814 prover presenterade här 
beroende på att alla bergarter i databasen inte är klassificerade med ett helt entydigt 
bergartsnamn och att en klassificering är tidskrävande. Endast klassificerade bergarter som är 
något sånär vanligt förekommande har tagits med. Analyser med enbart bergartsnamnet 
”gnejs” är inte med i presentationen. Ett fåtal extremvärden för flera av elementen tagits bort 
utan närmare kontroll. Den geografiska spridningen av proverna kan ses i bilaga 3 där 
graniterna utgör den absolut största delen av analyserade prover (440 st.).  

Av de 814 klassificerade proverna som analyserats på svavel är ca 500 st. (varierar lite för olika 
element) även analyserade på spårelement som As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V och 
Zn. Vi väljer att här redogöra de olika halterna för just de elementen som i direktivet 
omnämns som ”potentiellt skadliga för miljö eller människors hälsa” (ämnen som kan komma 
att bli fler eftersom det i direktivet formuleras ”särskilt As, Cd… och Zn”). 

Diagrammen i fig.1 - fig. 10 visar spridningen av halterna av de olika elementen uppdelat per 
bergart. Spårelementen finns även för andra prover som saknar svavelanalys, men dessa är inte 
presenterade.  

Det kan konstateras att inga fullständiga analyser på bergarter från Gotland eller större delen 
av Skåne påträffats i denna inventering. 

 

 

    
BergartBergartBergartBergart    Svavel %Svavel %Svavel %Svavel %    As ppmAs ppmAs ppmAs ppm    Cd ppmCd ppmCd ppmCd ppm    Co ppmCo ppmCo ppmCo ppm    Cr ppmCr ppmCr ppmCr ppm    Cu pCu pCu pCu ppmpmpmpm    

Amfibolit <0,01-0,38 <0,5 <0,1 14,9-160 21-416 0,7-143 

Dacit <0,01-0,14 <0,5-5,5 <0,1-0,2 3,4-51,8 7-144 1,5-49,4 

Diabas <0,01-0,30 <0,5-1,7 <0,1 0,8-98 11-356 1,4-143,1 

Diorit <0,01-0,36 <0,5-1,5 <0,1 5,4-153 6-462 4,2-129 

Felsisk metavulkanit <0,01-0,08 <0,5-3,0 <0,1-0,6 0,1-38,8 7-109 1,6-30,5 

Gabbro <0,02-0,47 <0,5-1,6 <0,1 28,2-141 7-376 1,5-186 

Granit <0,01-0,25 <0,5-4,6 <0,1-0,5 0,5-82 7-246 0,7-71 

Granodiorit <0,01-0,13 <0,5-5,8 <0,1-0,3 1,8-140,1 5-137 2,3-103,6 

Kvartsdiorit <0,01-0,10 <0,5-4,4 <0,1-0,2 15,5-33,7 48-301 2,5-40,7 

Kvartsmonzonit <0,01-0,05 <0,5 <0,1 3,9-16,9 7-89 1,7-29,8 

Metagråvacka <0,01-0,28 <0,1-13,0 <0,1-0,7 2,5-32 45-200 3,1-115 

Ryolit <0,01-0,08 <0,5-4,2 <0,1-0,5 0,5-46,9 7-198 1,1-39,7 

Tonalit <0,01-0,18 <0,5-3,2 <0,1-0,2 0,9-95,1 7-411 1,3-64,1 
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BergartBergartBergartBergart    Hg ppmHg ppmHg ppmHg ppm    Mo ppmMo ppmMo ppmMo ppm    Ni ppmNi ppmNi ppmNi ppm    Pb ppmPb ppmPb ppmPb ppm    V ppmV ppmV ppmV ppm    Zn ppmZn ppmZn ppmZn ppm    

Amfibolit <0,01 0,1-3,5 0,9-159 1,9-53,1 76-541 8-129 

Dacit <0,01 0,6-8,1 0,6-28,3 1,8-12,5 24-350 15-102 

Diabas <0,01 0,1-13 0,6-141,6 0,9-24,8 8-600 8-155 

Diorit <0,01 1-19 2,4-141 3,4-10,0 13-623 19-230 

Felsisk metavulkanit <0,01 0,2-23,2 1,0-8,4 1,2-19,9 6-128 8-236 

Gabbro <0,01 0,1-18 1,0-101 0,7-8,0 44-878 9-189 

Granit <0,01-0,02 0,1-11,4 0,6-73 0,8-30,3 3-371 4-182 

Granodiorit <0,01-0,06 0,2-22 1,0-35,7 1,7-25,1 12-261 12-261 

Kvartsdiorit <0,01 1,1-5 4,6-31,5 2,4-10,6 100-239 33-177 

Kvartsmonzonit <0,01 0,4-4,4 3,0-33,2 2,4-5,7 25-115 54-113 

Metasedimentär b.a. <5* 0,2-6,01 0,9-129 2,0-8,0 5-187 34-282 

Ryolit <0,01 0,3-9,9 1,0-10,5 1,7-30,6 5-264 9-208 

Tonalit <0,01 0,6-9,9 1,3-40,9 1,3-25,0 10-530 30-174 

Tabell 1Tabell 1Tabell 1Tabell 1. Variationen av svavel, arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, molybden, nickel, bly, 
vanadin och zink i olika bergarter ur SGUs databas. Antalet analyser för varje bergart och element går att se i figur 
1-10.  * Detektionsgräns för äldre analyser. 

 

 

 

BergartBergartBergartBergart    Medelvärde S %Medelvärde S %Medelvärde S %Medelvärde S %    Median S %Median S %Median S %Median S %    
Amfibolit (n=22) 0,10 0,07 
Dacit (n=18) 0,03 0,01 
Diabas (n=35) 0,09 0,09 
Diorit (n=30) 0,09 0,07 
Felsisk metavulk (n=14) 0,02 0,01 
Gabbro (n=35) 0,10 0,08 
Granit (n=440) 0,02 0,02 
Granodiorit (n=70) 0,03 0,02 
Kvartsdiorit (n=17) 0,05 0,05 
Kvartsmonzonit (n=9) 0,02 0,01 
Metased. b.a. (n=14) 0,11 0,06 
Ryolit (n=38) 0,02 0,01 
Tonalit (n=55) 0,04 0,02 

Tabell 2.Tabell 2.Tabell 2.Tabell 2. Medelvärde och median för svavelhalten (%) för olika bergarter i Sverige.    
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Fig.Fig.Fig.Fig.    1111    

    

S 

Av de 3 229 bergprover som analyserats på svavel (S) är endast 814 prover presenterade här 
(fig.1) beroende på att alla bergarter i databasen inte är klassificerade med ett helt entydigt 
bergartsnamn och att en klassificering är tidskrävande. Endast klassificerade bergarter som är 
något sånär vanligt förekommande har tagits med.  

Totalt uppvisar 82 av de totalt 814 svavelanalyserna (ca 10 %) halter som är lika med eller 
högre än 0,1 % totalsvavel. Svavelhalten varierar på grund av naturlig skillnad i sulfidinnehåll 
mellan olika bergarter där de mer basiska bergarterna normalt innehåller en högre andel 
sulfider än de granitoida leden. Av de 440 graniterna uppvisar endast 13 av proverna en 
svavelhalt över gränsvärdet 0,1 %. Medelvärdet för graniterna är 0,02 % svavel. Medelvärdet 
för de 35 diabaserna är 0,09 % svavel. Gabbroiska bergarter, amfiboliter och metasediment 
hamnar över gränsvärdet, men medianen är lägre för båda bergartstyperna. Det är viktigt att 
komma ihåg att totalhalten svavel beroende på oxidationsnivå representerar både SO4- och S-
halt, dvs. att sulfidhalten maximalt är så hög. Det är dock troligt att huvuddelen av svavlet 
sitter bundet som sulfider. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.    2222    

    

As 

Arsenik är analyserat på 387 prover (fig. 2). Flertalet analyser uppvisar halter under 2 ppm. 

Arsenik (As) förekommer som spårelement i många magmatiska bergarter med de högsta 
halterna i de granitiska leden. Arsenik förekommer ofta i högre halter i vissa 
sedimentbergarter, speciellt i skiffrar med högt organiskt innehåll. Arsenikkis är ett av de 
vanligaste arsenikmineralen (FeAsS) men även svavelkis (FeS2) kan innehålla arsenik. Inom 
områden med sulfidmalm, som t.ex. Bergslagen och Skelleftefältet, förekommer arsenikhalter 
som här och var når procenthalter (Mineralmarknaden 2005).  

Cd 

Kadmium (Cd) är analyserat på 384 prover men endast 29 prover visar sig ligga över 
detektionsgränsen 0,1 ppm. Det är huvudsakligen proverna på de 14 metasedimentbergarterna 
som uppvisar högre halter än detektionsgränsen 0,1-0,7 ppm Cd. I bil. 4 kan man se att 
medeltotalhalt i Finland för basiska bergarter (gabbro, diabas m.fl.) och graniter till 
granodioriter ligger på 0,2 respektive 0,1 ppm.  
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FFFFig. 3ig. 3ig. 3ig. 3    

 

Co  

Kobolt (Co) är analyserat på 495 prover (fig. 3) och det är uppenbart att granitoider och 
metasedimentbergarter har betydligt lägre halter än de basiska bergarterna. Medelhalten kobolt 
i jordskorpan beräknas vara ca 20 ppm. Mest kobolt finns det i basiska och ultrabasiska 
bergarter som dunit och peridotit, där genomsnittshalterna är 125-150 ppm Co 
(Mineralmarknaden 1992). Kobolt sitter bl.a. i olivin som främst är representerade i basiska 
bergarter.  
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Fig.4Fig.4Fig.4Fig.4    

 

Cr 

Krom är analyserat på 417 bergarter (fig. 4). Medelhalten krom i jordskorpan ligger på ca 100 
ppm. De högsta kromhalterna finns i ultrabasiska bergarter med ca 2000 ppm. Medelhalten 
för granitoider i Finland är ca 5 ppm (Koljonen 1992). Halterna i graniterna i fig.4 ger 
misstankar om att många av proverna har blivit kontaminerade vid provberedning. Det är inte 
ovanligt att malfat som har krom i sig används vid malning. Det är inte alltid angivet i SGUs 
databas vilket malfat som använts. 
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Fig. 5Fig. 5Fig. 5Fig. 5    

    

Cu 

Koppar (Cu) är analyserat på 506 prover (fig. 5). Medelhalten koppar i jordskorpan uppskattas 
till 50 ppm. De basiska bergarterna har oftast ett högre innehåll av koppar som ofta sitter som 
sulfider. Graniter i Finland har en medelhalt på ca 12 ppm (Koljonen 1992). 

 

Hg 

Kvicksilver (Hg) är analyserat på 370 prover men endast 3 prover visar sig vara högre än 
detektionsgränsen 0,01 ppm. (För ett fåtal äldre analyser var detektionsgränsen 5 ppm). Två av 
proven har 0,02 ppm Hg och det tredje 0,06 ppm (en granodiorit). 
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Fig. 6Fig. 6Fig. 6Fig. 6    

 

Mo 

Molybden (Mo) är analyserat på 459 prover (fig. 6). Detektionsgränsen ser ut att ligga på 0,1 
ppm. Koncentrationer av molybden tenderar att vara högst i granitoider. SGUs analyser visar 
att flera av de basiska bergarterna har jämförelsevis höga halter av Mo. Merparten av alla 
analyser uppvisar halter som är mindre än 10 ppm.  
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Fig.7Fig.7Fig.7Fig.7    

 

Ni 

Nickel (Ni) är analyserat på 495 prover (fig. 7). Det är generellt högre halter av nickel i basiska 
bergarter än i granitoider eftersom nickel gärna sitter i olivin. De metasedimentära bergarterna 
har ett blandat ursprung. Medelvärden för graniter och granodioriter i Finland är 5 ppm och 
basiska bergarter 130 ppm (Koljonen 1992). Det är osäkert om kontamination från malfat kan 
ha medverkat till de höga halterna i graniterna. 
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Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8    

    

Pb 

Bly (Pb) är analyserat på 352 prover (fig. 8). Den genomsnittliga halten av bly i berggrunden 
är ca 14 ppm. De högsta koncentrationerna förekommer i granitoider där koncentrationen 
ofta är 10–40 ppm. I basiska bergarter och kalkhaltig berggrund är koncentrationen istället 
vanligen 0,1–10 ppm. Bly kan gå in i kalifältspater och glimmer och även i lägre grad, i 
plagioklas och apatit. Det vanligaste blymineralet är blyglans, PbS (Mineralmarknaden 2006). 
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Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9    

    

V 

Vanadin (V) är analyserat på 547 prover (fig. 9). Jordskorpan innehåller i genomsnitt ca 150 
ppm vanadin och förekommer i högre halter i basiska bergarter. I magmatiska bergarter går 
vanadinet in i bl.a. titanomagnetit. 
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Fig. 10Fig. 10Fig. 10Fig. 10    

    

Zn 

Zink (Zn) är analyserat på 509 prover (fig. 10). Medelhalten för finska granitoider är ca 50 
ppm och för basiska bergarter 100 ppm (Koljonen 1992). Höga halter av Zn finns bl.a. i 
hydrotermalt omvandlade vulkaniska bergarter associerade med kalkstenar och skarn, såsom i 
Bergslagen. 

 

Ett mindre antal prover finns också analyserade på fluor som varierar mellan 0,01 – 0,76 ppm 
F. Fluorid förekommer naturligt i berggrunden främst i mineralen flusspat (kalciumfluorid) 
kryolit och apatit.  
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Bergarters lakbarhet 

Det visar sig att det finns relativt få arbeten publicerade om lakbarheten hos normala bergarter, 
något fler om enskilda minerals löslighet i olika sammanhang, men många om vittring och 
metalläckage från varphögar och liknande, d.v.s. om mineraliserade (”malmförande”) bergarter 
i anslutning till gruvor och anrikningsverk (se t.ex. Holmström 2000). 

Allmänt kan sägas att lakbarheten hos en bergart visar hur benägen den är att kemiskt vittra. 
Mineralkornen i en bergart är av ett eller oftast flera slag. Erfarenhetsmässigt och genom 
experiment vet man (se t.ex. Krauskopf & Bird 1995) att bergarter som har hög halt ljusa 
mineral såsom kvarts, fältspater och ljus glimmer (muskovit), vittrar långsammare (upptill 
nästan 2 gånger långsammare) än de som till stor del består av mörka mineral som mörk 
glimmer (biotit), amfibol och pyroxen. Beroende på mineralsammansättning, årsnederbörd 
och temperatur ligger vittringshastigheten på 20-250 år per mm berg. Vittringshastigheten är 
också beroende av pH på vattenbaserade lösningar som kommer i kontakt med bergarten och 
temperatur. Avvikelser från neutralt pH och ökad temperatur ökar vittringen.  

Eftersom vanliga bergartsbildande mineral ur termodynamisk synpunkt inte är stabila under 
atmosfäriska förhållanden, d.v.s. de bryts ned med tiden, har även fraktionsstorleken betydelse. 
Ju finare fraktion, desto större angreppsyta och snabbare nedbrytning (ospecifik yta). 

Lakbarhetstester av vanliga bergarter visar att metalläckaget blir mycket litet i neutrala till 
något sura (pH4) lösningar (se t.ex. Tossavainen & Forsberg 1999, Ekvall m.fl. 2006), medan 
tester av enskilda mineral i starka syror visar att de helt eller delvis kan lösas upp (se t.ex Snäll 
och Liljefors 2000). 

Bergarter som innehåller sulfider, speciellt järnsulfider, och som exponeras för vatten och syre 
vittrar betydligt snabbare än de som inte innehåller sulfider. Genom att undvika bergarter som 
innehåller sulfider förhindrar man också att bergmaterialet börjar vittra och därmed läcka 
metaller. Generellt kan man säga att järnsulfiderna pyrit och magnetkis är vanligare i bergarter 
med höga halter mörka mineral i de med ljusa (se t.ex. Tullborg 2001). 

I tabellen nedan finns de bergarter med störst vittringsbenägenhet till vänster. Gnejs står inte 
med i tabellen eftersom dess mineralogiska sammansättning kan variera inom vida gränser 
beroende på om den är av sedimentärt eller magmatiskt ursprung.    

Hög halt mörka mineralHög halt mörka mineralHög halt mörka mineralHög halt mörka mineral                Hög halt ljusa mineralHög halt ljusa mineralHög halt ljusa mineralHög halt ljusa mineral 

Gabbro Diorit Tonalit Granodiorit Granit 

Diabas    Pegmatit, aplit 

Porfyrit    Porfyr 

Basalt Andesit Dacit Dacit Ryolit 

 Lersten, skiffer Gråvacka  Arkos, sandsten, kvartsit 

    Kalksten, marmor 

Amfibolit   Leptit Leptit (metaryolit) 
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Bedömning av bergarters lakbarhet utifrån en berggrundsgeologisk karta eller 
digital databas  

För att få en första uppfattning om berget i ett visst område är sulfidhaltigt kan man använda 
sig av en berggrundsgeologisk karta eller söka i SGUs digitala databaser med 
berggrundsgeologiska uppgifter.  

SGUs berggrundsgeologiska kartor visar bergarternas utbredning i två dimensioner där olika 
färger representerar olika bergarter, (se bil. 6). Kartan är till största del en tolkningskarta 
eftersom geologen i fält endast kan studera de hällar som är i dagen, vad som finns under 
morän och jord mellan hällarna är en mer eller mindre välgrundad bedömning där geofysiska 
data hjälper till i tolkningsarbetet. På nyare kartor finns alltid en kortfattad text som beskriver 
geologin och till många äldre kartor finns en separat publicerad, mer omfattande beskrivning. 

På berggrundskartan kan det i teckenförklaringen (se bil. 6) eller i beskrivningen vara angivet 
att en bergart innehåller sulfider. Eftersom bergarter som innehåller sulfider i allmänhet är 
rostfärgade på vittrad yta, kan ord som ”rostig” och ”rostfärgad” vara indikationer. På 
berggrundskartan är förekomsten av sulfider angiven med olika symboler. Sulfidmalmsgruva 
(nedlagd eller producerande), sulfidskärpning (provbrytning i liten skala) eller 
sulfidmineralisering (obearbetad sulfidanrikning) kan vara utsatta (bil. 6), eller 
bokstavssymboler för namn på sulfidmineral. 

Det finns anledning att iaktta försiktighet kring alla typer av gruvsymboler. Det är t.ex. vanligt 
att Bergslagens järnmalmer, som domineras av ur miljösynpunkt tämligen inerta järnoxider, 
också har höga sulfidhalter. Detta för att man av praktiska och estetiska skäl i många fall på 
kartan bara markerar hudsaklig typ av mineralisering. Sulfidanrikning kan också vara 
associerad med hydrotermal omvandling eller annan typ av omvandling, symboler som finns 
angivna på berggrundskartan. 

Många av SGUs berggrundsgeologiska kartor finns idag som digitala databaser i skala 1:50 
000 (se täckningsgrad bil. 5). Ytterligare uppgifter går att finna i den databas som geologen 
lägger in sina ursprungliga uppgifter i, hälldatabasen, som har en koordinat knuten till varje 
observation som görs under karteringen. 

 

Databasen över sulfidförekomster 

Databasen över mineral- och bergartsresurser ger information om drygt 11 000 svenska 
fyndigheter av metallkoncentrationer (såsom sulfider), industriella mineral och bergarter samt 
kolväteförekomster. Fyndigheterna beskrivs med namn, läge, typ av förekomst, ekonomisk 
status och litteraturreferenser. Underlaget kommer från inventering, indexering och 
observationer från SGUs berggrundsundersökning samt från litteraturstudier. Uppdatering 
och inlagring av tidigare analoga data pågår. 

I en sökning av sulfider i databasen framkommer ett antal om 3350 sulfidförekomster totalt. I 
bil. 7 visas ett utdrag av spridningen av sulfidförekomster över landet. Det betyder inte att 
sulfider inte kan uppträda på andra platser. För öppnande av t.ex. en tänkbar täkt krävs  
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givetvis mer detaljerade undersökningar.  Inlagring av nya uppgifter från 
karteringsverksamheten sker kontinuerligt.   

 

Morängeokemi 

Bakgrundsvärden kan komma att bli intressanta beroende på hur utformingen av gränsvärdena 
för As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V och Zn kommer att se ut (se Naturvårdsverkets 
formulering sid. 3).  
 
Morän består av bergarter som har brutits loss, krossats och malts av inlandsisen. Trots sitt 
ursprung i bergarter så har ett moränprov inte samma sammansättning som den/de bergarter 
de kommer ifrån. Detta har flera orsaker. Delar av moränen kan bestå av kemiskt vittrat berg 
som därför hade en annan sammansättning redan innan moränen bildades. Vidare så 
innehåller en morän en blandning av alla bergarter ”uppströms” isriktningen och även om 
lokala bergarter oftast dominerar så finns det alltid ett inslag av längre bort belägna bergarter. 
Det kan också förekomma att isälvssediment, äldre moräner och andra lösa avlagringar har 
eroderats av inlandsisen och en ny morän skapats (Hallberg 2007). 
 
Det material som analyseras i ett moränprov är finfraktionen (oftast den fraktion som är 
mindre än 0,63 mm) men vid en bergartsanalys analyseras hela provet. Detta medför att 
mineral som lätt bryts och mals ner till finare mineralkorn blir överrepresenterat i 
moränanalysen. En moränanalys och en bergartsanalys är alltså inte direkt jämförbara, däremot 
ska ju en moränanalys på något sätt återspegla de bergarter som utgör moränens ursprung 
(Hallberg 2007). 

SGUs markgeokemiska databaser innehåller analysvärden av mer än 30 grundämnen samt pH. 
Flera av grundämnena har i många fall analyserats med avseende på såväl totalhalter som 
syralakbara halter. Analysparametrar som ingår är bl.a. aluminium, antimon, arsenik, barium, 
beryllium, bly, fosfor, guld, järn, kadmium, kalcium, kalium, klor, kobolt, krom, koppar, 
lantan, litium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, pH, rubidium, strontium, 
svavel, torium, titan, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium. 
Databaserna innehåller i huvudsak resultat från analys av moräners finfraktion, men även en 
mindre del andra jordarter och ytjord (i tätorter) ingår i proverna från vissa delar av landet. 

I direktivet artikel 1d talas om att det är nationella tröskelvärden och bakgrundsnivåer som 
kommer att gälla för de ämnen som anses skadliga för miljö eller hälsa. I samband med att 
Naturvårdsverket ser närmare på bakgrundsnivåer vill vi uppmärksamma att SGU i sina 
markgeokemiska databaser har naturliga bakgrundshalter för stora delar av Sverige.   

Bil. 8 visar totalhalt svavel över provtagna delar av landet. Ett utdrag ur SGUs 
markkemidatabas visar att 323 moränprover av finfraktion (av totalt 28472 prover) uppvisar 
en totalhalt på över 0,1 % svavel. Spridningen visas i bil. 9.  
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Täktdatabasen 

I databasen finns information om mängden producerat material, täktens namn, i vilken 
kommun den ligger, vem som har tillstånd att producera, hur länge tillståndet för brytning 
gäller och hur stora mängder man har tillstånd att bryta. Totalt antal tillståndsgivna bergtäkter 
var 678 stycken (2007). Antalet industrimineral och blockstenstäkter var 133 stycken. Se 
geografisk spridning bil. 10.  
      

Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Analyser ur SGUs litogeokemidatabas visar att ca 10 % av analyserna uppvisar högre halt 
totalsvavel än gränsvärdet 0,1% sulfidsvavel. Totalt är 814 analyser utvalda som kan utgöra ett 
representativt urval av prover tagna under SGUs karteringsverksamhet, men prover tagna bl.a. 
ur prospekteringssyftet ingår också. Vid en mer detaljerad genomgång skulle prover från t.ex. 
specifika graniter kunna urskiljas. I undersökningen saknas analysdata för svavel från 
sedimentär berggrund och analyser för större delen av Skåne.  

Vi anser att grunden för att kunna upprätta en nationell lista över bergarters totalinnehåll av 
olika ämnen med fördel borde utgöras av bergarter som idag bryts av täktindustrin, och inte 
upprättas på prover som i grunden insamlats och analyserats ur andra syften.  För övrigt 
kommer många av svavelanalyserna i SGUs databas från Sveriges malmdistrikt, Bergslagen och 
Skelleftefältet. Även om man skulle exkludera dessa finns smärre sulfidmineraliseringar spridda 
över större delen av landet, om än i mindre omfattning. 

För att bättre kunna möta behovet av en positiv lista för bergarter som kan anses inerta ur 
direktivets synpunkt föreslår vi att underlaget borde utgöras av ett urval av de bergarter som 
direktivet berör, alltså representativa prover från täkter i drift.  

Vi vill därför föreslå att industrin tar representativa prover (enligt eventuell standard) från 
täkter i drift. På dessa prover görs kemisk analys, polerprovsframställning och/eller 
röntgenanalys som därefter utvärderas och data sammanställs för att få ett mer representativt 
urval av de bergarter som direktivet berör. Vi rekommenderar att minst 2-3 prover tas från var 
täkt. I större täkter och i sådana med heterogent bergmaterial bör ännu fler prover tas. Normal 
totalkostnad per täkt torde i dagsläget bli ca 5000 SEK (exkl. provtagning). 

SGU har under flera år använt ett laboratorium, ACME, Vancouver, Kanada, som vi kan 
rekommendera. Kostnad för kemisk analys enkom är idag ca 500 SEK per prov vilket 
inkluderar provberedning (krossning och malning).  
 
Beroende på hur den kommande implementeringen av direktivet kommer att utformas kan 
man även tänka sig att laktester görs på exakt samma prover som analyseras kemiskt som 
uppfyller ställda krav. Om totalbestämningshalter kommer att råda finns det ingen anledning 
att utföra laktester.   
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      Bil. 2Bil. 2Bil. 2Bil. 2    

    Bil. 2.Bil. 2.Bil. 2.Bil. 2. Den geografiska spridningen av det totala antalet analyser i SGUs litogeokemidatabas. 
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      Bil. 3Bil. 3Bil. 3Bil. 3    

GranitGranitGranitGranit    

Bil. 3. Bil. 3. Bil. 3. Bil. 3. Den geografiska spridningen av kemiska analyser fördelat på olika bergarter. 
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DiabasDiabasDiabasDiabas    DioritDioritDioritDiorit    
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Felsisk metavulkanitFelsisk metavulkanitFelsisk metavulkanitFelsisk metavulkanit    GabbroGabbroGabbroGabbro    

GranodioritGranodioritGranodioritGranodiorit    KvartsdioritKvartsdioritKvartsdioritKvartsdiorit    
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      Bil. 5Bil. 5Bil. 5Bil. 5    

    

Bil. 5. Bil. 5. Bil. 5. Bil. 5. Täckningen av berggrundsgeologiska databaser i skala 1:50 000. 
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BilBilBilBil. 6.. 6.. 6.. 6. Utsnitt ur berggrundskartan Af 109, Nyköping SV (Ingmar Lundström, 1974). Legenden finns i sin 

helhet på följande sida. 
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Bil. 7.Bil. 7.Bil. 7.Bil. 7.    Sulfidförekomster i Sverige enligt SGUs mineralfyndighetsdatabas. 



33 

    

 

 

      Bil. 8Bil. 8Bil. 8Bil. 8    

 Bil. 8.Bil. 8.Bil. 8.Bil. 8.    Karta över totalhalten svavel i svensk morän. 
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Bil. 9.Bil. 9.Bil. 9.Bil. 9. Totalhalten svavel i svensk morän, provpunkter som visar mer än 0,1 % svavel. 
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Bil. 10. Bil. 10. Bil. 10. Bil. 10. Aktiva bergtäkter i Sverige (2007). 




