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Förtydligande av syftet med Trafikverkets handbok 
för hantering av sulfidförande bergarter 
Rapporten ”Trafikverkets Handbok för hantering av sulfidförande bergarter, 2015:057” 

publicerades 2015. Bakgrunden till dokumentet var att Vägverket, framförallt i region 

väst, haft ett par fall där surt berg skapat problem i samband med utbyggnaden av E6 i 

Bohuslän. Texten arbetades fram över tid med syftet att ta fram 

kunskapssammanställning till stöd för konsulter i frågan om sulfidförande bergarter i 

framtida infrastrukturprojekt. Dokumentet är avsett för att hantera berg i väg och 

järnvägslinjen samt tillfälliga upplag under byggnation – dels för tidig bedömning av 

bergmassans omgivningspåverkan och dels för att ge exempel på neutraliserande 

åtgärder vid utformning av anläggning. För permanenta upplag krävs en helt annan 

hantering. 

Under de senaste åren har flera incidenter med sulfidförande berg skapat problem i 

Stockholms kranskommuner i samband med beredning av och byggnation med 

bergkross av stora exploateringsytor. Detta material kan vara krossat på plats, men 

även inköpt från andra entreprenader som så kallat entreprenad berg. I några fall så har 

bedömning av lämplig slutanvändning till del utgått ifrån de framtagna riktvärden som 

anges i kunskapssammanställningen. Det har också framkommit att i något fall så har 

dokumentet använts som ett ”kravdokument”.  

Utifrån denna bakgrund vill Trafikverket med detta PM påminna att syftet med 

dokumentet är att det är en kunskapssammanställning, alltså inte ett råds- eller 

kravdokument. Då dokumentet har fått en oväntad spridning och tillämpningen av 

denna är annorlunda än ursprungstanken, så ser Trafikverket ett stort behov av att 

revidera handboken. 

Trafikverket finansierar idag ett större forskningsprojekt ”Utveckling av effektiva och 

relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande 

sulfidmineral” samt planerar för examensarbeten med Luleå tekniska universitet inom 

området sulfidförande bergarter. Vid sidan om dessa aktiviteter så arbetar Trafikverket 

med frågan i projekt som planeras och projekt under byggande. Resultat från dessa 

aktiviteter samt inkomna synpunkter från kommuner, länsstyrelser entreprenörer och 

konsulter ska ligga till grund för revisionsarbetet av ”Trafikverkets Handbok för 

hantering av sulfidförande bergarter, 2015:057”. Revision planeras starta under 2020 

och kommer följa ovanstående aktiviteter. Det pågår även en revidering av 

publikationen ”Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor, 

2007:100”. 

Vi tar tacksamt emot dina frågor och synpunkter.  
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