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Abstract 
 
Methods for Action and Identification of Swelling Shale in Östersund 
Ida Hallin Sjölander & Kristoffer Ånäs 
 
The purpose of the essay is to examine swelling alum shale in Östersund, what the 
state of the art concerning the cause of the swelling and how it may be identified and 
dealt with.  

Minor laboratory experiment is performed with test materials from soil-rock probing 
in Östersund, although the essay is mainly focused on studying literature.  

Alum shale has a varied composition of organic matter, calcareous minerals and 
iron sulphides. The swelling is caused by oxidation of the iron sulphides which forms 
gypsum. The extensive forces associated with the swelling can inflict deformations in 
the overlying buildings and is a major issue in Östersund.  

Our suggestions for how to identify the swelling shale is to make an extensive 
survey of the Östersund area. The survey would locate the alum shale and take 
samples to determine the chemical composition of the shale. We also suggest further 
analysis of the mechanical properties of the shale. 

Our suggestions for how to deal with the swelling would be to further examine the 
methods that proved to be successful at earlier attempts in Östersund. Inspiration 
can also be found in the mining industry and how they deal with acid mine drainage.  

The smectite test show that there is no swelling clay, also known as smectite, 
present in the drill cutting sample from the soil-rock probing. The swelling test show 
no signs of swelling caused by pyrite oxidation and the development of gypsum, 
during the test period of around two weeks. 
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Sammanfattning 
 
Metoder för åtgärd och identifiering av svällskiffer i Östersund  
Ida Hallin Sjölander & Kristoffer Ånäs 

 
Arbetets syfte är att undersöka svällande alunskiffer i Östersund, vad de senaste 
framstegen är för vad som orsakar svällning och hur den kan identifieras och 
hanteras.  

Enklare laborationsmoment utförs med provmaterial från jord-bergsondering i 
Östersund, men arbetet är främst en litteraturstudie.  

Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika 
mineraler och järnsulfider. Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket 
leder till bildning av gipskristaller. Omfattande krafter kan utvecklas i samband med 
svällningen vilket gör det till ett stort problem som kan orsaka deformationer av 
ovanliggande byggnader.  

Vårt förslag till hur svällskiffer kan identifieras är att utföra en övergripande 
kartläggning av alunskiffern i Östersund. Dess beskaffenhet bör undersökas kemiskt 
för att ta reda på halten svavelkis, magnetskis och andra mineral. Skifferns 
mekaniska egenskaper bör undersökas ytterligare. 

För att motverka svällningen föreslår vi att de metoder som tidigare prövats i 
Östersund och visat sig vara framgångsrika bör undersökas och utvecklas ytterligare. 
Inspiration kan också tas från gruvindustrin och hur de arbetar för att motverka surt 
avfall.  

De laborativa momenten visar att svällförloppet inte var tillräckligt snabbt för att ge 
ett resultat under testperioden på drygt två veckor. Smektittestet visar att det inte 
förekommer svällande lera, smektit, i borrkaxprovet från jord-bergsonderingen.  
 
Nyckelord: Alunskiffer, oxidation, svavelkis, magnetkis, svällskiffer 
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1. Inledning 
 
I Sverige består berggrunden till största del av prekambriskt urberg tillhörande den 
Fennoskandiska urbergsskölden. Urberget består av bergarter som bildats under den 
geologiska perioden kambrium för ungefär 545 miljoner år sedan. Den 
Fennoskandiska urbergsskölden tillhör paleokontinenten Baltika. En annan del av 
Sveriges berggrund utgörs av bergskedjeveckningen Kaledoniderna som bildade 
fjällberggrunden. Kaledoniderna består av bergarter från prekambrium till devon 
(Sveriges Geologiska Undersökning 2018). En väldigt liten del av den svenska 
berggrunden består av sedimentära bergarter som kalksten, skiffer och sandsten. 
Mindre än en procent av berggrunden består av alunskiffer (Erlström 2014). 
Alunskiffer finns i Sverige på Öland, Gotland, i Närke, Västergötland, Östergötland, 
Skåne och den svenska fjällkedjan (figur 1) (Norlin, L m.fl. 2016).  

I Östersund har det sedan länge varit känt att en stor del av berggrunden i 
området gett upphov till skador på byggnader. De första misstankarna riktades dock 
mot att bristande arbetsutförande var orsaken. Under 1950-talet kunde det, med 
hjälp av petrografiska undersökningar, konstateras att berggrunden med alunskiffer 
hade en tendens att svälla. Detta noterades i samband med att den nuvarande 
Österängskolan skulle byggas. I närheten av skolan ligger en äldre kyrka där de 
första uppmärksammade deformationerna uppkom i betonggolvet en kort tid efter att 
den färdigställts på 1930-talet (Jangdal 1964).  

Ett till exempel är Östersunds sjukhus som är belagt på den svällande skiffern. 
Omfattande skador har påträffats på både icke-bärande och bärande delar av 
byggnaden. I Östersund består den svällande skiffern av svagt metamorfoserad 
alunskiffer. Liknande problem och skiffer återfinns även på andra ställen som till 
exempel Ottawa i Kanada och Oslo i Norge (Thun 1999). Svällningen är starkt 
kopplad till skifferns mineralogiska sammansättning och de vittringsprodukter som 
skapas vid oxidation. De krafter som bildas i samband med svällning kan vara 
ansenliga och leder bevisligen till kraftiga skador på byggnader som är dyra att 
reparera. Vittringsprodukterna från skiffern kan också orsaka kemiska angrepp på 
bland annat betong, vilket är ett stort problem i Oslotrakten som Jangdal (1964) 
nämner. Problem av denna typ bedömdes dock inte vara ett problem i Östersund där 
skador orsakat av svällning är den främsta faktorn. I Sverige finns det i dagsläget 
ingen standardiserad metod för att upptäcka och förebygga de skador som kan 
orsakas av svällskiffer. Flera metoder har föreslagits och prövats med varierande 
framgång. I samarbete med Sweco i Sundsvall undersöktes ämnet ytterligare för att 
utöka förståelsen för hur problemet kan motverkas. 
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Figur 1. En karta över Sverige som visar förekomsten av 
alunskiffer som svarta partier. Återgiven med tillstånd av SGU1. 

 

1.1. Syfte 
 

Syftet kan sammanfattas i tre punkter: 
 
 Skapa en överblick av den litteratur som berör ämnet svällande skiffer samt 

undersöka de senaste framsteg som gjorts gällande identifiering och 
härkomst. 

 
 Ta fram ett förenklat förfarande vid identifiering av svällande skiffer bortsett 

från kärnborrning. 
 
 Undersöka vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas vid grundläggning på 

materialet i Östersundsområdet på ett sådant sätt att deformationsskador 
uteblir. 

 

                                            
1 Anderson, A., Dahlman, B., Gee, G. D. & Snäll, S. (1985). The scandinavian alum shale. Uppsala: © Sveriges 
geologiska undersökning. Nr 56. Tillgänglig: http://paleoarchive.com/literature/Anderssonetal1985-
ScandinavianAlumShales.pdf [2018-04-09] 
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Arbetet genomförs genom att studera litteratur om svällskiffer. För att ta fram ett 
förenklat förfarande vid identifiering av svällskiffer genomförs enkla laborationer med 
borrkax från jord-bergsondering. 

2. Bakgrund 
 

2.1. Alunskiffer – mineralogi och bildning  
 

Alunskiffer är en sedimentär bergart (figur 2) som avsatts i en syrefattig miljö under 
perioderna kambrium till tidigt ordovicium, för ungefär 515–472 miljoner år sedan. 
Sedimenten som så småningom bildade alunskiffer sedimenterade väldigt långsamt 
över ett grunt och vidsträckt hav. Sedimentationen kan ha gått så långsamt som 1–10 
mm per 1000 år (Nationalencyklopedin 2018). Under den här tiden blev klimatet 
varmare och den biologiska utvecklingen tog fart. Det ledde till en hög halt av 
organiskt material som ansamlades i sedimenten. Ett varmare klimat innebar att 
vattennivån steg och tillät sedimentation av finare material över tidigare blottade 
landområden (Thun 1999). 

Nedbrytningen av det organiska materialet krävde mycket syre vilket resulterade i 
reducerande tillstånd på havsbotten. Vid bildningen av alunskiffer kunde svavel 
omvandlas till olika former tack vare svavelreducerande bakterier. Bakterierna som 
tillhör släktena Desulfotomaculum och Desulfovibrio är heterotrofa och anaeroba. 
Med det menas att de använder organiska ämnen för att få energi och de behöver 
inte, till skillnad från många andra organismer, syre för deras ämnesomsättning. 
Istället för att använda syre använder de svavel, i detta fall som elektronmottagare. 
Det gör att svavlet ändrar form från till exempel SO4

2- (sulfat) till H2S (svavelväte eller 
vätesulfid) och avger elektroner (Thun 1999).  

Förutom sulfider innehåller skiffer generellt finkorniga fraktioner av kvarts, fältspat, 
muskovit, klorit, biotit och illit. De kan även innehålla en del karbonater som till 
exempel dolomit och kalcit, järnoxider och tunga mineral. Skifferns sammansättning 
påverkas av bland annat tektonisk aktivitet, klimat, ursprungskällan för sedimenten, 
avsättningsmiljön och kornstorleken (Abreham 2007). Alunskiffer som är en typ av 
svartskiffer kräver dessutom en viss mängd organiskt material så att kol kan förvaras 
i sedimenten (Abreham 2007). Kolhalten kan totalt vara hela 20 % och svavelhalten 
12 %. Kalken som förekommer är ofta samlade som oren kalksten i linser. De kallas 
för orstenar och i dessa är det vanligt att finna välbevarade leddjursfossiler från tidigt 
paleozoikum (Nationalencyklopedin 2018). Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) 
beskriver den norska alunskiffern och påpekar att kolhalten varierar kraftigt men 
normalt ligger mellan 7–8 %. Svavelhalten varierar också men ligger vanligtvis mellan 
5–7 %. Alunskiffer kan dessutom vara relativt starkt radioaktiv då det innehåller ca 
30–180 g uran per ton.  

Sulfiderna i alunskiffer är främst järnsulfider där den vanligaste typen är svavelkis 
(FeS2) som förekommer i kuber eller i kluster av mikrokristaller. En annan typ av 
järnsulfid är pyrrhotit, som mer allmänt kallas för magnetkis (Fe2) (Hawkins 2014). 
Dessa två komponenter har visat sig ha en stor inverkan på svällningen av alunskiffer 
(Thun 1999), vilket beskrivs mer ingående under 2.3.1. 
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   Figur 2. En bit alunskiffer (Hallin Sjölander & Ånäs 2018). 

 

2.2. Omvandling av alunskiffer 
 

För mellan 510 och 400 miljoner år sedan bildades Kaledoniderna, den del vi kallar 
för den skandinaviska fjällkedjan. I Skandinavien sträcker den sig 2000 km från 
Nordkap i norr till Stavanger i Norges sydvästra delar och har en bredd på ungefär 
100–200 km. Delar av berggrunden från Kaledoniderna finns förutom i Sverige och 
Norge även i Skottland, Irland, England, Kanada, USA och Grönland. Kontinenterna 
Baltika och Laurentia skildes från varandra av Iapetusoceanen som började krympa 
ihop och sakta förde kontinenterna samman. När de kolliderade trycktes Baltika 
under Laurentia vilket ledde till att sediment från Iapetusoceanen och 
kontinentalsocklarna sköts upp över Baltika. Kaledoniderna i fjällkedjan består stora 
skollor och plana överskjutningar som ligger ovanpå ett tunt lager av kambriska-
ordoviciska bergarter som bildats på plats, så kallade autoktona bergarter. Skollorna 
delas in i undre, mellersta, övre och översta skollberggrunden. Dessa skollor har 
förflyttats hundratals kilometer i sydostlig/ostlig riktning över Baltika och staplats på 
varandra. Den kambriska alunskiffern har fungerat som ett glidlager (figur 3) vid detta 
skede (Fredén 1994). 
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Figur 3. Bilden är tagen i en tunnel vid Stora Sjöfallet och visar ett tunt glidlager av 
alunskiffer mellan en skolla av granit (upptill) och snedställda skollor av växlande grå 
skiffer och alunskiffer. Foto av Lars Hansen Maersk (1986). 

 
Upplägget av skollor (figur 4) gör att det kan finnas upprepningar av samma 

ordningsföljd av de sedimentära bergarterna. Äldre bergarter kan finnas ovanpå 
yngre, eller ovanpå relativt välbevarade sedimentära bergarter kan det finnas kraftigt 
metamorfoserade bergarter (Johansson 2017). Den översta skollberggrunden är den 
som transporterats längst och där metamorfosgraden är som högst. I de undre 
partierna av Kaledoniderna finns sedimentära bergarter som i stort sett är 
opåverkade. Kollisionen ledde till att berggrunden metamorfoserades, veckades och 
trycktes ihop. För cirka 65 miljoner år sedan splittrades dock bergskedjan genom att 
nuvarande Nordatlanten började bildas. Därför är den kaledoniska berggrunden 
relativt utspridd. Kaledoniderna var det första steget i det som så småningom skulle 
leda till bildningen av superkontinenten Pangea för cirka 280 miljoner år sedan 
(Fredén 1994).  
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Figur 4. En profil av skollorna som packats ovanpå berggrunden och varandra (baserad 
på illustration av Åke Johansson 20172). 
 
Alunskiffern som fanns i området då kontinenterna kolliderade omlagrades och 

utsattes för höga tryck som ledde till att värme frigjordes och förändrade skifferns 
egenskaper. Anledningen till svällande skiffer i Oslo tros vara på grund av 
kontaktmetamorfos som också kan vara en del av förklaringen för alunskiffern i 
Östersund. Ämnet kerogen, som den organiska substansen i alunskiffer kan kallas 
för, upphettades och ämnen som koldioxid och vatten försvann. Dessa behövs för att 
kolväten i flytande- eller gasform ska kunna utvinnas ur bergarten. Eftersom både 
alunskiffern i Östersund och i Osloområdet har utsatts för höga tryck avger skiffern 
ingen olja under framtagningsprocessen (Thun 1999). Med undantag från Östersund 
beskriver Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) att det som skiljer den norska 
och svenska alunskiffern är att det svenska går att utvinna i form av olja, bensin och 
gas. Den norska skiffern saknar, precis som den i Östersund, de flyktiga ämnena 
som finns i kerogen. 
 

  

                                            
2 Johansson, Å., Naturhistoriska Riksmuseet (2017). Fjällkedjans bildning och uppbyggnad. Tillgänglig: 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/sverigesgeologi/fjallkedjansbildning.1065.html [2018-04-03] 
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2.3. Kemin – orsaker till svällning 
 

2.3.1. Kismineral 
 

 
Figur 5. Välformade kubiska kristaller av svavelkis, FeS2. Foto av Carles 
Millan3. 

 
Sulfidinnehållet i alunskiffern består till största del av pyrit (FeS2) vilket också kallas 
för svavelkis (Thun 1998). Svavelkis kan förekomma i stora välformade euhedrala 
kristaller (figur 5) eller klumpar. De vanligaste euhedrala kristallformerna för svavelkis 
är kubisk och femkantig dodekaeder. Andra relativt vanliga euhedrala kristallformer 
är oktaedrisk samt diploid form. Svavelkis kan också finnas som utspridda 
mikrokristaller eller korn med en storlek på 0,5–3 μm. Dessa kan ansamlas och 
forma sfäriska aggregat som hålls samman av svaga bindningar. Aggregaten, med 
en storlek på 2–40 μm och en form som påminner om ett hallon, kallas för framboider 
(Hawkins 2014). Oxidationshastigheten skiljer sig mellan aggregatformen och de 
euhedrala formerna. Det beror på att aggregatformen med sina små mikrokristaller 
har en större specifik yta, ytarea per massenhet, i jämförelse med exempelvis en 
kubisk form. Dess reaktivitet beror också på hur enkelt det är för oxiderande ämnen 
att genomtränga till mikrokristallerna inuti, vilket är beroende av hur sammanpressat 
aggregatet är (Hawkins 2014). 

                                            
3 CarlesMillan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2780M-pyrite1.jpg), „2780M-pyrite1“, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 
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Svavelkis kan bildas på flera olika sätt men Hawkins (2014) beskriver processen 
som att det sker en reducering av sulfat till sulfid i alunskiffern. Om järn är inblandat 
reduceras även den och bildar svavelkis. Järnfragment reagerar med svavelvätet 
(H2S) vilket bildar monosulfider, med andra ord magnetkis, som i sin tur lätt 
omvandlas till svavelkis under diagenes. Svavelväte bildas i sin tur, som tidigare 
nämnt, av svavelreducerande bakterier. Svavelkis återfinns därför vanligtvis i 
finkorniga sediment som består av organiskt material, normalt påträffade i syrefria, 
marina bassänger. 

 

 
Figur 6. Magnetkiskristaller Fe1-xS, och små risformade kvartskristaller. 
Foto av Rob Lavinsky4. 

 
Den andra och betydligt mindre delen av sulfidinnehållet i alunskiffern består 

av pyrrhotit (Fe1-xS) mer känt som magnetkis (Thun 1999). Magnetkis (figur 6) är en 
icke stökiometrisk förening där x, kan variera mellan 0 vilket ger FeS, upp till 0,125 
som ger Fe7S8 (Abreham 2007). Magnetkis kan hittas i en mängd magmatiska 
bergarter som till exempel gabbro, granit, diorit och basalt. I låg-metamorfoserad 
skiffer är den också allmänt förekommande, som exempelvis den i Östersund eller 
Oslo. 

Eftersom magnetkis är instabilt vid atmosfäriskt tillstånd kommer den likt svavelkis 
att oxidera om den utsätts för fukt och syre. Reaktionsprodukterna från oxidationen 
är, likt de för svavelkis, joner av järn, väte och sulfat som sedan kan reagera och 
forma järnsulfater och svavelsyra. Om svavelsyran reagerar med den kvarvarande 
magnetkisen bildas järnsulfat (FeSO4) eller hydrerat järnsulfat, järnhydroxid 
(FeO(OH)). Expansionen vid oxidering av magnetkis (34 %) kan bli omkring 20 % 
större i jämförelse med svavelkis (13 %). Oxidationshastigheten för magnetkis är upp 

                                            
4 Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrrhotite-Quartz-kw-

tcq03a.jpg), „Pyrrhotite-Quartz-kw-tcq03a“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 
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till 100 gånger snabbare än för svavelkis vid atmosfäriskt tillstånd. Mängden sulfat 
som bildas av magnetkis är större. Magnetkis kan också agera som katalysator vid 
oxidationen av svavelkis (Hawkins 2014). Magnetkis har till motsats från mineralet 
kalcit som nämns i 2.3.2 en kraftigt påskyndande effekt på svavelkisoxidationen 
(Abreham 2007).  

Detta överensstämmer med det Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) kom 
fram till när de studerade alunskiffern i Osloområdet. De kunde visa att 
magnetkisinnehållet har stor betydelse för svällningens effekt. En skiffer som innehöll 
en obetydlig mängd magnetkis gav inga skador på byggnader. Det är därför svårt att 
bestämma en gräns för hur stort magnetkisinnehåll som gör alunskiffern farlig. 
Eftersom magnetkis verkar katalytiskt på oxidationen av svavelkis, beror den 
slutgiltiga reaktiviteten på hur magnetkisen är fördelad. Är den finfördelad och i nära 
kontakt med svavelkisen eller är den i grövre fraktioner och mer separerat från 
svavelkisen. Detta är svårt att avgöra, därför menar Bastiansen, Moum och 
Rosenqvist (1957) att ett innehåll av magnetkis på mer än 0,001 % bör bedömas som 
farligt för att vara på den säkra sidan vid byggnadsmässiga sammanhang. Halten 
magnetkis kan därför användas som en indikator vid undersökning av 
svällbenägenhet.  
 

 

2.3.2. Gips  
Mineralet kalciumsulfathydrat (CaSO4 · 2 H2O) vilket är mer känt vid namnet gips kan 
enligt nedanstående (reaktion 4) bildas i samband med att alunskiffer utsätts för en 
oxiderande miljö. Då gips har en densitet som är lägre än den för alunskiffern 
kommer det att ske en volymförändring, det vill säga en svällning (Abreham 2007). 
Den kemiska reaktion som leder till att gips bildas, härstammar från att svavelsyra 
(H2SO4) reagerar med mineralet kalcit (CaCO3). Hur mycket kalcit skiffern innehåller 
är därför relaterat till hur mycket gips som kommer att bildas. Om antagandet att gips 
är en essentiell bidragande orsak till svällningen, går det att dra slutsatsen att halten 
kalcit i skiffern är väldigt viktig (Thun 1999). Men samtidigt visar simuleringar att kalcit 
kan ha en hämmande effekt på oxidationen av svavelkis eftersom att den minskar 
koncentrationen av vätejoner. Vid upplösning av kalciten kommer vätejonerna att 
bilda bikarbonat med karbonatjonerna från kalciten (Abreham 2007). 
Enligt Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) bildas svavelsulfiderna av 
gelformiga järnsulfider via följande reaktioner:  
 
 
 FeS ∙ nH O					 					FeS ∙ n HS 					 						FeS 						 				FeS     (1) 
 	 	 	 	 

 
Vid en oxiderande miljö, alltså med tillgång till vatten och syre, övergår svavelkis till 
limonit, även kallad brun järnsten (Jangdal 1964): 
 

	 	 	 	 	 	 	→ 	 	 ∙ 	 	 		      (2) 
						 ä 																 																				 					 																														 
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FeSO4 bildas utifrån följande schema: 
 

2 			 			2 			 			7 			 			2 			 		2    (3)   
                					 		 ä 		 																			 
 
 
Svavelsyra och järnsulfat kan regera vidare på betong genom att svavelsyran 
reagerar med kalcit som finns i cement och bildar gipskristaller. Volymexpansion gör 
att betongen kan spricka. Svavelsyran reagerar med alunskifferns kalcit och 
resulterar i bildandet av gipskristaller:  
 

2 →	 ∙ 2  (4) 
												 		 											 

 

2.3.3. Temperaturens inverkan på svällning  
Vid stigande temperatur ökar reaktionshastigheten för svällningen enligt Jangdal 
(1964). Som bevis nämns bland annat att svällningen var mer markant i närheten av 
en varmluftskanal jämfört med en bit därifrån. Samt att utrymmen i en lagerlokal där 
temperaturen varit lägre på grund av kylutrymmen, varit befriade från de svällskador 
som bildats i övriga delar av byggnaden där temperaturen varit normal. Jangdal 
(1964) nämner också en tumregel som påstår att reaktionshastigheten fördubblas vid 
en ökning av 10°C.  

Detta tyder alltså på att en eller flera av de reaktioner som orsakar svällningen är 
endoterma, det vill säga att jämviktsreaktionen förskjuts mot produkterna vid en 
ökning av temperatur. 
 

2.4. Svällskifferns skadeverkningar 
 
Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) förklarade att skador orsakade av 
alunskiffer kan delas in i två grupper. Den första gruppen belyser de skador som sker 
då alunskiffern sväller på grund av vittringen som då tillåter upplyft av berggrunden. 
Den andra gruppen består av de skador som sker på grund av alunskifferns 
vittringsprodukter, såsom korrosion av betong och stål. 

När gips bildas sker en expansion vilket leder till att golven på byggnader brukar 
vara det första som deformeras. Detta kan ske bara av små rörelser. När golven 
trycks uppåt kan även väggar deformeras. 

 

2.4.1. Östersund 
I Östersund beror svällningen på bildandet av gips. Östersunds sjukhus, beläget på 
alunskiffer, är ett av flera exempel som skadats av skiffersvällning. I sjukhuset har 
väggarna deformerats till den grad att dörrar har varit svåra att öppna och tapeterna 
spruckit.  

Huvudorsaken till svällningen kring sjukhuset är att schaktningen för ett nybygge 
intill en äldre byggnad blev för djup. Det ledde till en sänkning av grundvattenytan så 
att syre kunde komma i kontakt med berggrunden både ovanifrån och från sidan. 
Schaktning har lett till omfattande problem i byggnaden som står bredvid. Bara något 
år efter kunde sprickor i väggar och tröga dörrar konstateras, dessutom kunde 
nivåskillnader mellan den äldre byggnaden och nybygget synas och kännas. 
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Skadorna innefattar bland annat sprickor i golv, problem med innerväggar och dörrar, 
skador på bärande väggar och betongpelare som trycker upp taket. De två 
sistnämnda är de allvarligaste skadorna. Skador på de icke-bärande delarna är inte 
speciellt allvarliga men estetiska. Att dröja länge med åtgärderna är inte 
rekommenderat eftersom de blir värre med tiden och därmed mer kostsamma. I 
värsta fall kan det också leda till personskador om det skulle rasa.  

I städer är grundvattensänkning vanligare jämfört med landsbygden. Hårda ytor 
som asfalt gör att vattnet inte kan perkolera ned i marken utan rinner istället iväg som 
ytvatten. Vatten måste även dräneras bort från bostäder (Thun 1999). Detta frigör 
alunskiffern för oxidering när den kommer i kontakt med luften vilket leder till att den 
sväller. 

I Östersund är kemiska angrepp på betong väldigt ovanligt eftersom 
koncentrationerna av svavelsyra och järnsulfat (reaktion 3) anses vara små (Jangdal 
1964).  

 

2.4.2. Skifferns svällkraft 
Den lyftkraft som framställs vid svällning av skiffern kan ha betydande storlek. 
Amerikanska undersökningar med kolhaltig skiffer från 60-talet uppskattade att ett 
svavelkisinnehåll på 5 % kunde framkalla 25 mm expansion i ett lager med en 
mäktighet på 300 mm, givet att alla reaktioner ägde rum. Den kraft som framställdes i 
samband med detta uppskattades till ungefär 280 kPa (Hawkins 2014). Enligt norska 
undersökningar hade kraften av svällningen uppmätts till 200–300 kPa (Thun 
1999). Som tidigare nämndes i 2.1 har alunskiffer normalt omkring 5–7 % 
svavelinnehåll. Majoriteten av sulfidmineralen består i sin tur av svavelkis och en 
mindre del magnetkis. Att mäta svällkraften är möjligt med olika typer av ödemetriska 
test, men dessa är tidskrävande.  

 

2.4.3. Alunskifferns påverkan på betong 
I Oslo förekommer allvarligare betongskador än i Östersund. Orsaken är att 
alunskiffern i Oslo innehåller en högre halt svavel till skillnad från halten i Östersund 
på under 3 %. Skador på betongen beror även på pH, vattenhalt, betongens kvalitet 
och redoxpotential (Thun 1999).  

Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957) kom fram till, att angrepp som sker på 
betong tillhör en speciell typ av sulfatangrepp. Denna typ av angrepp resulterar i 
bildning av vattenhaltig kalciumaluminatsulfat, även kallad ettringit. De sulfater som 
bildas vid oxidation av alunskiffern bildar ettringit tillsammans med urlakade ämnen 
från betongen (Thun 1999). Ettringit har den kemiska formeln Ca6 AI2 (SO4)3 (OH)6 
28 H20 eller 6 (CaO)Al2 (SO4)3 32 H20 och är ett mineral som är känt för att vara en 
viktig beståndsdel i betong. Mineralet innehåller mycket vatten och sulfater och har 
en väldigt låg specifik vikt. Med specifik vikt menas kvoten mellan densiteten av 
ämnet och densiteten av vattnet vid samma temperatur (Bastiansen, Moum & 
Rosenqvist 1957). 

Trikalciumaluminat (3 CaO · Al2O3) som är utgångsmaterialet, finns i betongens 
cement och reagerar med gipskristallerna (reaktion 4). Alternativt kan ettringit bildas 
genom att sulfat i grundvattnet reagerar med kalciumhydroxid som finns i betongen. 
Trikalciumaluminat har en högre specifik vikt och orsakar därför vid övergången till 
ettringit en volymökning på 330 %. Volymökningen beror på de 32 vattenmolekyler 
som är bundet i ettringit. En sådan volymökning genererar sprickor i betongen 
eftersom den har svårt att motstå så extrema expansioner. Expansionen är mycket 
kraftigare än den som sker vi gipsbildning, eftersom gips endast innehåller 2 
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vattenmolekyler jämfört med ettringits 32 (Thun 1999). Angreppsmekanismen anses, 
enligt Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1957), vara nära kopplad till sulfatlösningar 
som innehåller tvåvärdigt järn som sedan oxiderar till trevärdigt. En tvåvärdig 
järnsulfatlösning, natriumsulfat och svavelsyra reagerar alla olika på betong trots att 
sulfatkoncentrationen är densamma.  

Ett experiment för att testa olika betongtyper utfördes i Blindtarmen som ligger 
under Wessel plass i Oslo. Syftet var att se hur vatten som runnit igenom alunskiffern 
påverkade betongen i tunneln. Flera betongdelar gjutna i olika utgångsmaterial 
testades. Betongen skiljde sig både i cement och ballastmaterial. Betongdelarna var 
delvis under vattenytan och delvis ovanför vattenytan. Det vatten som tidigare hade 
runnit genom alunskiffern i området hade orsakat stora skador och därför var det en 
intressant plats att utföra experimentet på. Efter tre till fyra år visade provresultaten 
ytterst lite angrepp på betongen ovanför vattenytan. De prover som togs från 
betongen som varit under vattenytan visade på väldigt stora angrepp. De som var 
mest förstörda var gjutna med Portlandcement av olika blandningar medan de som 
höll bäst var tillverkade med specialcement. Detta gällde för både delarna som varit 
under och ovan vattenytan. De betongdelar som fanns på botten av tunneln under 
ytan var överlag svarta och kraftigt upplösta med kraftiga “utslag” av en vit, 
pulverliknande massa (Bastiansen, Moum & Rosenqvist 1957). 

Tvåvärdigt järnsulfat har en aggressivare verkan på Portlandcement jämfört med 
andra sulfatlösningar. Tvåvärdigt järnsulfat har en annan angreppsmekanism än 
trevärdigt järnsulfat och därför verkar det vara bättre om vatten från alunskiffer 
oxideras, i kontakt med luft, till det trevärdiga innan det når betongen. En sådan 
genomluftning hindrar dock inte vanliga sulfatangrepp på betongen. Då kan det vara 
till fördel om vattnet från alunskiffer kan blandas ut med annat vatten innan det rör vid 
betongen (Bastiansen, Moum & Rosenqvist 1957).  

Kvalitén på betongen är alltså av stor betydelse, och en tät betong är att föredra 
framför en porös som lättare utsätts för kemiska angrepp (Thun 1999).  

 

2.5. Metoder för att undersöka svällrisken 
  

I Kanada utvecklade en teknisk kommitté en metod för att undersöka svällrisken för 
återfyllnadsmaterial som användes under betongplattor. Det är en standardmetod 
och benämns CTQ-M200. En del av metoden är att undersöka ifall det förekommer 
lera i krossat bergmaterial genom ett test. Testet är en petrografisk undersökning där 
provet delas in i fraktioner av storleken 20, 14, 10 och 5 mm genom siktning. 
Beroende på lerinnhållet i provpartiklarna ges en viktningsfaktor från 0 till 1. Faktorn 
0 representerar avsaknaden lera, för exempelvis granit eller basalt. Ren skiffer ger 
viktningsfaktorn 1. Svällindexet hamnar mellan 0 till 100, där den slutliga 
viktprocenten tar provets ursprungliga kornstorlek i beaktning. Provresultat på 10 
eller under anses vara säkra att använda till byggen. Då förefaller ingen risk att 
svällning orsakat av svavelkisoxidation sker. Vid ett otydligt resultat av sväll-
indextestet kan ytterligare analyser göras som fokuserar på att undersöka kemiska 
aspekter såsom svavelinnehåll, sulfatinnehåll, kalciuminnehåll och lerinnehåll. Värt 
att notera är att metoden inte involverar fastställandet av svavelkisinnehåll. Metoden 
har däremot haft framgång med att undvika att svällfarligt återfyllnadsmaterial 
används vid grundläggning (Hawkins 2014)  
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2.6. Metoder för att motverka svällning 
 

För att undvika svällningen gäller det att skapa en miljö där svavelkisen inte har 
möjlighet att oxidera. För att svavelkis ska oxidera och svällning ske behövs fyra 
komponenter som kan liknas med en pyramid med svavelkis, vatten, syre och 
bakterier som hörn (figur 7). Genom att ta bort en eller flera delar ur pyramiden är det 
möjligt att häva processen.  

 

 
Figur 7. Med inspiration från Hawkins (2014), en pyramid som visar 
delar som behövs för att svavelkis ska oxidera. 

 
Hawkins (2014) nämner flera åtgärder varav många är obeprövade i Östersund. 

För att åtgärda syret föreslås det att bilda en miljö som antingen konsumerar syret 
eller ersätter luften. Med hjälp av sågspån eller vegetabiliskt protein skulle en 
reducerande miljö kunna bildas. Luften i undergrunden kan också helt och hållet 
ersättas med förslagsvis koldioxid. Bakterier skulle kunna elimineras med hjälp av 
baktericider såsom sulfatlösningar eller natriumlaurylsulfat. Den sura miljön skulle 
kunna neutraliseras med hjälp av kalk och olika kalklösningar. Vattnet skulle kunna 
åtgärdas med hjälp av bentonitlera eller kaliumpermanganat. 

Enligt Thun (1999) är vatten och syre de ämnen som mer eller mindre kan 
påverkas. Av de två är vattentillgången något svårare att kontrollera eftersom vattnet 
både förekomma som ånga eller inbundet i själva skiffern. Flera metoder för att 
förhindra svavelkisoxideringen har prövats i Östersund, dessa beskrivs nedan.  

  

2.6.1. Lyckade metoder 
En bowlinghall i Östersund är anlagd på svällskiffer och där har metoden att filtrera in 
vatten visat sig gynnsam. Tillgången på vatten vid schakten hade visat sig vara stor 
vilket gjorde det möjligt att utforma en grundvattendamm. Detta medförde att 
alunskiffern kunde hållas indränkt av vatten och därmed förhindra syret att tränga in 
(Thun 1999).  

Ungefär på liknande sätt som grundvatteninfiltration har man i Östersund prövat 
att infiltrera vatten med vattenledningsvatten, det vill säga att med hjälp av rör föra 
vattnet mot det önskade området. Detta utfördes i centrala Östersund där mängden 
grundvatten var liten (Thun 1999). 
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2.6.2. Mindre lyckade metoder  
Med hjälp av tätande lera skulle grundvattennivån genom kapillärkrafter hållas på en 
tillräckligt hög nivå så att syre inte skulle kunna komma i kontakt med berggrunden. 
Postglacial lera packades mellan berggrunden och yttergrundmuren men fick 
däremot inget lyckat resultat. Grundvattennivån var för låg och leran kunde inte dra 
till sig vattnet (Thun 1999). 

Genom att täta eventuella sprickbildningar med sprutbetong kan läckage av syre 
förhindras. Detta prövades strax 16 km väster om Östersund vid Hissmofors 
kraftverk. Sprutbetongen var inte tillräckligt tät vilket ledde till att syre läckte in. När 
skiffern svällde var motståndskraften i betongen inte tillräcklig så att beläggningen 
sprack, vilket resulterade i att ytterligare syre kunde tränga in till berggrunden (Thun 
1999). 

I Östersund har det även utförts metoder där man lagt plastfolie mellan en 
grusbädd och det gjutna betonggolvet. Detta lyckades inte heller eftersom 
grusbädden måste vara helt vattenfylld för att luft inte ska ta sig in och för att 
plastfolien i sig är väldigt känslig och går lätt sönder (Thun 1999).  

På grund av att alunskiffern i Östersund är väldigt vittrad och sönderbrutet är ytan 
väldigt ojämn och därför har det varit svårt att få en jämn och heltäckande yta av 
asfalt (Thun 1999). Det är en metod som i Oslo har varit en av de mest 
framgångsrika för att förhindra syretillgången. Där har även betonggjutning varit 
lyckad (Bastiansen, Moum & Rosenqvist 1957). 

Tidigare under 2.3.3 nämns det att nedkylning generellt är väldigt effektivt för att 
förhindra kemiska reaktioner då de är temperaturberoende. Det skulle troligtvis inte 
vara realistiskt att kyla alla utrymmen i kontakt med svällskiffer eftersom det skulle bli 
för dyrt (Thun 1999).  

Vad som tillåter syretillförseln till alunskiffern varierar. Vanligt är att 
grundvattenytan sänks och på så vis tillåts syret att nå längre ner i marken. 
Grundvattenytan sänks vanligen i samband med schaktning där schaktningen i sig 
tillåter syre att komma i kontakt med den blottade skiffergrunden. Sprickor eller lösa 
jordarter tillåter också syre att tränga in. Ofta är det en kombination mellan olika 
orsaker (Thun 1999). En schaktning för en nybyggnation som går djupare än 
omgivande byggnader kan leda till en grundvattensänkning i hela området. I ett 
sådant fall är det viktigt att besikta de hus som redan finns innan påbörjandet av 
schakt. Man bör också med bästa förmåga försöka bibehålla den naturliga 
grundvattennivån eller återställa den så fort som möjligt efter byggnadsskedet 
(Jangdal 1964). Svällningsproblemen förekommer då grundläggning sker på eller en 
bit ned i alunskiffern. Grundlägger man däremot ovanför skiffern på jordlagret sker i 
det flesta fall ingen svällning (Thun 1999).  

 

2.6.3. Obeprövade metoder  
Inom gruvindustrin finns det metoder för att förhindra surt avfall läcker från gruvor. 
Det sura avfallet bildas naturligt när luft, vatten och bakterier kommer i kontakt med 
kismineral och bildar svavelsyra enligt samma process som får skiffer att svälla. Det 
sura avfallet är starkt kopplat till just mineralet svavelkis och de vittringsprodukter 
som bildas vid dess oxidation. Tillvägagångssätt som används att förhindra att surt 
avfall bildas inom gruvindustrin skulle kunna tillämpas för motverka skiffersvällningen 
i Östersund.  

En mängd olika metoder har föreslagits för att för förhindra surt avfall. De som 
bedömdes som mest framgångsrika enligt Equeenuddin m.fl. (2013) var att täcka 
eller inkapsla ytor med kisel. I jämförelse med andra oorganiska material som till 
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exempel fosfatbeläggningar är kisel långvarig och syrabeständig. Järnhydroxid 
utvunnet från flygaska har också lovande egenskaper, billigt, med hög 
cementeringskapacitet som också självläker. Organiska material som lipider och 
huminsyra presterade bra i laborationstester men sämre i fälttester. De är också 
dyrare än oorganiska material. 

Hawkins (2014) föreslår att skum skulle kunna användas för att förhindra 
svavelkisoxidation. Skummet som kallas för pHoamTM, består av tvål eller tensider, 
blandat med ämnen som motverkar svavelkisoxidationen, till exempel kalk och 
kalksten, organiskt material som avloppsslam, eller cementungsdamm. Skummet 
transporterar de aktiva ingredienserna till ytor genom injektion under ett golv till 
skifferberggrund eller fyllnadsmaterial som påvisar svällande egenskaper. En 
flytande lösning skulle troligtvis dräneras ner i marken på ett sätt som skummet inte 
skulle. Metoden är dock främst tänkt att användas i situationer där svällning upptäcks 
efter att byggnaden färdigställts. Den utgår även från att byggnaden har grundlagts 
på svällbenäget fyllnadsmaterial. 

3. Metod 
 

3.1. Informationssökningar 
Informationssökningen utgick delvis från att söka i Uppsala Universitets 
biblioteksdatabas efter de litteraturtips vi fick från vår handledare på universitetet 
(tabell 1). 

Av Sweco fick vi även tillgång till två tidigare uppsatser och rapporter, nämligen 
Jangdal (1964) och Thun (1999) som använts flitigt. Jangdals gick även att hitta på 
Universitetsbibliotekets databas. En norsk rapport som använts av Bastiansen, 
Moum och Rosenqvist, beställdes från Norges Geotekniske Institutt (NGI).  
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Tabell 1. Tabellen innehåller de sökord som använts i de olika databaserna eller sökmotorn. 
Orden har gett ett antal träffar där antal använda källor är de källorna som arbetet delvist 
baserats på.  

Sökord Databas/sökmotor Antal träffar Antal använda källor

Pyriteoxidation Ub.uu.se 34484 1 
Kaledoniderna Google.se 2540 1 

Alunskiffer Google.se 15000 1 
Alunskiffer Nationalencyklopedin 45 1 

Pyriteswelling test Google.se 80500 1 
Kerogen alunskiffer Google.se 337 1 
Alum shale swelling Google.se 204000 1 

Alunskiffer användning Google.se 5080 1 
Mitigating acid mine 

drainage 
Google.se 364000 1 

 

3.2. Svällförsök  
 

Provmaterialet som används kommer från Östersund och består av borrkax från jord-
bergsondering i alunskiffer. Borrkax är den benämning på krossat berg som uppstår 
vid jord-bergsondering. Kornfördelningen bedömdes okulärt som relativt finkornig 
med en storleksmässig blandning av fingrus till ler. Provet finfördelades ytterligare 
med hjälp av en mortel. Därefter torkades provmaterialet i en ugn vid 105°C i cirka 
sex timmar. Om problem med svällskador förekom i provtagningsområdet hade inte 
verifierats. Om provet kommer ovan eller under grundvattenytan är heller inte känt. 

 

3.2.1. Smektittest 
Syftet med experimentet var att undersöka ifall det förekom svällande lera, smektit, 
som är ett samlingsnamn för lermineral som påvisar en kraftig expansion vid vätning. 
Om det inte förekommer smektit i provet och svällning sker i svälltestet under 3.2.2 
kan det uteslutas att svällningen har orsakats av den svällande leran. 

Experimentet genomfördes med det torkade och finfördelade provet av borrkax. 
Provet siktades så att endast provmaterial med en kornstorlek mindre än 0,063 mm 
(silt och ler) användes till testet. Två provmängder om 10,0 g vägdes med hjälp av en 
våg med en decimals noggrannhet. Proverna placerades i varsitt mätglas med 
storleken 100 ml. Det ena mätglaset fylldes sedan med destillerat vatten upp till 
markeringen för 100 ml. Det andra mätglaset fylldes likt föregående mätglas upp till 
100 ml, men med fotogen istället för destillerat vatten (figur 8). Mätglaset med 
destillerat vatten kommer att behålla suspensionen längre på grund av 
vattenmolekylernas polaritet som interagerar med lerpartiklarna. Fotogenet används 
som ett kontrolltest då fotogen på grund av sin molekylära struktur är opolär och inte 
reagerar med lerpariklarna. Sedimentationen blir därför snabb och det sker ingen 
svällning. Volymen i mätglaset med fotogen kan därför antas vara ursprungsvolymen. 
Proverna stod i drygt tre dygn för att säkerställa att jämviktsvolymen uppnåtts och att 
ingen ytterligare svällning skulle ske. Vanligtvis behöver proverna stå i minst 24 
timmar. Men eftersom försöket genomfördes på en fredag fick proverna stå över 
helgen.  
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För att beräkna volymförändringen hos proverna i mätglasen med vatten och 
fotogen upptog användes ekvation 5:  

 
 

ö ä 					 	 ∙ 100 % (5) 

 
	 	 	 ∙ ∙  

 
Vv = volym av jordprov från mätglaset med destillerat vatten. 

 
Vf = volym av jordprov från mätglaset med fotogen. 

 

 
Figur 8. Svälltest för smektit. Fotot är taget direkt efter omrörning av 
provmaterialet i mätglasen. Mätglaset till vänster innehöll fotogen och 
det till höger destillerat vatten (Hallin Sjölander & Ånäs 2018). 
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3.2.2. Svälltest 
Syftet med experimentet var att se om det är möjligt att frammana volymmetrisk 
förändring orsakad av gipsbildning i borrkax från jord-bergsondering i svällande 
skiffer. Om förändring i volym sker kan det ge en grov uppskattning om hur snabbt 
svällningen sker. Om det sker på dagar, veckor eller ännu längre tid.  

Testet bestod av sex prov med omkring 50 g borrkax i alla mätglas. Borrkaxet 
fyllde mätglas till en höjd av tre centimeter. Två av mätglasen lämnades helt torra, två 
fylldes med destillerat vatten, och de två sista fuktades med destillerat vatten (figur 
9). Tre av mätglasen lämnades att stå i rumstemperatur och de övriga tre i ett 
kylskåp med en temperatur på 8°C. 

 
Figur 9. Uppställning av provrör för svälltest. Mätglasen till vänster. förvarades i 
rumstemperatur och de till höger i kylskåp. Den improviserade ställningen användes 
för att de instabila mätglasen inte skulle välta (Hallin Sjölander & Ånäs 2018).  
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4. Resultat 
 

4.1. Svälltest smektit 
Efter drygt tre dygn har provet som sedimenterat i vatten en höjd på 18 mm (figur 
10). I kontrolltestet med fotogen har det sedimenterade provet en höjd på 22 mm. 
Med hjälp av formel 1 kan volymförändringen beräknas till en minskning på cirka 18.2 
%. Resultatet från det testet visar alltså att det inte förekommer någon smektit i 
borrkaxet. 

 
Figur 10. Resultat från svälltest för smektit. Mätglas nummer ett 
innehåller provmaterial och fotogen och mätglas nummer två innehåller 
provmaterial och destillerat vatten (Hallin Sjölander & Ånäs 2018). 
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4.2. Svälltest 
  

 
Figur 11. Resultatet av svällning efter cirka 17 dygn. Till vänster står de tre mätglasen som 
stått i rumstemperatur och till höger de som stått i kylskåp (Hallin Sjölander & Ånäs 2018). 

 
Svälltestet avbryts efter ungefär 17 dygn och då har ingen svällning förekommit i 
mätglasen (figur 11). Nivån i provglasen låg alla på cirka tre centimeter vid starten av 
testet och när det avbröts ligger nivån fortfarande på cirka tre centimeter. 

 

5. Diskussion  
 

Valet att basera arbetet på främst litteratur grundade sig i syftet om att skapa en 
överblick av de senaste rönen inom ämnen. Bidragande faktorer var också att det 
inte fanns tid att genomföra mer avancerade experiment än de enkla svälltesten. Mer 
avancerade experiment såsom grundliga kemiska analyser (XRD, 
Ramanspektroskopi, och XRF) på alunskiffern från Östersund var inte aktuellt. 
Enklare petrokemiska försök genom till exempel mikroskopering hade kunnat utföras 
men då vi inte hade tillgång till prover för att kunna göra tunnslip var detta heller inte 
möjligt. 

Resultatet från det fria svälltestet visade inga tecken på att svällande lera förekom 
i provet. Provet hade minskat i volym vilket kan förklaras av att en del av provmaterial 
hade fastnat vid ytan på grund av ytspänningen och sedan torkat fast på sidan av 
mätglaset när en del av vattnet avdunstat. Felkällor till provet kan vara att det inte 
siktats tillräckligt fint, fraktionen som användes var material mindre än 0,063 mm. 
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Kornstorleken för lermineral är <0,002 mm. Provet innehöll alltså en blandning av 
storlekarna ler och silt. Silt kan ha haft en hämmande effekt på svällningen men 
troligtvis inte. 

Resultatet från långtidstestet visade inga tecken på svällning. De våta proven kan 
ha stigit någon millimeter, men detta är sannolikt endast på grund av att proven 
fuktades. Redan vid start var förväntningarna på att betydande svällning skulle ske 
låga. Vi hade misstankar om att tidsspannet skulle bli för kort. Den korta tiden provet 
fick stå kan vara en trolig orsak till varför svällningen uteblev. Förmodligen hade det 
behövts flera månader, kanske ännu mer. I det volymmetriska försök som Thun 
(1999) gjorde skedde väldigt små förändringar under 6 månader, vilket kan ge en 
fingervisning om hur lång tid som behövs. Orsaken var dels att tiden som fanns 
tillgänglig för projektet var otillräcklig. Sedan tog det ytterligare tid innan vi kom på 
hur testet skulle utföras och tills dess att vi hade tillgång till provmaterialet. Det finns 
givetvis ytterligare faktorer som kan förklara varför det inte skedde någon märkbar 
svällning. Till exempel är det möjligt att det provmaterialet som användes kom från ett 
område där det inte finns några bekräftade svällskador till vår kännedom. 
Provmaterialet kanske därför inte bestod av “äkta” svällskiffer. Den kemiska 
sammansättningen var kanske inte heller sådan att svällning skulle uppstå även 
under idealiska förhållanden. Orsaken till varför det inte skett svällning i 
provtagningsområdet kan emellertid också bero på andra orsaker såsom 
grundvattennivå eller att skiffern inte utsatts för oxidation. Experimentet kan också ha 
varit felkonstruerat. 

Bildandet av gips anses vara den ledande orsaken till svällandet. Däremot är det 
svårt att bestämma hur stor svällningen kommer bli eftersom alunskifferns 
sammansättning varierar så kraftigt. Därför behövs ofta grundliga undersökningar av 
skiffern.  

I Sverige förekommer problemet endast i Östersund och därför är kompetensen 
och behovet inom området liten. Därför finns det en risk att specialister som har en 
förståelse för skiffersvällningen saknas. När det väl sker problem finns ingen effektiv 
metod för varken undersökning eller för att motverka svällningen.  

Bastiansen, Moum och Rosenqvist (1954) nämner att magnetkisinnehållet har en 
betydande roll när det kommer till hur stor svällningen kommer bli. Det handlade till 
stor del om magnetkisen är finfördelad eller grovkornig. Detta borde gå att undersöka 
i ett relativt tidigt stadie av byggnadsprojektet. Kan man bedöma att halten magnetkis 
är högre än 0,001 % och finkornigt bör man vara uppmärksam. Även Jangdal (1964) 
nämner att magnetkisinnehållet kan analyseras kemiskt för att få en uppfattning om 
svällningens storlek. Detta kan vara bra om man redan vet att svällning kommer ske 
och vill veta storleken på den. Däremot är det inte en faktor som ensam kan 
användas för att bestämma svällbenägenheten eftersom många andra faktorer också 
måste undersökas.  
 

5.1. Metoder för att undersöka förekomst av svällskiffer 
I dagsläget finns ingen enkel standardiserad metod för att undersöka skiffersvällning. 
Vissa delar av den kanadensiska metoden CTQ-M200 som beskrivs under 2.5 
kanske kan omsättas från att behandla återfyllnadsmaterial, till att inriktas på att 
undersöka svällbenägenhet i berggrunden och därmed bli användbar i Östersund. 
Exempelvis skulle material från bergschakt användas vid analysen. 

Men för att få en god uppfattning om skifferns svällkapacitet behöver det utföras 
flera undersökningar. I Sverige förekommer problemet så vitt vi vet endast i 
Östersund. Att behöva utföra nya undersökningar varje gång något nytt ska byggas 
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är inte särskilt effektivt eller lönsamt. Vårt förslag är istället att med hjälp av bidrag 
från Östersunds kommun, staten eller till och med från EU utföra en övergripande 
kartläggning och undersökning av skifferns beskaffenhet i Östersund. Kartläggningen 
bör först och främst fokuseras i områden där svällningen är obekräftad eller 
misstänkt. I obebyggda områden där en framtida etablering är möjlig, eller i bebodda 
områden där utbyggnad kommer att ske är också viktiga områden att undersöka. 
Kemiska undersökningar kan göras för att ta reda på halten svavelkis, magnetkis, 
gips och andra ämnen som bedöms intressanta. Även mekaniska undersökningar 
kan utföras som fokuserar på skifferns svällkapacitet. Detta kan göras med hjälp av 
kärnborrning och diverse svälltest, till exempel med hjälp av ödometer. En annan 
metod skulle vara att installera ett antal tryckmätare på de ställen i Östersund där 
problem med svällningen är som störst, detta är en metod som Thun (1999) också 
föreslog. Svällningen får då agera i sin naturliga miljö. Med hjälp av en gedigen och 
vittgående undersökning skulle problemet kunna hanteras en gång för alla. Samtidigt 
skulle en gemensam metod kunna tas fram för att hantera svällningen.  
 

5.2. Åtgärdsförslag Östersund 
Den enskilt viktigaste punkten för att hindra svällning är att stoppa oxidationen av 
svavelkis i alunskiffern. Hur man på bästa sätt ska hindra detta beror på vilken typ av 
svällande skiffer det rör sig om. I Oslo har bestrykning av asfalt och cement visat sig 
vara framgångsrika metoder. I Östersund har emellertid dessa varit mindre 
framgångsrika som nämns under delen 2.6.2.  

I Östersund har det överlag prövats fler metoder som misslyckats än metoder som 
lyckats att motverkat svällningen. Metodvalet är också beroende av vilken plats det 
handlar om eftersom skifferns sammansättning och vittringsgrad varierar mellan olika 
platser. Därför är det viktigt att avgöra sammansättningen innan olika metoder 
prövas. Metoden där lera användes för att skapa ett tätskikt var inte framgångsrik 
eftersom grundvattennivån var för låg. Detta skulle kunna lösas med hjälp av 
konstgjord vätning från vattenledningar eftersom leran endast är tät då den är 
vattenfylld, som Thun (1999) noterade.  

Det finns flera metoder som ännu inte prövats i Östersund som skulle behöva 
undersökas ytterligare. Exempel på åtgärder som skulle kunna prövas är att strö 
sågspån eller annat organiskt material under grunden. Detta skulle kunna hejda 
oxidationen av svavelkis genom att miljön istället blir reducerande. Metoden är enkel, 
billig och miljövänlig. Färska schaktytor skulle kunna täckas med fosfatbeläggning 
som hämmar svavelkisoxidationen. Nackdelen med fosfat är att det skulle kunna 
bidra till övergödning i svenska vattendrag och Östersjön. Baktericider skulle kunna 
användas för att minska mängden bakterier som bidrar till oxidationsprocessen. De 
kan dock ha en skadlig inverkan på vattenlevande organismer. Två metoder som 
visade sig vara framgångsrika och som nämns tidigare i 2.6.3 var att täcka in ytor i 
kisel eller järnoxid från flygaska. Oavsett vilken metod som väljs, om det är en eller 
en kombination av flera, är det viktigt att utföra fler fältundersökningar för att fastställa 
verksamhetsgraden. Det gäller också att metoden inte inkräktar på byggnadstekniska 
aspekter. Det vill säga att metoden äventyrar byggnaders strukturella integritet på ett 
sådant sätt att till exempel sättningar kan orsakas. 
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6. Slutsats 
Experimenten som utfördes gav inte något användbart resultat. Orsaken kan bland 
annat ha varit att experimentet utfördes under för kort tid eller att provet inte bestod 
utav riktigt svällskiffer.  

Det finns flera undersökningar och rapporter inom ämnet men ingen kan ge en 
hundraprocentig lösning på hur problemen med svällskiffer ska hanteras. Vårt förslag 
på hur det kan undersökas är att utföra en omfattande kartläggning och provtagning i 
Östersundsområdet. På det viset får man reda på vilka områden som är svällfarliga 
och hur alunskiffern är beskaffad. Kostnaden kan bli avsevärd men möjligtvis kan 
kommunen, staten eller EU bidra med pengar. Oavsett behöver ämnet undersöka 
ytterligare för att en standardiserad metod ska kunna tas fram.  

Angående våra åtgärdsförslag för Östersund gäller det även här att mer 
undersökningar utförs för att en fungerande metod ska tas fram. Till exempel skulle 
man kunna undersöka de metoder som visat sig vara framgångsrika i Östersund 
ytterligare. Eller så kan man titta närmare på vilka metoder som används inom 
gruvindustrin för att förhindra att surt avfall bildas och få idéer från det hållet.  
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