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Abstract 
 
Potentially High Arsenic Leaching to the Groundwater from Heap of Rödfyr in 
Kinne-Kleva 
Jonathan Andrén 
 
For Sweden to achieve the environmental goal of a nontoxic environment, knowledge 
is required about harmful elements’ movement and mobility in nature. One of those 
elements is arsenic that for a long time has been known to cause health ailments. 
The most common and dangerous path into the human body is through drinking 
water. It is therefore of great importance to study sources that can impact and 
contribute to elevated concentrations of arsenic in the groundwater. 
 One such path is the anthropogenic soil called rödfyr, which is what is left after the 
burning of black shale. This activity was common in areas rich in limestone, which 
after being heated can be used as cement in concrete. 
 Heaps of rödfyr of varying sizes have been found at a number of localities in the 
area around Kinnekulle in Västergötland. Earlier studies of leach water indicate 
arsenic content high enough to be considered hazardous to health. At Kinne-Kleva 
south of Kinnekulle there is an unusually large heap of rödfyr, situated around land 
used for agricultural purposes as well as some houses. To have a good 
understanding about how rödfyr impacts the environment is key to predict and negate 
negative environmental consequences. 
 The aim of this independent project is with fieldwork and leach tests study in which 
concentrations arsenic can be found in rödfyr at the Kinne-Kleva heap. 
 Results show that high concentrations of arsenic exists, up to 137 mg/kg rödfyr. 
They also indicate that arsenic leakage occurs to a large extent, both in high and low 
pH environment. The amount of arsenic is however expected to be drastically 
reduced due to dilution, which increases with distance. Exposure is therefore 
confined to the close vicinity of the pile. 
 
Keywords: Kinnekulle, Kinne-Kleva, arsenic, black shale, rödfyr, carbonates, 
leaching, adsorption 
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Sammanfattning 
 
Potentiellt hög urlakning av arsenik till grundvattnet från rödfyrshög i  
Kinne-Kleva 
Jonathan Andrén 
 
För att Sveriges miljömål om en giftfri miljö ska kunna uppnås krävs kunskap om 
skadliga ämnens rörelse och transport i naturen. Ett av de ämnena är arsenik, som 
sedan länge förknippats med nedsatt hälsa. Den vanligaste och farligaste vägen in i 
människokroppen är genom dricksvattnet. Därför är det av stor vikt att undersöka 
källor som kan påverka och tänkas bidra med förhöjda halter arsenik i grundvattnet.. 
 En sådan källa är den antropogena jordarten rödfyr, vilken är en restprodukt vid 
förbränningen av alunskiffer. Denna aktivitet var vanligt i områden rik på kalksten, 
som efter upphettning sedan kan nyttjas som cement i murbruk. 
 I området kring Kinnekulle i Västergötland har rödfyr hittats på flera platser i 
varierande mängd. Tidigare undersökningar av lakvatten pekar på att halterna 
arsenik är så höga att långsiktigt intag kan anses hälsovådligt. I Kinne-Kleva söder 
om Kinnekulle finns en ovanligt stor rödfyrshög, belägen i ett område med åkermark 
och även några bostadshus. Att ha en god uppfattning om hur rödfyr påverkar sin 
omgivningen är av ytterst vikt för att förutsäga och hindra negativ miljöpåverkan. 
 Syftet med detta kandidatarbete är att med platsbesök och laktester undersöka i 
vilka halter arsenik kan förekomma i lakvattnet vid rödfyrslokalen i Kinne-Kleva. 
 Resultatet visar att rödfyren innehåller höga halter arsenik, uppemot 137 mg/kg. 
De visar också att läckage av arsenik förekommer i stor utsträckning, både under 
höga och låga pH. Halterna arsenik som lakas ut väntas dock minska kraftigt med 
avståndet från högen till följd av utspädning. Den främsta exponering föreligger 
således i högens närområde. 
 
Nyckelord: Kinnekulle, Kinne-Kleva, arsenik, alunskiffer, rödfyr, karbonater, lakning, 
adsorption 
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1. Inledning 
Rödfyr är ett arv från en 200 årig kalkbränningsverksamhet som förekommit i stor 
utsträckning på flera platser i Sverige. Dessa går att hitta i form av stora deponier, 
idag ofta beklädd med vegetation (Hessland & Armands, 1978). 
 Dessa högar har varit känt sedan tidigare och fler studier har genomförts av olika 
företag och universitet sedan 2001. Det finns många likheter mellan vittrande 
gruvavfall och rödfyr. Främst är det arsenik, uran, vanadin och molybden som 
förekommer i högst halter. men även andra tungmetaller förekommer i lägre 
koncentrationer. Det finns minst 65 högar i Västra Götalands län, koncentrerade 
främst kring platåbergen Halle- och Hunneberg, Kinnekulle och Billingen 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2014). 
 Syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning arsenik kan tänkas lakas ut i 
vatten och förekomma i förhöjda halter kring en utvalt deponi av rödfyr. Detta 
geovetenskapliga arbete har gjorts på kandidatnivå vid Uppsala universitet. Alla 
undersökningar härstammar från en plats söder om Kinnekulle vid namn Kinne-
Kleva, se bilaga 1. 

2. Bakgrund 
För att få djupare insikt i vad rödfyr innehåller är det viktigt att studera dess 
komponenter, alunskiffer och kalksten. Deras ursprung ger ledtrådar kring vilka 
mineral som rödfyr innehåller och på vilket sätt arsenik kan tänkas vara bundet till 
dem. Kännedom kring de vanligast formerna som arsenik förekommer i och hur 
övergångarna ser ut när miljön förändras är alla viktiga delar för att förstå rödfyrs 
lakbarhet av arsenik. 

2.1. Alunskiffer 
Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns 
i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt 
figur 1. Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens 
att falla sönder i flaklika fragment. Detta är tack vare de tunnskicktade aggregat av 
glimmermineral som finns och ger upphov till dess skiffriga struktur (Hessland & 
Armands, 1978). 
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 Alunskiffern innehåller tre större huvudkomponenter, dessa kan variera i andel 
från plats till plats beroende på hur bildningen sett ut. Kerogen är ett samlingsnamn 
för det organiska materialet som finns representerat, dessa ger den karakteristiska  

 
svarta färgen. Svavelkis eller pyrit (FeS2) som mineralet annars kallas är den andra 
huvudkomponenterna. Det minerogena materialet är främst representerat av 
muskovit och finkristallint kvarts, men även mindre mängder kalifältspat, apatit, zirkon 
och rutil (Hessland & Armands, 1978). Alunskiffer från Kinnekulle innehåller även 
orsten, som är en mörkgrå lins av kalksten som finns inkorporerad i skiffern 
(Axheimer m. fl., 2006). 
 Den stora variationen av komponenter går att kreditera till alunskifferns bildning på 
bottnen av ett hav. Förutsättningar som krävs är dels att rikligt med organiskt material 
tillförs, dels att miljön på bottnen är sådan att oxidation motverkas. Med andra ord 
fodras att avsättningen sker i en syrefattig miljö. Vattenrörelserna måste även vara 
tillräckligt lugna utan att röra om bottnen, avsättningarna måste alltså ske under 
vågbasen. Inte för mycket minerogent material får heller tillkomma, endast finare 
fraktioner och då huvudsakligen ler. Blandningen av dessa två, det minerogena och 
organiska materialet sätter karaktären på vad som sedan pressats ihop till alunskiffer. 
Från de döda organismerna tillkommer även andra grundämnen än bara kol, utan 
även svavel, kväve, fosfor och kalium (Hessland & Armands, 1978). 

Figur 1. Karta över ytliga alunskiffer 
förekomster i Sverige (Hessland & 
Armands, 1978). 
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 Vidare kan metalljoner som till exempel kadmium (Cd2+), koppar (Cu2+), bly (Pb2+) 
och zink (Zn2+) förekomma i höga koncentrationer. Det finns en hög affinitet mellan 
positivt laddade metalljoner och det organiska materialet som har negativ laddning. 
På grund av denna affinitet är det lätt för dem att adsorbera på ytan av det organiska 
materialet och avsättas på bottnen (Hessland & Armands, 1978). 
 Åtskilliga organismer spelar en stor roll i denna stagnanta miljö, för att bryta ner 
det organiska materialet och bygga upp sina egna celler behöver de en enegikälla. 
Ett sätt är att reducera svavlet i sulfat (SO42-) till svavelväte (H2S). Den rika mängden 
svavelväte kan då möjliggöra metallfixering. Det sker när lösta metalljoner i 
havsvattnet krockar med det starkt reaktiva svavelvätet och fälls ut till sulfider. För 
järn kan då den stabila formen pyrit bildas. Genom liknande processer kan en stor 
mängd metaller anrikas (Falk m. fl., 2006). En variant av pyrit är arsenopyrit (FeAsS) 
som båda förekommer tillsammans (Hem, 1989). 
 Ett effekt av alunskifferns blandade sammansättning är att den har kunnat 
användas som råvara för att tillverka många olika slags produkter. Alun kan 
framställas för industriella ändamål och tillverkning av olika sorts färger. Den höga 
halten av kolväten gör också att man kan framställa både gas och olja (Hessland & 
Armands, 1978). Skiffern innehåller även uran, i Billingen uppemot 300 g/ton 
alunskiffer. Mellan 1965 och 1969 bedrevs provbrytning på ungefär 210 ton uran. 
Sveriges tillgångar beräknas uppgå till 27 % av Europas sammanlagda 
urantillgångar. Idag finns dock inga urangruvor i Sverige (Sveriges Geologiska 
Undersökning, 2016a). 

2.2. Kalksten och kalcinering  
En aktivitet som blev populär mot slutet av 1700-talet i Västergötland och Närke är 
kalkbränning. Produkten som man vill åt är bränd kalk (CaO), som bildas när kalksten 
upphettas till 800 °C enligt formel 1. När den brända kalken blandas med vatten 
bildas kalciumhydroxid eller släckt kalk (Ca(OH)2) som den vanligen kallas enligt 
enligt formel 2. Den fungerar som ett cement mellan mineralkornen när man blandar 
murbruk (Hessland & Armands, 1978). 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3(𝑠𝑠) → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠) + 𝐶𝐶𝐶𝐶2(𝑔𝑔)    (1) 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠) + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 → 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐻𝐻)2(𝑠𝑠)    (2) 

 
Efterfrågan på bränd kalk ökade snabbt under industrialiseringen, varpå denna 
aktivitet blev mycket vanlig i områden med kalksten (Hessland & Armands, 1978). 
 Kalcit eller CaCO3 är huvudbeståndsdelen i kalksten. Om en jordart innehåller 
höga halter av karbonater manifesteras det tydligast på pH värdet. Genom den 
vittring av kalciumkarbonaterna som sker enligt formel 3, är det inte ovanligt att 
marken uppnår ett pH mellan 7 – 8. För varje mol kalciumkarbonat kan två mol 
vätejoner maximalt neutraliseras (Eriksson m. fl., 2011). 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3(𝑠𝑠) + 2𝐻𝐻+ → 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝐶𝐶𝐶𝐶2(𝑔𝑔) + 𝐻𝐻2𝐶𝐶   (3) 
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2.3. Rödfyr 
Den brända kalken framställdes i stora fältugnar och för att inte hugga ner träd i 
onödan använde man istället den vanligt förekommande alunskiffern. Där fann man 
även den karbonatrika orstenen som använts flitigt som kalkkälla (Hessland & 
Armands, 1978). 
 Avfallet från denna aktivitet går att finna på många platser, länsstyrelsen i 
Västergötland har registrerat 65 platser med rödfyrshögar i länet (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län, 2014). Rödfyr som jordarten kallas är som namnet föreslår röd 
till färgen, det vittnar om att järnet finns i sin trevärda form (Fe3+). I pyrit (FeS2) är 
järnet bundet i sin tvåvärda form (Fe2+), men när den exponeras för syrerika 
förhållanden oxideras järnet snabbt till stabilare järnoxider enligt formel 4. 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 + 3,75𝐶𝐶2 + 3,5𝐻𝐻2𝐶𝐶 → 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐻𝐻)3(𝑠𝑠) + 2𝐹𝐹𝐶𝐶42− + 4𝐻𝐻+   (4) 
 
Det finns flera olika järnoxider, men den vanligaste är ferrihydrit (Fe2O3·1,4H2O), den 
bildas när Fe(OH)3 förlorar delar av sitt kristallvatten. Hematit är en annan (Fe2O3), 
med en karakteristisk blodröd färg (Eriksson m. fl., 2011). I kalkrik jord anses goethit 
(α-FeOOH) vara dominerande, den har även en hög ytarea och har en mer 
välordnad kristallstruktur än ferrihydrit (Memon m. fl., 2009). I sura och svagt basiska 
jordar har dessa amorfa mineral en positiv nettoladdning, de kan därför adsorbera 
negativa anjoner som fosfat, molybdat, borat och arsenat (AsO43-) (Eriksson m. fl., 
2011). 

2.4. Arsenik 
Att arsenik är ett av de mest ökända redskap att förgifta någon med är ingen slump, 
detta har varit känt sedan länge. Arseniks giftighet kan delvis ackrediteras dess likhet 
med fosfor som har många viktiga biologiska funktioner (Alloway & Ayres, 1997). I 
naturen kan arsenik förekomma i vulkaniska gaser eller geothermalt vatten (Smedley 
& Kinniburgh, 2001). Grundämnet kan även förekomma i höga halter i vissa mineral 
som arsenopyrit (AsFeS), då vanligen tillsammans med pyrit. Vatten som rinner 
igenom sådant material kan fånga upp endel av arseniken och transportera den 
vidare enligt formel 5. Vilket beror till stor del på de lokala betingelserna i jorden 
(Hem, 1989). 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹(𝑠𝑠) + 13𝐹𝐹𝐹𝐹3+ + 8𝐻𝐻2𝐶𝐶 → 14𝐹𝐹𝐹𝐹2+ + 𝐹𝐹𝐶𝐶42− + 12𝐻𝐻+ + 𝐻𝐻3𝐹𝐹𝑠𝑠𝐶𝐶4(𝐶𝐶𝑎𝑎)   (5) 
 
I vatten förekommer arsenik i två termodynamiskt stabila former, arsenat (As5+) och 
arsenit (As3+). Under svagt reducerande förhållanden är den oladdade formen 
H3AsO3(aq) mest dominerande. Vid oxiderande förhållanden dominerar formen 
H2AsO4- under pH 3-7 och HAsO42- under pH 7-11 (Hem, 1989). 
 Det är vanligt att arsenikföreningar adsorberar på ytan av oxider och hydroxider av 
Fe3+ och Al3+. De kan även fångas upp av andra laddade ytor som lermineral eller 
humusämnen (Bissen & Frimmel, 2003). Dessa järnoxider är svårlösliga, men kan 
lösas upp både när det är en oxiderande eller reducerande miljö. Dock krävs ett pH 
på ungefär 3 enligt formel 6.  
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𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐻𝐻)3(𝑠𝑠) + 3𝐻𝐻+ ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹3+ + 3𝐻𝐻2𝐶𝐶    (6) 

 
Därför är det vanligt att de flesta marker har ett stort förråd av järnoxider (Eriksson m. 
fl., 2011). 

3. Områdesbeskrivning 
Många lockas till Kinnekulle för att uppleva den särpräglade natur som man där kan 
få se. Även Carl von Linné besökte området under sin västgötaresa och beskriver sin 
vistelse så här. 
 
 Kinnekulle är en plats ibland de märkvärdigaste i riket för dess synnerliga  
 belägenhet och skapnad och om sluttningarna att desse avsättningar äro betäckte  
 med sköna ängar, vackra åkerfält, skog eller lövträd (Linnæus, 1747). 
 
Området lockar inte bara besökare för det som växer ovan jord, utan även för det 
som finns därunder. Det är ett välbesökt resmål för de geovetarestudenter som 
inriktar sig på sedimentära bergarter. 

Figur 2. Karta över bergarterna i området kring 
Kinnekulle (Modiferad efter Wastenson & Fredén, 
2009). 
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 I korta drag kan man beskriva Kinnekulles geologi enligt följande. Urberget består 
av gnejsaktiga granitoider. Ovanpå urberget ligger den kambriska sandstenen följt av 
alunskiffer från samma tidsperiod. Därefter följer kalkstenen från ordovicium, 
lerskiffer från silur och högst upp på Kinnekulle sticker det upp ett område med 
diabas enligt figur 2 (Wastenson & Fredén, 2009). 
 Området har en stark mänsklig prägel och har varit bebott sedan årtusenden. Idag 
vittnar bland annat gamla gravplatser, fornlämningar, odlingsrösen och hällristningar 
om den tidiga mänskliga närvaron. De naturliga förekomsten av kalksten har lett till 
ett omfattande utnyttjande av denna resurs. Kalkstenen har flera 
användningsområden och är mycket vanligt förekommande som byggmaterial till  

 
boningshus, kyrkor och stenrösen (Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2016). 
Kalkbränning var något som också blev vanligt och avfallet från denna verksamhet 
går att hitta som rödfyr. Dessa deponier förekommer på många platser runt 
Kinnekulle, se figur 3. 

4. Metod 
Projektets syfte är att undersöka i vilken omfattning utlakat arsenik kan tänkas 
förekomma i området kring en rödfyrshög i Kinne-Kleva. För att nå det uppsatta målet 

Figur 3. Jordartskarta som visar rödfyrshögarnas utbredning kring södra Kinnekulle 
(Sveriges Geologiska Undersökning, 2016b). 
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utfördes en en serie laktester för att skildra utlakningen under olika förhållanden. 
Utöver laktesterna gjordes även ett fysikalisk prov för att undersöka hur 
fraktionsfördelningen ser ut för rödfyr. Samtliga jordprover kommer från området 
söder om Kinnekulle. Rödfyren är hämtad från en lokal som heter Kinne-Kleva, se 
bilaga 1. 

4.1. Kinne-Kleva 
Ett platsbesök genomfördes vid rödfyrshögen i Kinne-Kleva, se figur 4. Högen täcker 
ett område på minst 6 ha och är bevuxen av yngre träd, mestadels björk men även 

tall. Jordarten framstås som av väldigt lös art. De inbördes fragmenten består av 
skärviga delar uppemot 5 cm stora. Vissa skärvor har ett cement mellan sig. 
Jordprover hämtades på den norra sidan av högen enligt bilaga 1.  

4.2. Fysikaliska analyser 
4.2.1. Kornstorleksfördelning av rödfyr 
För att skapa en bild om rödfyrs fraktionsfördelning utfördes en torrsiktning. Att 
bestämma en jordarts fördelning av kornstorlekar kan ge en ökad förståelse om dess 
hydrologiska egenskaper, bland annat vilken typ av genomströmning man kan vänta 
sig. 
 Då jordprovet innehåller en större del av kornstorlekar under 0.063 mm utfördes 
först våtsiktning. De lerpartiklar (under 0,002 mm) som finns där tenderar att bilda 
större aggregat i torrt tillstånd som ger ett felaktigt resultat vid siktning. Inga analyser 
har gjorts för att undersöka lerhalt. Jordprovet slammas först upp i en bunke med 
riklig mängd vatten varpå de större fraktionerna får sedimentera under ett tiotal 
sekunder, därefter dekanteras provet på vatten genom en 0.063 mm sikt. Denna 
procedur upprepas till vattnet är klart efter omrörning och sedan 15 sekunder av stilla 
sedimentation. Uppsamlat material från sikten återförs till provet som sedan torkas i 

Figur 4. Rödfyrshög vid Kinne-Kleva 
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105 °C under 24 h. Jordprovet delades upp i två prover och sorterades därefter 
genom en stapel av siktar i fallande grovlek. Stapeln placerades i en siktmaskin 
under 20 minuter för att sorteras väl. Materialet samlas sedan upp från varje enskild 
sikt och vägdes därefter (Larsson, 2008). Provet genomfördes två gånger, varpå ett 
medelvärde beräknades. 
 För att räkna ut jordprovernas sorteringsgrad användes Trasks 
sorteringkoefficient, S0. 
 

S0 = �Q3
Q1

      (7) 

 
Q1= d25= 25 % kvartilen från kumulativa fördelningskurvor  
Q3= d75= 75 % kvartilen från kumulativa fördelningskurvor  
(Gembert & Ericsson, 1991). 

4.3. Kemiska analyser 
Vid pH mätningar har en standard apparatur används med elektrod. Temperaturen är 
den det varit i labbsalen, ungefär 22 °C. 
4.3.1. pH i rödfyr 
En enklare mätning genomfördes för att uppskatta pH i rödfyr. Metoden är ofta 
använd i Sverige (Eriksson m. fl., 2011). Ett jordprov på 5,00 g som lufttorkats i 
rumstemperatur och siktats till < 0,250 mm mättades försiktigt med 5,00 ml 
avjoniserat vatten. Under omrörning fördes pH elektroden ner och efter att ha 
stabiliserats noterades pH. Proceduren genomfördes 3 gånger varpå ett medelvärde 
erhölls (Sobek m. fl., 1978). 
4.3.2. Fräsprov i utspädd saltsyra 
På platsbesöket i Kinne-Kleva iakttogs centimeterstora och till färgen vita noduler 
inblandat på vissa platser i högen. Dessa undersöktes med 20 % saltsyra för att 
styrka misstankar om dess karbonathalt. Detta eftersom saltsyra reagerar med ett 
karakteristiskt fräsande vid kontakt av ett karbonatrikt mineral, där CO2 bildas enligt 
formel 3.  
 Torkat prov av rödfyr undersöktes också på samma sätt. 
4.3.3. Totalupplösning av karbonater 
Vid de höga pH som vanligen råder i kalkrika jordar dominerar buffringen när CaCO3 
upplöses enligt formel 3. Vanligen ligger pH på nederbördsvatten runt 5, då 
motsvarar varje vittrad mol Ca2+, två förbrukad mol H+. 
 För att bilda en uppfattning av hur mycket karbonater som rödfyr faktiskt innehåller 
genomfördes en totalupplösning av dessa. Initialt gjordes ett fräsprov på 0,5 g 
jordprov genom att tillsätta två droppar 4 M saltsyra. Beroende på hur fräsande 
reaktion var användes sedan en specifik volym och koncentration av saltsyra vid 
upplösningen enligt tabell 1, detta för att säkerställa att alla karbonater reagerat 
(Sobek m. fl., 1978). 
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Tabell 1. Vägledning av volym och koncentration av saltsyra till totalupplösning av 
karbonater efter initialt fräsprov (Sobek m. fl., 1978). 

Grad av fräsning (ml) (M) 
Ingen 20 0,1 
Liten 40 0,1 

Medel 40 0,5 
Stark 80 0,5 

 
Eftersom halten av karbonater är hög användes 80 ml av 0,5 M saltsyra, lösningen 
blandades med 2,00 g torkad rödfyr av storlek under 0,250 mm. Blandningen 
upphettades sedan på kokplatta nästan till kokning för att lösa ut samtliga karbonater 
ur provet. Provet spädes sedan med avjoniserat vatten och titrerades med 0,5 M 
natriumhydroxid lösning tills pH nådde 7,00. Från dessa värden kunde karbonathalt 
beräknas för rödfyr (Sobek m. fl., 1978). 
 
 ml saltsyra förbrukat = (ml saltsyra tillsatt) – (ml natriumhydroxid) 
 

𝑛𝑛𝐻𝐻+ = 𝑐𝑐 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟     (8) 
 
Substansmängden neutraliserade vätejoner (nH+) räknas ut genom formel 8. Som 
nämts tidigare motsvarar varje vittrad Ca2+ två H+, därför gäller formel 9.  
 

𝑛𝑛𝐶𝐶𝑟𝑟2+ = 2𝑛𝑛𝐻𝐻+     (9) 
𝑚𝑚𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶3 = 𝑛𝑛𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶3 ∙ 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶3     (10) 

 
Den bekanta formeln 10 används för att beräkna vikten på de karbonater som 
används för att neutralisera syran. Genom dessa steg så erhölls karbonathalten i 
rödfyr. 

4.4. Laktester 
Samtliga laktester genomfördes på geocentrum vid Uppsala universitet och 
analyserna genomfördes på institutionen för ekologi, miljö och botanik vid 
Stockholms universitet. Alla prover har genomförts i dubbel uppsättning för att se hur 
heterogena halterna är och ett medelvärde av dessa har används som resultat. 
 L/S kvot används för att beskriva förhållandet mellen fast jordprov och flytande 
vätska, där L står för engelskans ”liquid” och S för ”solid”. En kvot på L/S 10 innebär 
alltså ett 10:1 förhållande medan lösning och jordprov. Avser l/kg samt att 
jordproverna är i torrt tillstånd. 
 Rådata från samtliga laktester redovisas i bilaga 3. 
4.4.1. Två-stegs laktest 
Denna metod är föreslagen som europeisk standard, prEN 12457-3 och ger en grov 
uppskattning av det förväntade utlakningen på kort sikt (Naturvårdsverket, 2002). 
 Först lufttorkades provet och siktades sedan till < 4 mm. Utförandet delas in i två 
steg, först blandas 3,50 g jordprov och avjoniserat vatten till L/S 2. Under 6 h får 
blandningen snurra i en vertikal skakmaskin med en rotation på 32 rpm. Därefter 
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filtreras provet och blandas pånytt till L/S 10, samma jordprov som tidigare används. 
Efter 18 h filtreras provet. I väntan på analys tillsätts koncentrerad salpetersyra 
motsvarande 10 % av lakvattnets volym. De båda proverna analyseras var för sig vid 
Stockholms universitet för arsenikhalt. 
4.4.2. Skaktest under pH 2-6 
Syftet med skaktestet är att undersöka hur rödfyr beter sig under låga pH under som 
längst 14 dygn. Jordproven lufttorkades och siktades till < 0,250 mm varpå 10,00 g 
blandades med 100 ml avjoniserat vatten i en e-kolv. Därefter justerades pH till 
ungefär 2,5. E-kolvarna placerades därefter i skakbord med 185 rpm. 
 Eftersom rödfyr innehåller stora mängder karbonater behöver pH justeras 
dagligen. Detta gjordes med tillsats av känd volym 1,2 M saltsyra. Över två helger 
kunde proverna ej justeras av praktiska skäl. L/S kvot 10 användes initiallt och efter 
14 dygn med tillsats av saltsyra var kvoten 11. Därefter filtrerades blandningen med 
00H filter till en känd volym på ungefär 30 ml, varpå koncentrerad salpetersyra 
tillsattes motsvarande 10 % av analysvätskan. 
 Samtliga analysprover undersöktes vid Stockholms universitet för arsenikhalt.  
4.4.3. Lakning i fosfatlösning 
Fosfor och arsenik ligger bredvid varandra i det periodiska systemet och är båda 
medlemmar i grupp 15. De bör rimligen ha liknande kemiska egenskaper på grund av 
detta. För att undersöka fosfors benägenhet att substituera och därmed frigöra 
arsenik utfördes en serie lakförsök med rödfyr och en lösning av 0.001 M KH2PO4 
under som längst 14 dygn. Rödfyren tilläts lufttorka och siktades till <0.250 mm och 
vägdes till 4,00 g. Därefter tillsattes 40 ml av fosfatlösningen så att förhållandet 
mellan lösning och rödfyr förhöll sig till L/S 10. Proverna placerades sedan i en 
vertikal skakmaskin där de för snurra i 32 rpm. Efter 4, 9 och 14 dygn togs prover ut 
och förberedes för att analysera arsenikhalt, detta genom att filtrera bort fast material 
och tillsätta koncentrerad HNO3. Ett prov endast med fosfatlösning fick genomgå 
samma behandling som övriga prover i 14 dygn, detta räknades sedan som 
bakgrundsvärde. 
4.4.4. Totalupplösning 
För att ta reda på hur mycket arsenik som finns hårt bundet i rödfyr genomfördes en 
totalupplösning i aqua regia, mer känt som kungsvatten eftersom syran kan lösa 
kungens metall nämligen guld. Kungsvatten består av en del koncentrerad 
salpetersyra och tre delar koncentrerad saltsyra. Således kan den anses som stark 
nog att laka ur det mesta av arseniken ur ett prov med rödfyr. 
 1,00 g lufttorkad rödfyr, siktad till <0,250 mm blandades tillsammans med 24 ml 
kungsvatten i en ekolv och ställdes under regelbunden omrörning ovanpå ett 
kokande vattenbad. Efter 4 h fick provet svalna och resterande jordprov filtrerades 
bort genom ett 00H filter och späddes till 100 ml med avjoniserat vatten. Samma 
utförande genomfördes även för ett jordprov taget ungefär 5 km norr om 
provtagningsplatsen för rödfyr som kan ses i bilaga 2. Provet togs längs en åker och 
klassificeras som matjord . 
 Därefter analyserades lakvattnet för arsenikhalt i Stockholm. 
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4.5. Analys av arsenikhalt 
För att mäta den arsenikhalt som finns lakvattnet användes en 
atomabsorptionsspektrometer med en frekvens på 193,7 Hz. Apparaten var av typen 
som använder en ånggenerator och borhydrid som bas och saltsyra som syra.  
 För att kunna mäta arsenikhalten i lakvattnet användes en lösning med 1,5 μg/l 
arsenik tillsammans med lakvattnet man vill analysera. Varje analysprov hade en 
volym på 2 ml. Inför varje prov man vill analysera utfördes 4 parallella mätningar med 
olika tillsatser av det kända arseniklösningen motsvarande 0,2 ml enligt tabell 2. 
resterande 1,8 ml består av lakvatten och avjoniserat vatten, där proportionerna 
varierade från prov till prov beroende på arsenikhalt. Den slutliga volymen man 
analyserar motsvarar dock alltid 2 ml. Varje analysserie innehöll även ett 
bakgrundsvärde som erhölls från avjoniserat vatten. Från dessa 5 mätningar kunde 
en kalibreringskurva och en verklig arsenikhalt på lakvattnet tas fram. 
 
Tabell 2. Tillsats av standard arseniklösning inför analys för att erhålla kalibreringskurva. 

Prov 1 (ml) 2 (ml) 3 (ml) 4 (ml) 5 (ml) 
1,5 µg/l arseniklösning 0 0,05 0,1 0,2 0 

Avjon. vatten 0,2 0,15 0,1 0 2 
Avjon. vatten/lakvatten 1,8 1,8 1,8 1,8 0 

Total volym 2 2 2 2 2 
 
 Utspädning har skett i flera steg och ibland flertalet gånger. För att beräkna den 
verkliga arsenikhalten från det ursprungliga lakvattnet har formel 11 används, rådata 
redovisas i bilaga 3. 
 

𝑐𝑐1𝑉𝑉1 = 𝑐𝑐2𝑉𝑉2      (11) 

5. Resultat 
En fysikalisk och flera kemiska tester har genomförsts på rödfyr under projektet. Den 
fysikaliska består av en fraktionsfördelningsanalys av rödfyr och redovisas först. 
Genom de kemiska testerna redovisas de resultat som kommit fram efter lakning av 
rödfyr och analys av arsenikhalt. Fyra sådana har genomförts, de är som följer; 
Skaktest under pH 2-6, två-stegs laktest, laktest med fosfatlösning samt 
totalupplösning av arsenik. Även totalupplösningen av karbonater redovisas här. 

5.1. Fysikaliska tester 
5.1.1. Kornstorleksfördelning av rödfyr 
Som framgår av torrsiktningen i figur 5 är fraktionsfördelningen mycket varierad, 
således finns fraktioner representerat från alla storlekar. 
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Figur 5. Fraktionsfördelning efter torrsiktning av rödfyr från Kinne-Kleva. 
 
Trasks sorteringskoefficient används för att avgöra till vilken grad en jordart är 
sorterad eller inte. Koefficienten används sedan med tabell 3 för att ge en 
uppskattning av fraktionsfördelningen mot andra jordarter, så att man kan jämföra. 
 
Tabell 3. Sortering enligt trasks sorteringskoefficient (Gembert & Ericsson, 1991). 

Sorterade jordarter  < 2,5 
Ofullständigt sorterade jordarter  2,5 - 3,5 
Osorterade jordarter  3,5 < 

 
Trasks sorteringskoefficient beräknades till 4,01, alltså klassificeras rödfyr från Kinne-
Kleva som osorterad. 

5.2. Kemiska tester 
5.2.1. Totalupplösning av karbonater 
Resultatet från det upplösta provet i saltsyra med titrering av natriumhydroxid visar 
ett karbonat innehåll på 80,0 % alltså 800,0 g/kg rödfyr. Av de 80,00 ml 0,5 M 
saltsyra som tillsattes gick det åt 64,01 ml 0,5 M natriumhydroxid för att höja 
lösningens pH till 7,00. Beräkningarna går under antagandet att samtliga 
syraneutraliserande processer kommer ifrån upplösningen av kalciumkarbonat.  
5.2.2. Två-stegs laktest 
Dessa tester utfördes för att beräkna den kortsiktiga och långsiktiga urlakningen av 
arsenik under opåverkade förhållanden. Endast avjoniserat vatten har används vid 
urlakningen, för att imitera de in situ förhållande som finns på plats i Kinne-Kleva. De 
halter som har uppmätts redovisas i figur 6 och är långt över de rekommendationer 
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på 10 µg/l för dricksvatten som livsmedelsverket föreskriver (Livsmedelsverket, 
2016). 

 
Figur 6. Arsenikhalt efter tvåstegs laktest för L/S kvot 2 under 6 h, samt L/S kvot 10 under 18 
h. Redovisade halter är genomsnittsvärden av duplikatlaktester. 
5.2.3. Skaktest under pH 2-6 
Syftet med detta skaktest är att undersöka hur rödfyr beter sig under sura 
förhållanden. På grund av den höga halt av karbonater i rödfyr framkom 
komplikationen med att hålla pH statiskt över en längre tidsperiod. Således kan 
sägas att skaktesterna har alternerat mellan pH 2-6 under 14 dygn. Efter 4, 9 och 14 
dygn analyserades lakvatten på halt av arsenik enligt figur 7. Analysen visar att 
halten arsenik som lakas ut är relaterat till längden på testet, med en ökad halt efter 
längre exponering. 

 
Figur 7. Arsenikhalt från lakvatten med en L/S kvot 11, under 14 dygn hölls pH mellan 2-6. 
Redovisade halter är genomsnittsvärden av duplikatlaktester. 
5.2.4. Lakning i fosfatlösning 
Arsenik beter sig i naturen likt fosfor, eftersom de är utformade kemiskt på liknande 
sätt (Alloway & Ayres, 1997). Halterna som redovisas i figur 8 är jämnhöga med 
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totalhalten arsenik i matjord och från två-stegs laktest med L/S kvot 2. Halterna från 
detta test kan anses som låga i jämförelse med två-stegs laktesterna från figur 6 då 
durationen på de senare var mycket kortare.  

 
Figur 8. Arsenikhalt från rödfyr lakat med 0,001 M KH2PO4 lösning under 14 dygn. 
Redovisade halter är genomsnittsvärden av duplikatlaktester. 
5.2.5. Totalupplösning 
Värdena från figur 9 kan jämföras med de värden som Naturvårdsverket föreskriver 
för känslig markanvändning (t.ex. bostäder) och mindre känslig markanvändning 
(t.ex. industri). De riktvärden som är satta är 10 respektive 25 mg As/kg jordprov 
(Naturvårdsverket, 2009). Matjorden från Kinnekulle har ett värde på 5,1 mg As/kg  
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jordprov, alltså under riktvärdet för känslig markanvändning. Totalupplösningen av 
rödfyr från Kinne-Kleva visar dock värden på 137,1 mg As/kg rödfyr, vilket är långt 
över riktvärdet för mindre känslig markanvändning.  
 Resultatet från totalanalysen bör inte ses som sådan i strikt mening utan ett 
närmevärde på vad som kan tänkas lakas ut över rimlig tid. Allt material löstes inte 
upp efter behandlingen i kungsvatten, troligtvis var de svårvittrade kiselrika mineralen 
kvar. Uppskattningsvis borde det största delen av arsenik dock ha lösts upp. 

6. Diskussion 
Vad som har framkommit efter analys av laktesterna är detta, att rödfyr innehåller en 
stor mängd arsenik som kan överföras till vattnet i sin omgivning. I vilken grad detta 
kan ske är till stor del ett resultat av de betingelser som vattnet innehåller. Värdena 
från figur 6 visar att mycket höga halter arsenik kan lakas ut även efter en kortare 
tidsperiod. De ska dock has i åtanke att halterna som uppmättes vid laktesterna inte 
är representativa för vad som kan finnas i närområdet. Den halt som återfinns i 
högen genomgår en stigande utspädning med avståndet från spridningskällan. De är 
snarare ett värde för vad som kan tänkas uppnås i markvattnet i direkt kontakt med 
rödfyr. För att undersöka beskaffenheten hos olika närliggande fastigheter där man 
använder grundvattnet som dricksvatten bör de analyseras var för sig, för att på så 
sätt säkerhetställa dess halter. Säsongsvariationer är även att vänta, med högre 
halter under en varm och blöt sommar och lägre halter under en kylig vinter. 
 Baserat på kornstorleksfördelningen och då specifikt att rödfyr till stor del 
innehåller grövre fragment är det rimligt att tänka sig hög dränering igenom högen. 
Dessa rödfyrshögar är av antropogen art och utgör en ”mänsklig påbyggnad av det 
naturliga landskapet”. Eftersom urlakningen, åtminstone den effektiva är beroende av 
att markpartiklarna har kontakt med vatten. Urlakningen som sådan borde om man 
följer detta resonemang vara relaterat till periodiciteten och mängden nederbörd över 
området. En längre period utan nederbörd kan således bromsa urlakningen, då efter 
att vattnet perkolerat genom högen lämnar den uttorkad. För en djupare förståelse 
krävs dock vidare studier med kolontester av jordarten och grundvattenmätninger 
över en längre tid. 
 En första överblick av området kring Kinne-Kleva visade att rödfyrshögen är 
lokaliserad mitt i ett jordbruksområde, med några bostadshus alldeles intill. Högen är 
beklädd med vegetation av olika slag, både träd och buskar. På vissa platser kunde  
man se den översta jordmånen, perforerad med rötter som framgår av figur 10. 
Utvecklingen av en jordart till en jordmån är beroende av flera parametrar som  
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lufttemperatur och nederbörd. Avgörande för hur tjock och vilken typ av förnan som 
bildas regleras främst av vegetationen, som i sin tur är beroende av klimatet och de 
förutsättningar som finns i jordarten till att börja med. Tid är även en parameter och 
den halvmeter jordmån som bildats ovanpå rödfyren kan tolkas som en tidtagarur  

 
sedan högen slutade växa (Eriksson m. fl., 2011). Då det är troligt att högen först 
blev bevuxen efter att deponeringen avslutades. 
 En av de orsaker till att rödfyr anses som en speciellt farlig kandidat för utlakninga 
av olika element är just att högen är exponerad för vanligt väder, till skillnad från 
alunskiffern som oftast ligger begravd under marken där den kommer i kontakt med 
mindre syre. Dess flakighet motverkar även ett genomströmmande vattenflöde, vilket 
försvårar utlakningen ytterligare. Alla dessa aspekter förändras hos rödfyr, bara 
färgen är ett tecken på den nya och oxiderande miljö som råder ovan jord. Där pyrit 
omvandlas i den nya syrerika miljön, genom att  svavlet gärna byts ut mot syret och 
Fe2+ oxiderar till Fe3+, därav kommer den typiska rödaktiga färgen. 
 Vissa av dessa rödfyrshögar är äldre än 200 år, under vilket urlakning skett 
fortgående. Huruvida lakbarheten av arsenik har förändrats sedan dess är oklart. 
Troligt är att lakbarheten gradvis klingar av, allteftersom jordmaterialet vittrar sönder 
och transporteras bort med vattnet. Även karbonathalten minskar när deponin 
återkommande utsätts för surt vatten. Denna process går snabbare desto lägre pH 
vattnet har, men så länge karbonaterna finns representerat kommer mark pH fortsatt 
vara högt. Ser man framåt i tiden kan man tänka sig en situation där allt buffrande 
material vittrats ner, med en annan markmiljö som följd. En miljö med betydligt lägre 
pH än idag. Om en sådan situation skulle leda till ökad lakning av arsenik är oklart. 
Av de laktester som redovisas i figur 6 och 7 framgår att arsenik lakas ut i höga halter 
både under låga och höga pH. 

Figur 10. De översta jordlagret ovanpå rödfyrshögen i 
Kinne-Kleva. 
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 Hur man ska göra för att bromsa utlakningen kan göras på flera sätt, en variant 
skulle kunna vara att täcka hela högen först med ett lager av grus och sedan ett lager 
lera. Det skulle kraftigt minska genomströmningen av vatten genom högen, vilket 
leder till minskad utlakningen så att det sker i en mer kontrollerad omfattning. Men 
kanske behöver man inte göra sig besväret av ett sådant arbete, naturen kan göra 
det åt en istället. Att lämna deponin ifred och låta vegetation ta fäste så att 
jordmånen kan växa till sig är också en typ av åtgärd som minskar utlakningen, om 
än inte det mest effektiva. Träd och buskar med djupa rötter kan ta upp och binda 
lösta ämnen i markvattnet, de tar även upp en del av vattnet och så att en mindre 
andel tar sig djupare ner i högen (Wastenson & Fredén, 2009). Ett marktäcke kan 
även leda bort vattnet innan det hinner infiltrera. Att låta vegetation ta fäste tar dock 
lång tid, kanske är en kombination av de båda bästa lösningen. Att täcka högen och 
plantera buskar och träd ovanpå. 
 På senare år har högen fått andra användningsområden. Tydliga spår efter 
schaktverksamhet återfinns på den östra änden. I det som utgör själva högen   fanns  

 
spår efter en motorcrossbana som verkar filtigt använd. Dessa typer av aktivitet 
öppnar upp deponin som visas i figur 11 och gynnar utlakningen. 
 Arsenikhalten på 5,1 mg/kg som uppmättes i matjorden från figur 8 visar att 
halterna inte nödvändigtvis behöver vara höga i närliggande område, i de fall med 
rödfyr kan man dock vänta sig en betydligt högre halt. Naturvårdsverkets riktvärde för 
känslig mark är satt vid 10 mg/kg (Naturvårdsverket, 2009). 
 Den fraktionsfördelning som uppvisades i figur 5 stämmer mycket bra överens 
med vad som väntades, då jordarten kan sägas vara av antropogent ursprung. Då 
heller inga geologiska sorteringsprocesses hunnit särskilt långt på så kort tid. 
 Detta arbete har fokuserat på arsenik även om rödfyr har rapporterats innehålla 
tungmetaller och andra skadliga ämnen. De halter som här har redovisats stämmer 

Figur 11. Östra sidan av rödfyrshögen i Kinne-Kleva. Tydliga 
spår av schaktverksamhet och av en motorcrossbana. 
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överens med studier av rödfyr som har gjorts tidigare (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län, 2014). 

7. Slutsats 
Från detta arbete kan dras följande slutsatser: 

- Karbonathalten i rödfyr från Kinne-Kleva motsvarar 800 g/kg torrt jordprov. 
- Arsenikhalten i rödfyr från Kinne-Kleva motsvarar 137,1 mg/kg torrt jordprov. 
- Utlakningen är påtaglig både under låga och höga pH. 
- Utlakningen över en kortare tid kan även vara hög. 
- Den mest troliga exponeringen kommer från ytliga brunnar i absoluta 

närområdet. 

Till sist vill jag understryka det extra ansvar som ligger på oss människor, för det är 
just vi som har orsakat detta problem. Det är därför inte orimligt att vi följer upp och 
ser till att inge fler negativa konsekvenser kan dras av den här typen av deponering. 

8. Tackord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Roger Herbert här på Uppsala 
universitet som varit behjälplig under hela processen och agerat bollplank. Tack 
också till Maria Greger från Stockholms universitet vid institutionen för ekologi, miljö 
och botanik som gav mig värdefulla tankar och ideér för projektets utformning. Tack 
för att jag fick nyttja er utrustning på institutionen och till Tommy Landberg som 
visade mig runt och var mycket tillmötesgående under hela dagen. Jag vill även tack 
Margareta Andrén som erbjöd logi och tillgång till bil under de dagar jag samlade 
jordprover.  
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10. Bilagor 
 

  

Bilaga 1. Karta över området söder om Kinnekulle (Lantmäteriet, 2016). 
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Bilaga 2. Provtagningsplats av matjord (Lantmäteriet, 2016). 
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Uppdelat i två segment, data från laktester tagna i Uppsala och analys i Stockholm. Uppsala: Totalt lakvatten avser 
total volym som erhölls efter laktester. Filtrerat prov är den volym som behölls efter filtrering. HNO3 spädning är 
den volym tillsatt salpetersyra. Analys volym är den totala volym som togs med till Stockholm för analys. 
Stockholm: Spädning är den tillsatta volymen lakvatten inför enligt tabell 2 inför analys. Analys koncentration är den 
råa koncentrationen som erhölls från atomabsorptionsspektrometern. Spädning korrigering avser koncentrations 
justering från den spädning som tidigare genomfördes inför analys. HNO3 korrigering avser koncentrations 
justering från tillsats av HNO3, och är den verkliga koncentrationen från laktesterna. Rödfyr avser den mängd 
rödfyr som använts till laktesterna. Arsenikhalt avser den beräknade halt arsenik som lakats ut från laktesterna. 

Bilaga 3. Rådata från de fyra laktesterna. 
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