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PM MARKMILJÖ – SKÖVDE 2:263 

Bakgrund och syfte  

Fastigheten Skövde 4:263 i Skövde kommun genomgår en detaljplansförändring inför planerad byggnation av 

flerfamiljshus på fastigheten. I närheten till fastigheten har det historiskt bedrivits gruvdrift och det är känt att rödfyr 

kan förekomma i omgivningen. Rödfyr är en restprodukt från den naturliga bergarten alunskiffer som kan innehålla 

humantoxiska ämnen som arsenik, bly och kadmium. Den miljötekniska markundersökningen kommer att utföras i 

samband med en geoteknisk undersökning av fastigheten. Lokalisering för aktuell fastighet kan ses i Figur 1. 

Syftet med föreliggande undersökning är således att utreda eventuell förekomst av främst metaller i marken för att ge 

underlag till en bedömning om de förekommer i halter som kan vara farliga för miljö och människors hälsa. 

 

Figur 1. Översiktskarta med fastighetsgränser för berörd fastighet och utredningsobjekt. 
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Områdesbeskrivning 

På fastigheten Skövde 4:263 finns det inte någon kännedom om att det bedrivits verksamhet som skulle kunna 

generera föroreningar i mark och grundvatten. Undersökningsområdet är omgiven av byggnader, se figur 4. Bilden är 

tagen vid ett platsbesök på fastigheten. På bilden syns även ett rött, äldre bostadshus som kommer att rivas till förmån 

för att bygga radhus på platsen. 

Eventuella föroreningar bedöms härstamma från den närliggande gruvan ”Käpplunda gruva” som bedrivit 

gruvverksamhet med upplag av sulfidmalm och rödfyr (skifferaska), till vilket det gick en järnväg sydost om 

undersökningsområdet. Verksamheten kan ha genererat rödfyr som restprodukt, vilken innehåller höga halter av 

metaller. Käpplunda gruva med kalkbränning och stenhuggeri var i drift från ca år 1830 till 1952. Vid kalkbränningen 

användes alunskiffer som bränsle och den uppkomna restprodukten kallas rödfyr på grund av sin röda färg. 

Restprodukterna genererades ofta i överflöd och historiska upplag är vanliga i närområdet. Materialet har även 

använts histioriskt som utfyllnadsmaterial till bl. a. vägbeläggning och husgrunder. 

 

 

Figur 4. Fotografi vid fastigheten Skövde 4:264 från platsbesök. 
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Rödfyr 

Rödfyr är en restprodukt från förbränning av alunskiffer som kan ersätta exempelvis kol som bränsle. Alunskiffer är 

naturligt förekommande bergart i flera regioner i Sverige. 

Rödfyr innehåller samma tungmetaller som mineralet alunskiffer men i koncentrerade högre halter och utgörs ofta av 

krossat material som möjliggör spridning genom lakning och damning i högre grad.  

Jämförvärden och riskbedömning 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, 

KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) som ett verktyg i riskbedömningen. Halter över riktvärdena KM och MKM kan 

innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra det. Då aktuellt område är bostadsmark 

där känsliga grupper (barn) kan exponeras bedöms marken som känslig markanvändning. 

Metodiken för beräkning av riktvärden bygger på att hänsyn tas till både hälso- och miljörisker kopplade till det 

förorenade området. För såväl hälso- som miljörisker inkluderas direkta effekter till följd av direkt kontakt med den 

förorenade jorden samt indirekta effekter som kan uppstå på grund av spridning av föroreningar 

Vid tidigare undersökningar av området togs platsspecifika riktvärden fram för att bättre spegla det lokala förhållandet 

för barium och kobolt. I tabell 1 finns både Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM samt de tidigare 

framtagna platsspecifika riktvärdena för metaller. 

Vid ett möte med tjänstemän från Skövde kommuns samhällsbyggnadskontor så beskrev de att den naturliga 

jordarten alunskiffer ofta påträffades vid byggnationer i halter över KM, men att det inte var något som de kunde 

hindra all eventuell byggnation för. Det generella riktvärdet för KM ligger på 10 mg/kg TS och är med andra ord lägre 

än den naturliga förekomsten i jorden i området. Om rödfyr påträffas på platsen i omfattande volymer så kan det dock 

innebära oacceptabla halter utifrån ett hälsoperspektiv och åtgärder kan bli aktuella att vidta. 

Tabell 1. Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 
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Genomförande 

Miljöprover har uttagits på 3-4 djup från 4 provpunkter i samband med den geotekniska skruvborrningen. Provpunkter 

som ingick i miljöprovtagningen var prov- ID 21W01, 21W02, 21W03 samt 21W04 vars lokalisering kan kan ses i Figur 

2. Ett grundvattenrör har installerats i provpunkt 21W04. 

Totalt har 14 jordprover från flera djup uttagits från fyra provpunkter. Samtliga prover lagras av WSP och initialt har 

fem jordprover analyserats enligt tabell 2. Vid provpunkt 21W04 installerades även ett grundvattenrör som tyvärr ej 

gav något vatten vid tillfället. Det togs istället ytterligare ett jordprov från provpunkt 21W04. Totalt skickades 6 prover 

in för ackrediterad analys. 

 
Figur 2. Provpunktsplacering för skruvborrprovtagning. 
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Resultat 

Fältobservationer 

Vid tre av fyra borrpunkter borrades det ner till ca 3 meter under markyta. Vid provpunkt 21W02 blev det borrstopp vid 

2 meter på grund av troligt block (större sten). Generellt bestod marken av fyllnadsmaterial ner till ca 1 meter, 

bestående av grusig sand. Vid djupare borrningar övergick den naturliga jordarten till skiffer blandat med grus och 

sand som tycks vara den dominerande jordarten på platsen. Vid större djup påträffades mer sten och även block. 

Typisk isälvsmorän som även bekräftar den information som fanns att tillgå från SGU inför arbetet. Vid provpunkt 

21W01 och 21W02 påträffades rödfyr i ytlig jord. 

Tabell 2. Information från skruvborrning vid fyra provpunkter. Tabellen visar Prov-ID, djup, jordart samt provuttag till lagring eller till analys. 

Prov ID Djup Jordart 1 Jordart 2 Prov uttaget 
Jordprov 
till analys 

GV 
installerat 

GV-prov 

21W03 0 - 1 m fyll Gr Sa Ja Lagras  Nej   

21W03 1 - 2 m Sten Gr Sa Ja  Lagras Nej   

21W03 2 - 2,9 m Sten Gr Sa Ja Analyseras Nej   

21W04 0 - 0,5 m Fyll St Sa Ja  Analyseras   

21W04 0,5 - 1 m Sten Gr Sa Ja  Lagras Nej   

21W04 1 - 2 m Sten Gr Sa Ja Analyseras Nej   

21W04 2 - 3 m Sten Gr Sa Ja  Lagras Ja  Torr 

21W01 0 - 0,4 m Rödfyr F Sa Ja Analyseras Nej   

21W01 0,4 - 1 m Skiffer St Gr Sa Ja  Lagras Nej   

21W01 1 - 2 m Skiffer St Gr Sa Ja Analyseras Nej   

21W01 2 - 3 m Skiffer St Gr Sa Ja  Lagras Nej   

21W02 0 - 0,5 m Rödfyr F Sa Ja Analyseras Nej   

21W02 0,5 - 1 m Skiffer St Gr Sa Ja Lagras  Nej   

21W02 1 - 2 m Skiffer block Gr Sa Nej  Lagras Nej   

 

Analysresultat 

Resultat från analyserade prover bekräftar en högre förekomst av främst arsenik. Detta är inte ovanlig att arsenik 
naturligt påträffas i miljöer där alunskiffer, eller skiffer förekommer. Högst halter av arsenik påträffades vid 
provpunkterna 21W03 och 21W01 där halter marginellt överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för MKM. I övriga 
prover låg halter av arsenik någonstans mellan KM och MKM. Se tabell 3 för uppmätta halter av metaller i 
analyserade jordprov. 
 
Vid de provpunkter där rödfyr påträffades i ytlig jord var halter av arsenik bland de lägre påträffade halterna och låg 
marginellt över KM. 
 
Olja och PAH:er har detekterats på fastigheten, dock i låga halter över KM och under mindre än ringa risk (MRR). 
 
Arsenik,  kadmium, koppar och zink förekommer i vissa prov i halter över MRR. 
 
Analsyer för övriga ämnen redovisas i bilaga 1 och 2. Det har inte påträffats några andra ämnen som kan skapa 
misstanke om en alternativ förorening på fastigheten. 
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Tabell 3. Uppmätta halter av metaller i jord.  

 

Provpunkt och djup 21W03 21W04 21W01 21W01 21W02 21W04 NV prel. riktvärden 
Ämne Enhet 2,0-2,5 1,0-1,5 0-0,4 1,0-1,5 0-0,5 0-0,5 KM MKM 

Arsenik As mg/kg Ts 26 15 15 31 16 18 10 25 

Barium Ba mg/kg Ts 49 68 100 50 89 120 200 300 

Bly Pb mg/kg Ts 15 16 34 24 23 31 50 400 

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,47 0,24 0,48 0,41 0,4 0,46 0,8 12 

Kobolt Co mg/kg Ts 11 8,7 7,9 10 8,8 8,8 15 35 

Koppar Cu mg/kg Ts 42 35 40 42 30 40 80 200 

Krom Cr mg/kg Ts 8,5 8,9 8,9 9,7 9,3 12 80 150 

Nickel Ni mg/kg Ts 30 17 16 20 18 19 40 120 

Vanadin V mg/kg Ts 67 52 38 49 49 49 100 200 

Zink Zn mg/kg Ts 53 66 160 66 82 130 250 500 

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,069 0,094 0,083 0,071 0,062 0,21 0,25 2,5 

 

Slutsats och rekommendationer 

Vid provtagningen av fastigheten Skövde 2:623 har WSP inte påträffat några ämnen som kan skapa misstanke om att 

det spridits omfattande mängder rödfyr eller tungmetaller till fastigheten. 

Det ämne som påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden är arsenik, vilket har påträffats i samtliga 

provpunkter i olika djup. Vid två av provpunkterna har halter av arsenik marginellt över MKM påträffats i djupa 

jordlager. Det indikerar att det är naturligt förekommande i området, vilket också myndigheter har kännedom om. 

Vid de få fall där rödfyr påträffats har uppmätta halter av arsenik och andra metaller inte varit högre än i jordprov från 

övriga provpunkter. 

Till bakgrund mot att vissa metaller förekommer i halter över mindre än ringa risk (MRR) så behöver en anmälan enligt 

miljöbalken om efterbehandling, enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas och 

godkännas av miljökontoret i Skövde innan eventuell schaktning eller förflyttning av massor på området kan påbörjas. 

I de fall där halter av arsenik över MKM har påträffats, så är halterna inom laboratoriets felmarginaler. Vid en 

upprepande analys på samma prov skulle resultatet kunna underskrida MKM. De högsta halterna av arsenik har 

påträffats i djupa jordlager, som är ett naturligt skydd mot humanexponering.  

I och med att arsenik är naturligt förekommande i jordarten skiffer och halterna bedöms utgöras av bakgrundshalter, 

anser WSP att det inte föreligger något behov annan åtgärd på platsen i syfte att minska risk för humanexponering 

eller för skydd mot miljö. 
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Bilaga 1- Analysresultat sammanställning 
Bilaga 2 - Eurofins analysrapporter 


