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Länsstyrelsen har bett VMC om en miljömedicinsk bedömning med anledning av 
spridd förekomst av rödfyr i Västra Götaland. Underlaget för bedömningen utgörs av 
utredningsrapporter från Envipro Miljöteknik AB samt ett examensarbete:  
 
 Undersökningar, riskbedömning och prioritering av rödfyrshögar i Västra Göta-

lands län. Envipro Miljöteknik AB, 2003-11-17 inklusive 10 bilagor. 
 
 Utökad sammanfattning av rapporten ”Undersökningar, riskbedömningar och 

prioriteringar av rödfyrshögar i Västra Götalands län” Envipro Miljöteknik AB, 
2003-11-21. 

 
 Tungmetalläckage och påverkan på dricksvattenbrunnar runt rödfyrhögar på 

Kinnekulle. Susanna Engström, Institutionen för Geologi och Geokemi, Stock-
holms Universitet, 2003. 

 

Bakgrund 
 
Rödfyr består huvudsakligen av ren skifferaska samt obränd skiffer och bränd och 
obränd kalk. Högar av rödfyr finns i länet och på grund av dess metallinnehåll finns 
risk för läckage till vatten och spridning via luften av uppvirvlat damm. För männi-
skor finns dessutom en risk för upptag vid intag av jord eller i samband med hud-
kontakt. Indirekt exponering skulle även kunna tänkas ske via intag av grödor som 
odlats på mark innehållande rödfyr eller vid intag av livsmedel från djur som levt på 
eller vid rödfyrsinnehållande mark.  
 
I det föreliggande utredningsmaterialet presenteras resultat rörande metallinnehåll i 
rödfyrsmaterial, grundvatten, ytvatten samt i brunnsvatten. I examensarbetet under-
söktes brunnar med belägenhet både nedströms (påverkade brunnar, n=11) och upp-
ströms (opåverkade, n= 8) rödfyrshögar på Kinnekulle. I rapporten från Envipro 
Miljöteknik AB redovisas resultaten från 6 brunnar. 
 
Frågeställningar rörande risker för människor vid intag av grödor, grönsaker eller 
livsmedel kan inte besvaras då rapporterna inte innehåller några uppgifter om halter i 
produkter som härrör från rödfyrsområden. Undersökningar av detta görs lämpligen i 
samråd med Livsmedelsverket och/eller Lantbruksuniversitetet. Lantbruksuniversi-
tetet bör tillfrågas om riskerna för olika djur.  
 

Halter i vatten och rödfyrsmaterial 
 
I tabell 1 har en sammanställning gjorts av funna halter i ytvatten, grundvatten och 
brunnsvatten. Halten av respektive grundämne i rödfyrsmaterial anges även. För flera 
av grundämnena har halterna analyserats efter det att rödfyrsprover behandlats 
aggressivt (smältning i litiummetaborat följt av upplösning i utspädd salpetersyra) 
vilket innebär att föreningar som normalt sitter inkapslade i silikatmineral frigörs. 
Halterna som presenteras kan därför till en del utgöras av sådant som inte skulle 
kunna vara tillgängligt för upptag i människokroppen även om man fick i sig damm 
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via inandning eller nedsväljning. Det anges även i rapporten (Envipro) att de flesta 
elementen i rödfyrsmaterialet föreligger i sådan form att de inte är direkt tillgängliga 
för upptag i grödor och människa. 
 
 
Tabell 1. Rödfyr: Sammanställning av uppmätta halter i rödfyrsmaterial och vatten 
samt uppgifter om normalt intag hos människa. 
 

Ytvatten Grund- Brunns- Rödfyr Normalt intag 
  vatten vatten 
 

 µg/L µg/L µg/L µg/g µg  
 
Arsenik knappt 1 0.1 – 3 0.1 – 7 100 10 
  
Uran 10 – 100 10 – 100 0.3 – 4 100 1-5 
   <3.1-74* 

 
Vanadin   <1* 350 20? 
 
Zink 1 – 10 1 – 40 3 – 40 60 10 000 
   <1-150* 

 
Koppar cirka 1 0.1 – 3 0.1 – 20 30 2000 
   <1-110* 

 
Kobolt  1 – 4 0.01 – 0.1 15 5-50 
 
Krom 0.1 – 2  0.1 – 3 0.01 – 0.1 30 60 
 
Nickel 1 – 20  3 – 30 cirka 1 50 250 
   <2.5-8* 

 
Bly 0 – 0.1 0.01 0 – 0.5 40 10 
   <2-5* 

 
Kadmium 0.01 – 1  0.1 – 1 0 – 0.01 3 15 
 
Molybden  10 – 800 1 – 10 100 300 
 
Mangan  100 – 3000 1 – 200 1000 3000 
   <0.1-250* 

 

* Resultat hämtade från examensarbete av Engström (2003). Resultat från en brunn i 
opåverkat område har uteslutits då denna sannolikt är kontaminerad via andra källor.   
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Riskbedömning 
 
Eftersom människor normalt via inandning, intag av kost och/eller vatten kan få i sig 
ovanstående grundämnen anges i tabellen det normala intaget hos människa. Utifrån 
antaganden om exponering kan man göra beräkningar av intag via olika källor och 
jämföra dessa med det normala intaget. Om man t.ex. antar en vattenkonsumtion på 
2 L/dygn, eller en inandning av 0,5 mg rödfyr (100 µg/m3 under ca 5 timmar, ett 
worst case scenario), eller ett oralt intag av 1 gram rödfyrsmaterial, kommer man fram 
till att inandning av damm inte utgör någon upptagskälla av betydelse och för flertalet 
ämnen är slutsatsen densamma för intag av vatten eller jord. Det är framförallt uran, 
vanadin och arsenik som skulle kunna utgöra en risk för människa.  
 

Uran 
 
Vid undersökning av brunnsvatten befanns 5 av 11 brunnar inom påverkade områden 
ha klart förhöjda uranhalter (> 9 µg/L) medan motsvarande för opåverkade områden 
var 1 av 8 brunnar (Engström). Brunnsvattnet analyserades med ICP-OES med stan-
dardadditionsteknik. I rapporten från Envipro hade ingen av de redovisade brunnarna 
halter över 9 µg/L. För de grundvattenprover som redovisas tycks halterna vara som 
högst inne i rödfyren varefter halterna sjunker nedströms rödfyrshögarna. 
 
I en nyligen genomförd riskvärdering av WHO rörande uran i dricksvatten rekom-
menderas, utifrån effekter på råtta samt en säkerhetsfaktor om 100, ett provisoriskt 
riktvärde på 9 µg/L för att förhindra en påverkan på den tubulära njurfunktionen. I 
underlaget ingår en nyligen presenterad undersökning från Finland där man fann en 
lindrig påverkan på njurfunktionen hos allmänbefolkning även vid relativt måttliga 
(median 28 µg/l, 25-percentil 6,2 µg/L och 75-percentil 135 µg/L) halter av uran i 
dricksvatten (Kurttio 2002). Då ett antal brunnar i påverkat område befunnits ha halter 
över dessa nivåer blir slutsatsen att brunnsvatten som används som dricksvatten bör 
kontrolleras avseende uranhalt om brunnen är belägen där risk för kontaminering från 
rödfyr finns. För en grupp individer, som länge druckit vatten med hög uranhalt, 
skulle även en undersökning av eventuell njurpåverkan kunna ske.  
 
Risken vid inandning av förorenad jord bedöms som liten liksom upptag av ämnet vid 
hudkontakt. ASTDR (ASTDR 2001) har angivit MRL-nivåer (minimum risk level) på 
0,3 µg/m3 för lösliga uranföreningar vid kronisk exponering och 8 µg/m3 för olösliga 
föreningar (med hänsyn till uranets möjliga påverkan på njurar). För det lägre värdet 
skulle detta motsvara ett intag på 6 µg/dygn. Halterna i omgivningsluften torde vara 
lägre än 0,3 µg/m3 och dessutom tyder lakbarhetstest på att endast en mindre del av 
uranet (25-30 % lakbart uran vid pH 4) består av lösliga föreningar i rödfyren. Även 
vid en korttidsexponering av 100 µg/m3 rödfyr (under t.ex. 5 timmar) blir intaget 
ringa (0,05 µg). 
 
Inandning av uranhaltigt damm kan medföra en radiologisk hälsorisk. Nivån på 
gammastrålning och radonavgång från rödfyr är ungefär samma som från oförbränd 
alunskiffer (SSI 2001). SSI har bedömt att risken från rödfyrsdamm är liten för all-
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mänbefolkningen då radioaktiva isotopers lakbarhet är låg i rödfyr (Mjönes SSI, per-
sonligt meddelande). Däremot är det sedan länge känt att mycket höga radonhalter 
kan finnas i bostäder byggda på rödfyr (SSI, Strålskydd/4 1999), men i detta avseende 
skiljer sig inte rödfyr från oförbränd alunskiffer.  
 

Vanadin 
 
Vanadin i vatten har endast undersökts i examensarbetet och halterna har i samtliga 
fall legat under 1 µg/L (dvs. under detektionsgränsen) i brunnsvatten. Uppgifter om 
normalt intag av vanadin hos människa varierar men ligger sannolikt på några tiotal 
mikrogram. Upptaget via brunnsvatten bör därför inte utgöra någon hälsorisk. Då 
upptaget via mag-tarmkanalen vanligen är mycket lågt (< 1 %) torde även ett intag av 
1 gram rödfyrsjord inte innebära någon risk. Även om intaget då blir 350 µg blir upp-
taget mindre än 5 µg. WHO (WHO 2000) har angivet en lågrisknivå i luft på 1 µg/m3 
(24 timmar medelvärde) för vanadin för att säkerställa att allmänbefolkningen inte 
drabbas av kroniska effekter i luftvägarna. Exponeringen för allmänheten ligger 
sannolikt långt under detta värde. Inte heller vid en kortare tids exponering (t.ex. 
5 timmar) för 100 µg/m3 rödfyr överskrider man WHOs riktvärde. 
 

Arsenik 
 
Arsenik i rödfyr anges vara hårt bundet och som mest kunde 10 % urlakas vid laktest 
(pH 4). Detta gör att ett oralt intag av 1 gram rödfyr inte bör utgöra någon risk för 
människa. För luft anger WHO (WHO 2000) en lågrisknivå på 6,6 ng/m3 med hänsyn 
till att oorganiskt arsenik kan orsaka lungcancer. I detta fall har en säkerhetsfaktor 
använts vilket innebär att uppskattningsvis 1/100 000 under sin livstid får cancer, 
vilket anses som en försumbar risk. Bakgrundshalter av arsenik i luft anges till mellan 
1-10 ng/m3 och halter uppemot 30 ng/m3 kan finnas i stadsluft. Det är troligt att arse-
nikhalten i luft i rödfyrsområden inte skiljer sig nämnvärt från bakgrundsluft.  
 
I allmänhet visade analyserna av arsenikhalten i brunnsvatten värden under detek-
tionsgränsen på 5 µg/L (examensarbetet) respektive under 1 µg/L (Envipro) utom i ett 
fall där halten var 7 µg/L. Dricksvatten med arsenikhalter över 10 µg/L bedöms som 
otjänligt (SLFVS 2001:30). Arsenik i dricksvatten kan orsaka cancer i urinblåsa, 
lungor och hud (IARC 2002). WHO har satt ett provisoriskt riktvärde på 10 µg/L. 
Diskussioner pågår huruvida detta värde bör sänkas och i USA har man föreslagit en 
sänkning till 5 µg/L (Miljöhälsorapporten 2001). Det är i dagsläget oklart vilka 
arsenikhalter som förekommer i brunnsvatten från området. Det vore önskvärt med 
fler analyser där haltnivån bestäms med en teknik som medger en låg detektionsgräns.  
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Sammanfattande bedömning 
 
Riskerna för människor som bor i eller kring områden med rödfyr utgörs främst av ett 
ökat upptag av uran eller arsenik via kontaminerat dricksvatten. För uran kan en på-
verkan på den tubulära njurfunktionen ske och för arsenik utgörs risken av en möjlig 
ökad cancerförekomst i urinblåsa, lunga eller hud. Det verkar helt klart finnas dricks-
vattenbrunnar som har för höga halter av uran i områden med rödfyr men det är fort-
farande något oklart om även arsenikhalterna är förhöjda. En utvidgad inventering av 
uran- och arsenikhalterna i dricksvatten bör ske. Möjligen skulle en undersökning av 
eventuell njurpåverkan kunna ske hos en grupp individer som under längre tid intagit 
dricksvatten med höga uranhalter. 
 
Riskerna vid inandning av damm från rödfyrsbelagd mark bedöms som obetydliga 
liksom ett tillfälligt oralt intag av damm. Så länge man inte har problem med konta-
minerat dricksvatten, bedöms därför inga särskilda restriktioner behövas vad gäller 
bostäder, skolor, vandringsleder, motorsport, tennisbanor eller liknande. Risken för 
ökade radonhalter i bostäder byggda på rödfyr måste beaktas. 
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