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Sammanfattning: I delar av Danmarks (Sjælland) grundvatten har det hittats nickel- och arsenikhalter över gräns-
värdena bestämda av World Health Organization (WHO). Där har mineralet pyrit undersökts och visat sig innehålla 
dessa ämnen. Förhöjda halter av arsenik har även upptäckts i skånskt grundvatten av Sveriges geologiska undersök-
ning (SGU). Kalkberggrunden i Danmark och Sverige, som har bildats på liknande sätt och vid samma tid, innehål-
ler pyriter med arsenik och nickel. Det ger bakgrunden till denna undersökning av skånska pyriter. 

 Den kalksten som pyriterna i undersökningen kommer från är borrmassor från Citytunneln i Malmö. Där 
innehåller kalkstenen även ansamlingar av flinta. När pyriterna skilts från kalkstenen analyserades de i svepelek-
tronmikroskopet Hitachi S-4300N med röntgendetektor på Geologiska institutionen vid Lunds universitet för att 
undersöka vad de innehöll. Beräkningar utifrån mängden pyrit per kg visar att under hela Citytunnelprojektet skulle 
omkring 85 ton pyrit kunna ha flyttats. Förflyttning av material leder till att pyrit kommer i kontakt med syre och 
kan oxideras. Det är i oxidationsprocesserna som nickel och arsenik kan frigöras och bli en hälsorisk. 

 Studiens resultat visar på att pyrit och flintansamlingarna förekom tillsammans och att det fanns tre slags 
morfologier, eller typer, pyrit. I den första typen, euhedrala, kantiga kristaller av pyrit, förekommer ett flertal små 
korn av mineral med nickel, zink och koppar. I den andra typen, pyrit bildad i grävgångar och hålrum bildade av 
organismer, och den tredje typen, pyritaggregat med flinta och dolomit (kalksten), är det ytterst få indikationer på 
spårämnen. Ingen arsenik upptäcktes i pyriten. 
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Abstract 

LISA DAMBERG 

Damberg, L., 2008: Pyrit som källa för spårämnen - kalkstenar från övre Danien, Skåne. Examensarbeten i geologi 
vid Lunds universitet, Nr. XXX, 13 sid. 15 högskolepoäng (hp). 
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Abstract: The groundwater in parts of Danmark (Sjælland) is known to exceed the World Health Organizations 
limits for arsenic and nickel contents in drinking water according to the Danish Geological Survey (Flindt Jörgen-
sen, 2005a; Flindt Jörgensen, 2005b; Stockmarr 2005). In groundwater in Scania the Swedish Geological Survey 
has found exceeding contents of arsenic. Therefore, this study investigated pyrite in view of the mineral’s known 
abilities to act as a host for many trace elements. As the sedimentary deposits are the same in Scania as in the rele-
vant areas of Denmark, an investigation of the Swedish pyrite would be appropriate as pyrite has been the source of 
nickel in the groundwater as well as host to arsenic according to several Danish investigations. 

 The sampled material is from the Citytunnel project in central Malmö and is made up of very pure limestone 
with nodules of flint. After the separation of pyrite a semi-quantitative analysis was carried out using a scanning 
electron microscope with X-ray detector Hitachi S-4300N at the Geological department at Lunds University. Calcu-
lations of the amount of pyrite per kg showed that close to 85 tonnes of pyrite has been exposed to oxygen during 
the work on the tunnel. It is the oxidation processes that will release trace elements that can become a health risk.  

 The results of this study show an association between pyrite and the nodules of flint. There are three differ-
ent morphologies of pyrite. In the first morphology, euhedral crystals, there are several included minerals consisting 
of nickel, zinc and cupper. In the second type, pyrite in aggregates with dolomite and flint, as well as the third type, 
pyrite shaped in biogenic burrows and holes, only a small number of inclusions are observed. No arsenic was found 
in the pyrite.  
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1  Inledning 
I delar av Sjællands (Danmark) grundvatten har det 
konstaterats nickel- och arsenikhalter som överskrider 
WHO:s gränsvärden, enligt Danmark och Grønlands 
geologiske undersøgelse (Flindt Jörgensen, 2005a; 
Flindt Jörgensen, 2005b; Stockmarr, 2005). Sveriges 
Geologiska Undersökning har även presenterat bevis 
för arsenikanomalier i Skånes grundvatten (Ek et al., 
2007; Selinus, 2005). Arsenik är giftigt redan i mycket 
låga koncentrationer vid långvarig exponering och i 
nuläget är gränsvärdet för arsenik i dricksvatten 10 
µg/l. Rent hälsomässigt anses även detta vara för högt  
(World Health Organisation, 2001). Gränsvärdet för 
nickel i är i dag 70 µg/l dricksvatten (World Health 
Organization, 2005).  
 Arseniken i Danmark anses främst ha sitt ur-
sprung i tertiära leravlagringar som innehåller arsenik-
mineral (Flindt Jörgensen, 2005b). Enligt Stockmarr 
(2005) är pyrit och andra sulfider källan till nickelano-
malierna. Enligt Knudsen (1999) har även arsenik hit-
tats i pyriten. Frågeställningen i undersökningen är om 
pyrit i sydvästra Skånes kalksten från Danien är källa 
till nickel, arsenik eller andra spårämnen och därmed 
kan utgöra källa till de konstaterade avvikelserna.  
 

2 Bakgrund 
2.1 Medicinska risker med arsenik och 

nickel 
Arsenik är direkt dödligt i större doser och är även 
giftigt i mycket låga doser vid långvarig exponering. 
Arsenik metyleras (omvandlas i flera steg till vatten-
lösliga former som kan lämna kroppen) i levern men 
även nedbrytningsprodukterna är toxiska och kan på-
verka hälsan under lång tid. 1993 sänkte WHO sina 
rekommendationer för maximalt arsenikinnehåll i 
dricksvatten från 50 µg/l till 10 µg/l till följd av forsk-
ningsresultat. Då arsenikproblematik uppmärksammats 
på många håll i världen, forskas det för att utreda hur 
arsenik fungerar i kroppen, hur andra ämnen påverkar 
upptag och metylering (omvandling) och hur olika 
befolkningsgrupper påverkas. Bland annat har ålder, 
kön och levnadsstandard diskuterats (Anawar et al. 
2002; Mandal & Suzuki 2002). 
 Det är de oorganiska formerna av arsenik som 
är mest giftiga och toxiciteten beror på oxidationstill-
ståndet, och dessutom på mottagligheten hos de expo-
nerade grupperna. Arseniken har förmåga att ta sig in i 
kroppens celler och orsaka cellskador. Arsenatjonen 
(AsO4

3-, As(V)) en av de två farligaste typerna oorga-
nisk arsenik, tar sig in i cellerna genom att byta ut fos-
fat som skulle deltagit i energibildande reaktioner i 
cellen. Fosfatbristen innebär att cellen inte kan produ-
cera energi utan dör. Arsenitjonen (AsO3

3-,  As(III)), 
den andra mycket giftiga arseniktypen, binds till sva-
velgrupper i viktiga proteiner som därmed inte kan 
fylla sina funktioner i cellen och slutligen leder även 
detta till celldöd. Celldöd tar sig uttryck bland annat 
som hyperkeratos, vilket är förtjockning av huden och 
det vanligaste tecknet på arsenikexponering (Lloyd & 

Oremland, 2006). Arsenik ger även upphov till olika 
former av cancer bland annat på huden, i lever, njurar, 
och lungor genom processer som inte är fullt klarlag-
da. Det finns dokumenterat att arsenik kan påverka 
andra organsystem som mag- tarmkanalen, hjärt- och 
kärlsystemet, nervsystemet, och utvecklingen av nya 
blodceller (Centeno et al. 2007).  
 Nickel är ett livsnödvändigt spårämne i ytterst 
små doser, då det ingår i ett flertal enzym som deltar i 
processer för nedbrytning av främmande ämnen i 
kroppen (Lindh, 2005). Den vanligaste effekten av 
överexponering för nickel är kontaktallergi på huden, 
som enligt WHO (2000) fanns hos 2 % av Danmarks 
manliga och hos 11 % av den kvinnliga befolkningen 
1992. Som allergen anses nickel ha ökat i betydelse 
under de senaste åren (WHO, 2000; WHO, 2005).  
 Nickelföreningar är erkända som carcinogena 
(cancerframkallande) ämnen (Lindh, 2005). Enligt 
WHO:s rapporter är inhalerat nickel bevisat carcino-
gent och metalliskt nickel troligen carcinogent. Resul-
tat saknas för ett definitivt uttalande om oralt intaget 
nickel. WHO skriver att nickel kan orsaka celltransfor-
mationer i enstaka fall, även då majoriteten studier i 
rapporten inte visar att nickel skulle öka risken för 
mutationer (WHO, 2000; WHO, 2005). 
 

2.2 Pyrits kemiska och fysikaliska egen-
skaper 

Pyrit (FeS2), och dess polymorf markasit (FeS2), består 
av järn och svavel men kan även innehålla andra äm-
nen som exempelvis nickel, arsenik, kobolt eller kop-
par. Pyrit förekommer i naturen som ett mässingsgult 
sulfidmineral med stark metallisk lyster och är allmänt 
känt som kattguld (Weng & Bulakh, 2004). Pyrit och 
dess polymorf markasit skiljer sig åt genom färg och 
kristallform då markasit är ljusare och tillhör det orto-
rombiska kristallsystemet (Klein & Hurlbut, 1993). 
För säkrare resultat bör dock röntgendiffraktion alltid 
utföras.  
 Pyrit är ett semikonduktivt mineral, vilket är 
viktigt under vittring då elektroner kan röra sig genom 
mineralet och olika reaktioner kan ske simultant på 
mineralkornet (Rimstidt & Vaughan, 2002). 

 

2.3  Morfologi och struktur hos pyrit 
Pyrit tillhör det kubiska kristallsystemet. Det kan kon-
stateras då pyrit växer i former som strierade kuber, 
pyritohedroner och oktahedroner (Klein & Hurlbut, 
1993). Pyrit växer i olika typer av kristaller som mas-
siva, reniforma, globulära eller stalaktitiska. Det är 
också vanligt med tvillingbildningar i naturligt växta 
pyritkristaller (Schleich & Chang, 1991).  
 Strukturen hos pyrit påminner om halits (NaCl) 
struktur, men har en lägre symmetri då järnatomerna 
omges av par av sulfidjoner som är vridna i motsatta 
riktningar (se figur 1). I pyrit liksom i dess polymorf 
markasit omges varje järnatom av sex svavelatomer 
och strukturen kallas för modifierad halit-struktur 
(Dutch, 2001).   
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Fig. 1.  Pyritens struktur. Gula cirklar representerar svavel 
och röda cirklar representerar järn. Mörkare toner visar ato-
mer i bakomliggande lager medan ljusare toner är atomer i 
förgrunden (Dutch, 2001). 

I vissa sedimentära bildningar och malmer har pyrit en 
”framboidal” struktur, en ”hallonliknande” form (se 
figur 2) vilket beror på omkristalliseringar eller att 
pyriten har befunnit sig vid ett bestämt Eh under en 
specifik fas i tillväxten. Formen hos pyritkristaller  
beror på bland annat Eh när de växer. Även faktorer 
som pH, bildningstemperatur och joninnehåll har in-
verkan på formen (Butler & Rickard, 2000). Dessutom 
kan mättnadsgraden  hos vätskan pyriten växer till från 
påverka kristallens morfologi och ytstruktur (Yamada 
et al, 1979). 

Fig. 2. Pyrit med framboidal struktur (Butler & Rickard, 
2000). 

2.4 Pyritbildning i sediment 
Pyrit i sediment bildas genom autigen utfällning, vilket 
kan ske på två sätt, antingen genom pyritkärnbildning  
eller genom omvandling av magnetkis (FeS) till pyrit 
(se figur 3) (Schoonen & Barnes, 1991a). Vid tempe-
raturer under 100ºC är kärnbildning extremt långsam 
och i stort sett all bildning av autigen pyrit i sediment 
sker  där för  genom omvandling av magnetkis  
(Schoonen & Barnes, 1991a). 
 Magnetkisen har bildats genom utfällning av 
svavelväte (H2S) löst i vatten som reagerat med tvåvär-
da järnjoner (Fe2+) i sedimentets översta lager, enligt 
reaktion 1 (Schoonen & Barnes 1991b). 
 
 Fe2+ + H2S (aq) → FeS(s) + 2H

+   (1) 
  
Det svavel som ingår i svavelvätet kommer enligt Ber-
ner (1980) antingen från svavel löst i vattnet eller som 
biprodukt när mikroorganismer reducerar sulfatjoner 

(SO4
2-) i organiskt material under nedbrytningen. Jär-

net antas vara detritala vittringsprodukter som trans-
porterats till platsen (Berner, 1980). Syrerika botten-
vatten främjar den bakteriella nedbrytning som bildar 
svavel och gynnar därmed även bildningen av pyrit 
(Berner, 1980).  

Fig. 3. Schematisk bild av autigen pyritbildning. Fältstudier 
har visat att pyrit bildas via svavelupptag men det är inte 
bevisat att det är den enda processen (Schoonen & Barnes, 
1991a). 

 Omvandlingen av magnetkis till pyrit kan sedan 
ske genom sulfidation. Sulfidation är att magnetkis får 
tillskott av vattenlöst eller organiskt bundet svavel. 
Det sker ett flertal olika reaktioner beroende på i vil-
ken form svavlet förekommer. Ofta finns ett överskott 
av svavelväte så vanligt förekommande är reaktion 2 
(Schoonen & Barnes, 1991b). 
 
 FeS(s) + H2S(aq) → FeS2(s) + H2    (2) 

 
Magnetkisens omvandling till pyrit kan teoretiskt ske 
genom att järn stöts bort från en magnetkismolekyl. 
Järnet sammanfogas med en annan magnetkismolekyl 
och bildar pyrit. För att bibehålla redoxbalansen i sy-
stemet reduceras vattenlösta joner, vanligen 2H+ enligt 
rektion 3 (Schoonen & Barnes, 1991b). 
 
 2 FeS(s) + 2H+ → FeS2(s) + Fe

2+ + H2    (3) 
  
På större djup i sedimentet sker tillväxt av pyrit från 
lösning och genom adsorption av järn-svavel-väte-
komplex på pyritkristaller bildade i det översta lagret. 
Adsorption och den följande tillväxten sker när porvat-
ten övermättat på järn och svaveljoner passerar kristal-
lerna (Scholz & Neumann, 2007). Reaktionerna i det 
översta lagret har långa reaktionstider och kräver ett 
relativt stilla sediment för att svavelväte inte ska korsa 
sediment/ vattengränsen innan reaktionen har skett 
(Blatt, 1972). 
 Enligt Berner (1982) är nybildad pyrit ofta he-
terogent spridd i sedimentet då mineralet fälls ut runt 
sporadiskt ansamlat organiskt material (se figur 4). 
Beräkningar på hur mycket pyrit som bildas i sediment 
har utförts men det är svårt att ta hänsyn till bioturba-
tion och förlust av svavelväte till vattenmassan ovan-
för sedimentet. Allmänt anses koncentrationen av pyrit 
öka med djupet i förhållande  
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Fig. 4. Utfällning av pyrit runt ansamlingar av organiskt 
material i en modell av Berner (1980). Järnet kommer enligt  
Berner (1980) från järnoxyhydroxider. I nyare artiklar anses 
järnet även kunna komma från andra detritala källor. 

2.5 Spårämnen i pyrit 
Pyrit är känt för att kunna ta upp många olika ämnen, 
antingen i strukturen, som inklusioner eller adsorbera-
de på ytan (Klein & Hurlbut, 1993). Många spåräm-
nen har undersökts i pyriter, till exempel: vanadin, 
krom, kobolt, koppar, zink, arsenik, kadmium, bari-
um, uran (Scholz & Neumann, 2007) kvicksilver, 
mangan, molybden, nickel och bly (Huerta-Diaz & 
Morse, 1992). I undersökningar av den danska bryo-
zokalkstenen, vilken har visats tillhöra samma strati-
grafiska sekvens som den svenska bryozokalksten i 
sydvästra Skåne, har koppar, zink, nickel, kobolt, 
mangan och arsenik hittats i pyriter och andra sulfid-
mineral (Knudsen, 1999).  
 Ett flertal studier presenterade i Scholz & Neu-
mann (2007), visar hur lätt olika ämnen förenas med 
pyrit. De ämnen som lättast blir del av pyrit och följ-
aktligen oftast finns i mineralet är arsenik, kobolt och 
mangan, medan koppar och krom finns ibland och 
uran, zink, kadmium, vanadin och barium är så sall-
synta att de är försumbara. I denna studie tas dock inte 
nickel upp (Scholz & Neumann, 2007).  
 Enligt Rimstidt och Vaughan (2002) finns det 
två typer av pyrit med olika konduktivitet, vilka rela-
teras till innehållet av spårämnen. Sambandet är kom-
plext och utvecklas inte vidare här. 
 De ämnen som förenas med pyrit har olika 
ursprung. Zink, koppar och kadmium frigörs från or-
ganiskt material i sedimentets tunna syresatta zon och 
diffunderar sedan uppåt eller nedåt och blir del i järn-
sulfiderna. Vanadin, krom, koppar och arsenik frigörs 
från mangan- och järnoxider i den mangan- och järn-
reducerande zonen i sedimentet med minskande oxi-
dationstal. Därefter kan de delta i pyritbildande pro-
cesser. Vissa spårämnen kan även förekomma i por-

 vattnet efter att frigjorts vid mikrobiell reduktion 
(Scholz & Neumann, 2007).  
 Pyrit i sediment kan vid omrörning, exempelvis 
bioturbation, oxideras då den kommmer i kontakt med 
större mängder syre än vad som finns i porvattnet. När 
detta sker kan spårämnen som varit lagrade i pyriten 
och sedimentet frigöras (Huerta-Diaz & Morse, 1992). 

 
2.6 Nedbrytning och vittring av pyrit 
I kontakt med syre oxiderar pyrit på två sätt. Vid höga 
syrehalter och temperaturer under 527ºC sker direktox-
idation. Vid högre temperaturer eller låga syrehalter 
sker en två-stegsreaktion via magnetkis (Fe(1-x)S2). I 
luften, som har relativt hög syrehalt och låg tempera-
tur, sker direktoxidation till järnhydroxiden limonit 
(FeO(OH)·nH2O). Limoniten kan ibland behålla struk-
turella drag av pyrit och kan på så sätt bestämmas som 
en produkt av pyritoxidation (Klein & Hurlbut, 1993). 
I atmosfärens temperatur och syrehalt kan även hema-
tit (Fe2O3) bildas medan det i högre temperaturer, om-
kring 900-1000ºC, bildas magnetit (Fe3O4) (Hu et al. 
2006).  
 När pyriten vittrar i vatten är produkterna två-
värda järnjoner (Fe2+), sulfatjoner (SO4

2-) och andra 
frigjorda metalljoner. Det är sulfatjonerna som bildar 
svavelsyra (H2SO4) i reaktion med vatten och är en del 
av faran med Acid Mine Drainage (AMD). Hotet från 
AMD är försurningen samt frigörandet av tungmetal-
ler. Det förorenade vattnet transporteras i vattendrag 
vilket leder till kontamination av stora områden. Vatt-
net perkolerar även nedåt och förstör grundvattnet 
(Fuge, 2005).  
 Akvifärer där grundvattnet används som dricks-
vatten är särskilt känsliga för oxidation av pyrit och 
frigörande av spårämnen. I Sjællands kalksten, där 
pyriten innehåller höga halter av nickel, används 
grundvattnet som dricksvatten och har undersökts 
noga. Där har konstaterats att vid oxidation av pyrit, 
exempelvis vid sänkning av grundvattenytan, frigörs 
nickel som då adsorberas på järn- och manganoxider. 
Om reducerande förhållanden sedan inträder, exempel-
vis genom höjning av vattenytan, reduceras oxiderna 
och nickel frigörs och återfinns löst i grundvattnet 
(Knudsen, 1999). 
 Hur stor risk pyrithaltiga stenmassor utgör för 
miljö och grundvatten beror på materialets buffrings-
förmåga (förmåga att förhindra bildningen av svavel-
syra) och pyritens innehåll av spårämnen men oxida-
tionshastigheten. Den avgörande faktorn för hur fort 
oxidation av pyrit sker är kornstorleken, då den be-
stämmer arean tillgänglig för oxidation. Även pyritens 
ursprung och dess orenheter har betydelse för oxida-
tionshastigheten (Rimstidt &Vaughan, 2002). Under-
sökningar har visat att  förekomst av sulfid-oxiderande 
mikrobakterier som kan oxidera sulfid som bunden i 
pyrit kan öka hastigheten markant (Shippers et al., 
2007). Även vid förekomst av stora mängder trevärda 
järnjoner (FeIII) ökar oxidationshastigheten med upp 
till 10 gånger. Detta då järnjonerna kan fungera som 
oxidationsagenter (Elberling et al., 2000).  

till sulfathalten, vilken till stor del är avhängig halten 
organiskt material (Berner, 1980; Scholz & Neumann, 
2007).  
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3. Geologisk bakgrund 
Under Krita avsattes stora delar av karbonatberggrun-
den i Skåne när hela nordvästra Europa var täckt av 
vatten. Krita-perioden var en växthusperiod med små 
skillnader i temperatur mellan poler och ekvatorn och 
havsytan låg därmed på en högre nivå. I det varma 
klimatet levde organismer med kalkhaltiga skal i havet 
som när de sedan dog föll ner på botten där de bildade 
mäktiga kalklager som ibland omlagrades i ras och 
skred. Det varma havet blev även mättat på kalk som 
fälldes ut spontant. Till största delen består kritkalkste-
nen av coccolitskal och bryozoer. Att kalkstenen är 
väldigt ren visar på låg tillförsel av klastiskt material 
under tiden (Surlyk & Lykke-Andersen, 2007).  
 Sydvästra Skånes sedimentära berggrund har en 
stor variation i horisontell led. Kalkstenen i området 
har en maximal mäktighet på 1200 meter där den an-
hopats genom tektonisk aktivitet, och med varierande 
inslag av märgel och flinta. Den övre berggrunden från 
Krita och främst Paleocen utmärker sig genom att ha 
ett mycket högt kalkinnehåll. Denna finkorniga flintri-
ka kalkstenen från Danien (Paleocen) täcker Malmö-
området och är även den av varierande mäktighet. Som 
mest är den aktuella kalkstenen 180 meter mäktig men 
oftast är den 60- 65 meter och består av stora bryozo-
kullar (Bergström, 1982).  
 Kalkstenen från Danien visar i Limhamns kalk-
brott tre olika sektioner, de två undre kallas Lim-
hamnsledet, och den översta sektionen kallas Köpen-
hamnsledet (Erlström, 2008). Stora delar av Lim-
hamnsledet består av bryozokalksten i kullformationer. 
Bryozokullarna är bildade när livsvillkoren förbättra-
des för växande bryozoer efter Krita/tertiär utdöendet 
då bryozoerna inte krävde solljus (Surlyk et al. 2006).  
 Holland (1982) har utförligt beskrivit den aktu-
ella kalkstenen från Limhamns kalkbrott utanför 
Malmö där 60 m av kalkstenen kan iakttas (se figur 5). 
Den nedersta delen av kalkbrottet från Danien består 
främst av långsträckta bryozokullar bildade av växan-
de bryozoer. Förutom bryozokullarna finns kalkmikrit-
lager med biogent ursprung vilka även visar på att av-
sättningen av sedimenten skett under förhållanden med 
bioaktivitet. Hiatusbildningar tyder på tidvis erosion 
och flinta hittad i grävgångar tyder på diagenes. Lägre 
Danien har en mäktighet på omkring 15 meter. I mel-
lersta Danien fortsätter flintan att fylla upp veck och 
grävgångar. Kalkstenen består av mikritlager som se-
dan följs av bryozokullar. Ungefär 20 meter över ba-
sen på den mellersta sektionen finns en tydlig gräns 
mellan två komplex av bryozokullar. I det övre kom-
plexet indikeras en tydlig miljöförändring då aherma-
typiska koraller uppträder ovanpå bryozokullarna. 
Ahermatypiska koraller bygger inga rev och har inte 
algsymbios och behöver därmed inte leva i den fotiska 
zonen utan kan leva på samma djup som bryozoerna. 
Köpenhamnsledet, i Limhamns kalkbrott ca 8-10 me-
ter mäktigt, innehåller även det ansamlingar av flinta 
men har ett betydligt lägre innehåll av bryozoer och 
andra tecken på bioaktivitet. Kalkstenen är mindre ren 

och tunna lager av kalkarenit förekommer (Holland, 
1982).  
 

 Enligt danska undersökningar i samma lager-
följd har bryozokalken ett högt innehåll av bravoit 
((Fe,Ni)S2) med nickelhalt på upp till 23 %. Allra 
högst nickelhalter finns det i pyriter funna i bryozo-
kalkstenens översta del. Studier visar också att Kö-
penhamnskalkstenen är rik på pyrit med lägre nickel-
halter. I Köpenhamnskalkstenen återfinns nickel 
istället  hos andra sulfidmineral. I den danska kalk-
berggrunden förekommer pyrit med olika stort inne-
håll av spårämnen som olika morfologier (Knudsen, 
1999). 
 De mörka flintbildningar som pyriten före-
kommer tillsammans med har undersökts av Erlström 
(2008). Den i kalkstenen förekommande flintan vari-
erar från en ljus, förkislad kalksten med låg kiselhalt 
till mycket förkislad kalksten som av Erlström kallas 
flinta (kiselhalt på över 90 %). Flinta uppkommer 
genom anrikningar av kiselsyra som vid diagenesen 
omvandlas till  flinta. Utfälld kiselsyra kommer i 
karbonatbergarter från döda organismer med kisel-
haltiga skal- eller skelettdelar, som radiolarier. För-
kislingen är beroende av tillgången på organiskt ma-
terial, pH och Eh vid avsättningen. Vid låga pH-
värden, då kisel har en låg löslighet och karbonater 
har hög löslighet, sker en utfällning av kisel runt an-
samlingar av organiskt material. Den utfällda kiselsy-
ran anrikas runt och bygger på formationerna, medan 
kalkstenen löses upp. Kiselsyra ansamlas även i gräv-
gångar och hålrum i sedimentet (Erlström, 2008). 

Fig. 5. Stratigrafisk profil för Limhamns kalkbrott enligt 
Holland (1982). Nivån för tunnelborrningen är 19,3 m 
under markytan, och sker alltså i bryozokalk från Danien.
( jämför med figur 7). 
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 Materialet sköljdes och våtsiktades genom 2,8 
mm och 500 µm siktar för att sedan genomgå Wifley-
separation. Vaskbordet ställdes in på 8,6º lutning och 
med ett vattentryck på 0,9- 1,0 kPa. Detta resulterade i 
en separation av tunga mineral, däribland pyrit, och 
större kalcitklaster. Det utseparerade materialet fick stå 
i sextioprocentig ättiksyra ett dygn för att lösa upp 
kalcitresterna. Därefter plockades pyriter och övriga 
intressanta mineral för hand i mikroskop och fästes på 
koltejp för att kolbeläggas och undersökas i geologiska 
institutionens svepelektronmikroskop (SEM) Hitachi 
S-3400N med röntgendetektor. Analysen kördes på 25 
kV och det togs fotografier och utfördes semi-
kvantitativa analyser av ytan. Under mikroskop hand-
plockades sedan ytterligare intressanta exemplar som   
representerade samtliga morfologier och storlekar för 
att gjutas in i puckar av epoxyresin. Puckarna polera-
des och kolbelagdes för fotografering och analys i 
svepelektronmikroskopet på Geologiska institutionen 
enligt samma utförande som ovan.  

 

5 Resultat 
För att få en uppfattning om mängden förflyttad pyrit 
vägdes en liter material. Vikten var 1 604 g och av det 
var 0,056 g icke-magnetiska tungmineral som inte 
reagerade med ättiksyra. Det betyder att icke-
magnetiska mineral utgjorde 3,5 x 10-3 viktprocent av 
materialet. Det ger 35 g icke-magnetiska mineral per 
ton borrmassa. Efter mikroskoperingen konstaterades 
att ungefär 50 % av dessa mineral kunde bestämmas 
som pyrit. Uppskattningsvis finns det då 17,5 g py-
rit/ton borrmassa. Då 3 miljoner kubikmeter material 
(Malmö Citytunnel group, 2006) beräknas ha flyttats 
under byggnationen av Citytunneln har uppskattnings-
vis omkring 85 ton pyrit omlagrats till utfyllnaden i 
Norra hamnen i Malmö. Detta resultat utgår från att 
Malmö Citytunnel Group anger mängden utgrävt ma-
terial i form av den malda blandning som provtagits 
för denna undersökning. Om mängden angivet materi-
al istället utgår från intakt kalksten ökar även mängden 
omlagrad pyrit.   
 Pyrit uppträder i tre olika morfologier. Den 
första är euhedrala kristaller med tydliga kubiska for-
mer. De kubiska formerna tyder på pyrit och inte mar-
kasit. Storleken på pyritkristallerna är upp till 1,5 mm 
och har den för pyrit karaktäristiska färgen och lystern 
(se figur 9 d). Det går att urskilja växtriktningar och 
kristallerna växte ofta på varandra. Pyritkristallerna 
kan även ha tydliga zoneringar trots att semikvantitativ 
analys i SEM visade snarlik kemisk sammansättning i 
de olika zonerna (se figur 9 a ).  
 Vidare finns där en typ av ”aggregat” som be-
står av flera små pyriter som ansamlats. Dessa pyritag-
gregat har en mörkare färg och innehåller ofta dolomit 
(CaMg(CO3)2) och ibland flinta (se figur 9 b och e). 
Strukturen varierar mellan att vara porös och vittrad 
till att ha tydligare kristaller. Vissa korn består av en-
bart små pyritkristaller medan andra innehåller hålrum, 
dolomit eller flinta i uppbyggnaden. Storleken varierar 
mellan 200 och 600 µm. 

 

4 Provtagning och metodik 
Proven är hämtade från Citytunnelns borrmassor. Vid 
konstruktionen av Citytunneln har två 4,6 km långa 
tunnlar borrats i kalkstenen under Malmö (se figur 6).  

Fig. 7. Stratigrafisk profil gjord efter borrprotokoll från Mal-
mö Citytunnel Group. 

Tunnelborrningen skedde generellt på ett djup av 20-
25 m under markytan i bryozokalksten från Danien. 
Lagerföljden vid Triangeln i Malmö visas här för att ge 
en allmän bild av berggrunden som borrningen skett i 
(se figur 7) (Malmö Citytunnel Group). 
 Ungefär 15 kg (10 liter) material hämtades där 
borrmassorna transporterades ut ur tunneln vid Holma 
sydväst om Malmö. Materialet innehöll kornstorlekar 
från lerfraktion till stenfraktion och var utblandat med 
tensider för att sänka ytspänningen. Fotografering på 
plats i tunneln gjordes av Andrea Deckers (Malmö 
Citytunnel Group) vid ett senare tillfälle (se figur 11). 

Fig. 6. Karta över Citytunnelns sträckning i Malmö och Mal-
mös placering i Skåne (Malmö Citytunnel Group, 2003). 
Provtagning skedde vid startplatsen i Holma, se pil på kartan. 
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 Slutligen förekommer en tredje typ av pyrit 
som är ihåliga rör av varierande längd och tjocklek. 
Måtten på rören är 300- 800 µm på längden och 25- 
100 µm i diameter. Tjockleken på rörfodralet varierar 
mellan olika rör. Dessa pyritformer är mycket sköra 
och faller lätt sönder i flagor vad hantering. De har en 
stark metallisk lyster och många är fyllda av dolomit 
(CaMg(CO3)2) och/ eller flinta. Pyritrören har i flera 
fall tillväxta pyritkristaller utanpå, framför allt i ändar-
na, och flera av rören är uppluckrade på mitten (se 
figur 9 c och f). 
 Förutom dessa tre typer har pyrit i enstaka fall 
observerats med porös struktur och tillsammans med 
fosfat, vilket skulle kunna visa på en benstruktur. I 
pyriten finns även små fossilstrukturer (se figur 10). 
Enligt Brock et al. (2006) bevaras bara delar av fossil 
beroende på under vilka förhållanden pyritbildningen 
sker. Marina förhållanden med hög mikrobiell aktivitet 
och riklig förekomst av organiskt material nämns som 
förutsättningar för pyritiserade fossil (Brock et al. 
2006). De pyritiserade fossilformer som förekommer i 
materialet är alla mycket fragmentariska och det är 
osäkert vad som är källan till dem.  
 Efter de semikvantitativa analyserna kan det 
konstateras att pyriten inte är helt ren. Det förekommer  
indikationer på spårämnen som nickel, koppar och 
zink och det förekommer både dolomit (CaMg(CO3)2) 
och flinta i samband med pyrit. Mest association med 
dolomit och flinta har typen aggregatbildande pyrit. I 
enstaka fall observerades aluminium i dolomiten. As-
sociationen av  flinta och pyrit kan även observeras i 
Andrea Deckers (Malmö Citytunnel Group) fotografi 

 

f 

d e 

Fig. 10. Fossilstruktur i pyrit. 

(se figur 11). De spårämnen som fanns vid semikvanti-
tativ analys med SEM är mineralkorn med nickel, kop-
par och zink (se figur 12). Sådana inklusioner uppträ-
der främst i de euhedrala pyritkristallerna men även i 
ett fåtal aggregat och rör. I kornen med nickel, zink 
och koppar finns i flera fall även indikationer på titan. 
I enstaka fall har även blyhaltiga (i rörformiga pyriter) 
och bariumhaltiga (i aggregatformerade pyriter) mine-
ral observerats.  
 Vidare har enstaka korn av zinkblände hittats 
med innehåll av kadmium. I zinksulfiden kunde det 
även konstateras att kadmiumhalterna är som högst i 
områden där järnhalten är lägre. Även de kadmiumrika 
zonerna har en zonering inuti där kanterna innehåller 
mest kadmium (se figur 13).  

Fig. 9 a) Zonering i euhedral pyrit i SEM, b) kornigt aggregat med dolomit och flinta (mörkare  områden) i association med 
pyrit (ljusare områden) i SEM, c) biogent bildad pyrit i SEM, d) euhedral pyrit i ljusmikroskop e) korniga aggregat av pyrit i 
ljusmikroskop f) biogent bildad pyrit i ljusmikroskop. 
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är föga troligt att pyriten skulle vara källan till arsenik-
anomalierna i Skåne, då det inte funnits några som 
helst indikationer på detta. Det fanns inte heller några 
andra arsenikhaltiga mineral som kan vara källa till 
arseniken. I Danmark antas arseniken ha sitt ursprung i 
tertiära lermineral.  
 Studien visar dock en riklig förekomst av pyrit i 
det undersökta materialet. Beräkningar av hur mycket 
pyrit som ett ton material skulle innehålla visar dub-
belt så höga pyrithalter, 17,5 g jämfört med 7 g/ton, 
som danska undersökningar i samma lagerföljd visat 
(Knudsen, 1999). Då studien i det här fallet endast 
gjorts på ett slumpmässigt utvalda prover kan det ha 
anrikats på pyrit i transportprocesser eller på andra 
sätt. Materialet är taget från en och samma nivå i la-
gerföljden och resultatet är inte ett medelvärde för hela 
stratigrafin till skillnad mot den danska studien av 
Knudsen (1999).  
 De olika morfologiska typerna som hittats i det 
undersökta materialet avspeglar bildningsmiljö och har 
olika innehåll av spårämnen och andra mineral. Till att 
börja med har de euhedrala kristallerna som vuxit till 
ur lösningar fler inklusioner med spårämnen. De eu-
hedrala kristallerna har i den danska kalkstenen, enligt 
Knudsen (1999), en betydligt lägre halt av nickel än 
framboidala former av pyrit. Då varken framboidala 
former hittats eller kvantitativa undersökningar utförts 
i denna studie är ingen jämförelse möjlig.  
 I pyrittypen aggregat är association med dolo-
mit och flinta tydlig. I vissa aggregat verkar dolomiten 
och/eller flintan fungera som cement mellan pyritkor-
nen (se figur 9 b). Aggregaten innehåller liksom de 
euhedrala kristallerna en del inklusioner med spåräm-
nen och det är främst här som titanindikationerna före-
kommer. Det fåtal inklusioner som hittats i aggregaten 
har innehållit zink. 
 Den tredje morfologiska typen är de rörformade 
pyriter som har bildats i hålrum och gångar skapade av 
bioaktivitet och dessa pyriter kan vara en typ av spår-
fossil. Håligheten som förekommer i rören är intres-
sant då den är helt eller delvis fylld av dolomit och 
flinta. Fyllnaden visar i vilken ordning mineralen bil-
dades. Pyriten bör ha bildats i hålrummet först för att 
sedan fyllas av dolomit och flinta. De pyriter som tagit 
form efter biogena strukturer anses i Knudsen (1999) 
vara i stort sett helt utan nickel, vilket stämmer över-
ens med resultaten från denna studie.  
 Ytterligare en typ av pyrit som hittats både i 
Danmark och Sverige och nämns i Knudsen (1999) är 
massiva pyriter i storleksordningen upp till 10 cm. De 
kan innehålla kärnor av sulfider  som bravoit 
((Fe,Ni)S2) med mycket hög nickelhalt. Inga sådana 
pyriter har hittats i materialet från Citytunneln. 
 Det måste tas i beaktande, att materialet från 
tunnelborrandet är uppblandat och att det inte säkert 
kan sägas var proverna som undersökts har sitt ur-
sprung. Allt material kan med säkerhet sägas ha tagits 
från en snäv stratigrafisk nivå. Då det är känt att kalk-
stenen i området är inhomogen är det osannolikt att 
provtagningen skulle ha skett på material som är repre-

Fig. 11. Pyrit i association med flinta i Citytunneln. Storlek 
på flintnodulen ca 2 cm. Foto Andrea Decker, MCG. 

Fig. 12. Inklusioner av mineral innehållande nickel, zink och 
koppar i pyrit.  

  

6. Diskussion 
Det fanns tillräckligt med pyrit innehållande inklusio-
ner med nickelhaltiga mineral för att konstatera att 
pyrit är kan vara källa för nickel i den Kretaceiska 
skånska berggrunden. Det hittades dock ingen bravoit 
((Fe,Ni)S2) eller framboid pyrit som är de största käl-
lorna till problemen i Danmark (Knudsen, 1999). Det 

Fig. 13. Zinkblände innehållande kadmium. Kadmium före-
kommer i de ljusare områdena med högst halt i de ljusaste 
kanterna. 
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sentativt för hela området och följaktligen går det inte 
att uttala sig om material längs hela tunnelsträckning-
en. För att göra undersökningen mer representativ 
skulle fler prover behöva göras vertikalt längs hela 
tunnelsträckningen. 
 För att diskutera miljöriskerna på grund av  
pyrit i materialet måste biotillgängligheten av tungme-
taller övervägas. Biotillgängligheten av spårämnen är 
väldigt låg så länge de sitter i pyriten och det är först 
när de frigörs och kan tas upp av levande organismer 
som de utgör en risk. Då det i kalksten alltid är neutralt 
eller högre pH-värde genom buffringsprocesser inne-
bär det att nedbrytningsprodukten svavelsyra inte bil-
das. Tack vare denna naturliga buffert utgör inte pyri-
ten i kalkstenen en försurningsrisk för naturen, vilket 
den hade gjort om den förekommit i en annan bergart. 
Risken för försurning kan alltså uteslutas och faran 
med pyriten är en eventuell oxidation och följande 
frigörelse av spårämnen. Risken för oxidation är stor 
då kontakt med syre sker under omlagringen.  
  De ämnen som upptäckts i inklusioner i pyriten 
är nickel, koppar och zink. Enligt danska undersök-
ningar är det helt klart att nickel kan påverka omgiv-
ningen negativt om höga halter finns i grundvattnet. 
Om oxidation sker och nickel frigörs från pyrit, adsor-
beras det på järn- och manganoxider och frigörs där-
ifrån när reducerande förhållanden inträder exempelvis 
i återkontakt med vatten (Knudsen, 1999). Enligt 
Lakshtanov & Stipp (2007) tas nickel då till stor del 
upp av kalciten, vilket minskar föroreningsrisken ytter-
ligare i utfyllnadsbassängens vatten. Detta sker genom 
adsorption eller jonutbyte i kalcitstrukturen från Ca2+ 

mot Ni2+. Detta betyder att om det inte är extrema hal-
ter av nickel i kalkstenens pyrit kommer nickel inte 
förekomma som fria joner och nå ut i havet eller ner 
till grundvattnet.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras förekomst 
av nickel-, koppar- och zinkmineral som inklusioner i 
pyriten men att ingen arsenik förekommer i de prover 
som undersökts. Inga av de former som hade högst 
nickelhalter i Danmark har  heller påträffats. Vidare 
undersökningar behövs för att ge kvantitativa resultat, 
då mängden nickel är avgörande för hur stor risk pyrit 
utgör för omgivningen. 

 

7. Tack 
Ett stort tack till Kolja Wolski på Malmö Citytunnel 
Group för besök i Citytunneln, assistans vid provtag-
ning och allmän information om projektet. Även stort 
tack till Andrea Deckers på Malmö Citytunnel Group 
för fotografier av pyrit i tunneln. Många tack  till Leif 
Johansson för tid och engagemang under arbetets gång 
och till doktorander på institutionen för allmänna råd. 
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