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Inledning 
Föreliggande rapport är en sammanfattning av de utredningar som utförts inom huvudstudien för 

Björkshults glasbruk, Högsby kommun, Kalmar län. Huvudstudien har finansierats genom bidrag 

från Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Kalmar län. Genomförandet av huvudstudien har följt 

Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden.  

Sammanfattningen baseras främst på följande rapporter som tagits fram inom ramen för arbetet med 

huvudstudien: 

• Riskvärdering inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB 2008-04-01 

• Fördjupad riskbedömning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB 

2008-03-14  

• Åtgärdsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB 

 2008-03-14 

• Ansvarsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, MAQS Law Firm Advokatbyrå 

AB, 2008-02-15 

• Björkshults glasbruk – Kulturhistorisk rapport, Kalmar läns museum 2008-02-19 

Ovanstående utredningar baseras på följande miljöundersökningar som har genomförts vid 

Björkshults glasbruk: 

• Provtagning av mark och grundvatten inom huvudstudien Högsby-Björkshult, DGE Mark 

och Miljö AB 2008-02-28 

• Sedimentundersökningar i recipienter till Björkshults glasbruk, Ekologgruppen 2007-12-21 
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• Kompletterande provtagningar Björkshults glasbruk, Högsby kommun 2008-02-15 

Områdets historik och kulturhistoria 
Inom fastigheterna Björkshult 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby kommun 

bedrevs glasproduktion från 1892-1978. Vid glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) 

men även tillverkning av kristallglas och färgat glas har förekommit. Inom delar av ytterligare två 

fastigheter (Björkshult 2:2 och 1:35) har restprodukter från glasbruket påträffats och därför ingår 

även dessa områden i det som nedan kallas Glasbruksområdet. Glasbruksområdets omfattning och 

delområden framgår i Figur 1 nedan. Glasproduktion utfördes främst i den stora byggnaden, medan 

övriga byggnader främst använts som arbetarbostäder och liknande. Glasbruksrester har främst 

använts för landvinning inom de delområden som kallas deponin och norra utfyllnaden. 

 

Figur 1. Karta över området och dess delområden 

För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande försäljning i delar av det gamla 

glasbruket. Inom glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder.  

En kulturhistorisk rapport för området har tagits fram av Kalmar läns museum. Av den 

kulturhistoriska inventeringen framgår att de kulturmiljövärden som finns vid Björkshults glasbruk i 
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hög grad är knutna till områdets byggnader. Ur kulturhistoriskt perspektiv bör man därför sträva 

mot att inte riva eller exteriört förvanska några byggnader inom området. Vissa byggnader bedöms 

vara speciellt värdefulla (hyttbyggnaden inklusive sliperi, stora kasernen, lilla stugan, lerkrossen 

och magasinsbyggnaden). Dessutom bör gården norr om hyttbyggnaden, samt den rumsliga 

relationen mellan glasbruket och vattendraget, respektive glasbruket och järnvägen inte 

otydliggöras. De kulturhistoriska värdena i deponiområdet bedöms dock vara begränsade och det 

kan omdanas utan att några centrala kulturvärden går förlorade. 

Slutlig ansvarsutredning 
En ansvarsutredning för området har tagits fram av MAQS Law Firm Advokatbyrå AB. Enligt 

ansvarsutredningen har samtliga historiska utövare av den förorenande verksamheten upphört 

genom konkurs innan 1980-talet och det finns därför inte någon ansvarig verksamhetsutövare mot 

vilken krav på avhjälpande åtgärder kan riktas. De verksamheter som bedrivs inom området idag 

bedöms ej vara ansvariga för föroreningen och de bedöms heller ej ha orsakat spridning av 

förorening. 

Det finns inte heller någon subsidiärt ansvarig fastighetsägare att rikta krav mot. Det föreligger dock 

ett förvaringsfall inom Björkshult 2:2 och 2:21 för vilken fastighetsägaren skulle kunna ha ett före-

byggande såväl som ett avhjälpande ansvar för. I det aktuella fallet bedöms dock inte fastighets-

ägarna ha något adressatansvar. 

Således förekommer det inte någon adressat att rikta några åtgärdskrav gentemot för avhjälpande 

åtgärder. Vidare bedöms ej heller saneringsförsäkringen vara aktuell då föroreningarna orsakats före 

1989. 

Sammanfattning av genomförda undersökningar 
Syftet med de undersökningar som utförts i området har varit att undersöka föroreningsnivån inom 

glasbruksområdet, bakgrundshalter i närområdet, avgränsa föroreningarnas utbredning/omfattning 

samt undersöka förutsättningarna för föroreningsspridning. 

Föroreningar i jord 
De utföra undersökningarna har visat att marken i området består av fyllnadsmaterial som generellt 

överlagrar ett tunt lager morän på berg. Fyllnadsmaterialet har inslag av glasavfall, tegel och trä och 

det är framför allt i dessa massor som förhöjda halter (överskridande platsspecifika riktvärden) 

påvisats för främst arsenik, barium, bly, kadmium och cancerogena PAH har påvisats. 
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Fyllnadsmassornas mäktighet är generellt ca 1 m, tunnast är de i norra området (ca 0,5 m) medan 

det är mäktigast i deponiområdet och i norra utfyllnadsområdet (ca 2-3 m). 

De högsta föroreningshalterna har generellt påträffats i fyllnadsmassor med inslag av glasbruks-

avfall, främst glaskross men även i kraftigt färgade fyllnadsmassor, vilka främst har påträffats i 

norra utfyllnaden och deponin. Fyllnadsmassorna har delvis olika karaktär i olika delområden och 

utgörs inom främst deponiområdet men även i norra utfyllnaden nästan uteslutande av glaskross.  

Utifrån en grov uppskattning bedöms ca 2000 kg arsenik finnas inom området, varav ca ¾ bedöms 

återfinnas i deponiområdet.  

Inom bruksområdet och kursgårdsområdet, där generellt lägre föroreningshalter uppmätts, är 

föroreningshalterna ungefär desamma i fyllnadsmassorna som i den naturliga underliggande jorden. 

Inom deponin och norra utfyllnadsområdet är det däremot betydligt högre halter i fyllnadsmassorna 

än i den underliggande jorden. Även under vissa byggnader inom området har något förhöjda halter 

av främst arsenik, men även bly och kadmium överskridande platsspecifika riktvärden påvisats.  

Laktester visar att merparten av de förorenade jordmassorna borde kunna deponeras på deponi för 

icke farligt avfall, medan massorna från deponiområdet och norra utfyllnadsområdet bedöms kräva 

deponering på deponi för farligt avfall om det inte behandlas. Vidare tyder resultaten från 

laktesterna på att totalt uppåt 14 kg förorening per år kan spridas från glasbruksområdet till 

Badebodaån, varav ca 3,5 kg arsenik, ca 2 kg barium, drygt 1 kg bly, ca 1 kg zink, ca 0,6 kg 

antimon och ca 0,4 kg kadmium. Merparten av föroreningsspridningen bedöms ske från deponin.  

Föroreningar i grundvatten 
Grundvattenytan ligger ca 0,5 m under markytan meter i norra delen av området och ca 2 meter 

under markytan i den södra delen. Grundvattenströmningen bedöms i huvudsak vara riktad mot 

Badebodaån i väster. 

I grundvattnet i deponin och i den norra utfyllnaden har halter överskridande gränsvärden för 

dricksvatten av framförallt arsenik och antimon, men även cancerogena PAH och bly påvisats. I 

grundvattnet i norra utfyllnaden överskrider även halterna av cancerogena PAH och zink 

gränsvärdena för dricksvatten. Inom dessa områden förekommer förorenade fyllnadsmassor i stor 

utsträckning även under grundvattenytan.  

Inom bruks- och kursgårdsområdet är halterna av föroreningar i grundvattnet generellt låga, oavsett 

om grundvattenrören är placerade i punkter utan fyllnadsmassor med glasavfall eller med filtret 

installerat under fyllnadsmassorna. Inom dessa områden föreligger de förorenade fyllnadsmassorna 

generellt ovan grundvattenytan.  



2008-04-01 - Sida 5 (11) - Uppdragsnummer: 0670337
  

Golder Associates 
V:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskvärdering och sammanfattning av huvudstudien\Sammanfattning 
Björkshults glasbruk 2008-04-01_slutversion.doc  

Föroreningsspridningsberäkningar utifrån grundvattenhalterna tyder på att betydligt mindre 

förorening sprids till Badebodaån (totalt ca 1kg förorening per år) än vad som beräknats utifrån 

laktestresultaten.  

Föroreningar i dagvatten, ytvatten och sediment 
Provtagning av både ytvatten och sediment i Badebodaån visar på att det förekommer ett tillskott av 

föroreningar från glasbruksområdet till ån. Medelhalterna av barium, bor, fluorid, koppar och 

kadmium i ytvatten överskrider de kanadensiska riktvärdena för skydd av ytvattenlevande 

organismer. Halterna av arsenik och, koppar är också markant högre i ytvattnet utanför 

glasbruksområdet. Medelhalterna av arsenik, kadmium, kvicksilver, bly, zink och naftalen i 

sedimenten uppströms glasbruket överskrider de kanadensiska riktvärdena för skydd av 

sedimentlevande organismer. 

I viken släpps även dagvatten som passerat glasbruksområdet ut. Mätningar visar att halterna av bly, 

kadmium, zink och vissa PAH i dagvattnet ökar utmed området. 

Nedströms Björkshults glasbruk är dock halterna i både ytvatten och sediment generellt lägre än 

uppströms glasbruket vilket indikerar att det sker en relativt snabb utspädning.  

Uppströms Björkshults glasbruk är halterna av metaller och PAH generellt låga i ytvattnet och låga 

till måttligt höga i sedimenten.  

Provtagningsresultat för frukt 
Inom det aktuella området har frukt uttagits för analys i syfte att kontrollera om de ämnen som 

konstaterats i förhöjda halter i mark och grundvatten i området tas upp i växtlighet. Enbart koppar 

och zink detekterades i frukten och då i halter långt under de beräknade referenskoncentrationerna. 

Noteras kan att de uppmätta koppar- och zinkhalterna i referensfrukten är i storleksordningen en 

tiopotens högre än de normalhalter som uppmätts i frukt vid olika studier. 

Riskbedömning 

Miljö- och hälsorisker 
En fördjupad riskbedömning för området har tagits fram av Golder Associates AB (Golder). 

Följande slutsatser har sammanfattningsvis dragits i riskbedömningen: 

• Föroreningar förekommer i jorden i halter som innebär icke acceptabla risker för dem som bor 

och vistas på området både idag och i en framtid. Det finns även en risk för akuta effekter av 

arsenikförorenad jord för barn som leker i området nu eller i framtiden.  
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• Det kan inte uteslutas att organismer som lever i marken på området och vissa grundläggande 

markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  

• Det är klarlagt att det pågår en spridning av föroreningar från marken i området till ytvattnet via 

främst grundvattnet. Denna spridning utgör dock främst ett problem med lokal påverkan i 

strandzonen i dammen utanför deponin och inte så mycket vad gäller halter i huvudflödet i ån 

eller belastningen på ån.  

• Föroreningsspridningen till ån innebär att hälsorisker inte kan uteslutas vid intag av fisk från 

Badebodaån eller kräftor som fiskas i dammen utanför deponin.  

• Vidare innebär föroreningsspridningen att det inte kan uteslutas att ytvatten- och sediment-

levande organismer i ån är påverkade.  

Behov av riskreduktion 
Utifrån den fördjupade riskbedömningen bedömdes en riskreduktion som innebär minskad 

direktexponering och minskad spridning av föroreningar till dammen utanför deponin som 

nödvändig för att situationen på området ska bli acceptabel. Enligt riskbedömningen är följande 

riskreduktion önskvärd: 

• Barn som leker på området bör ej kunna exponeras för jord som innebär risk för akuta 

effekter nu eller i framtiden. 

• De människor som bor eller vistas på området eller fiskar i ån bör inte kunna exponeras för 

föroreningshalter som innebär en oacceptabel hälsorisk nu eller i framtiden. 

• Åtminstone 50 % av de organismer som lever i marken bör skyddas inom området bortsett 

från deponin och norra utfyllnadsområdet. 

• Föroreningar från glasbruksområdet bör inte bidra till att förvärra föroreningssituationen i 

ån. 

Övergripande åtgärdsmål 
För att åstadkomma en önskvärd riskreduktion avseende de hälso- och miljörisker som identifierats 

i riskbedömningen har övergripande åtgärdsmål satts upp inom projektet. Följande övergripande 

åtgärdsmål för saneringen av Björkshults glasbruk har antagits av styrgruppen: 

• Normal vistelse inom delområdet Glasbrukstomten och Björkedals kursgård ska inte vara 

förenat med risker för människor och exponeringsrisken från förorenad jord ska elimineras 

• Spridningen från det förorenade området ska minska betydligt och pågående läckage av 

tungmetaller till Badebodaån ska upphöra 
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• Området Glasbrukstomten ska i framtiden kunna användas för lättare industriändamål 

• Området Björkedals kursgård ska kunna brukas som odlingsmark 

Mätbara åtgärdsmål 
Följande preliminära mätbara åtgärdsmål har tagits fram och dessa kommer att vid behov revideras 

och fastslås under förberedelsefasen: 

• Direktexponering från ytjord med halter över beräknade platsspecifika riktvärden ska 

elimineras 

• Spridning av föroreningar från området till ån ska inte orsaka oacceptabel exponering av 

människa och miljö 

Under förberedelsefasen kommer dessutom att tas fram mätbara åtgärdsmål för 

omgivningspåverkan under genomförandet. Detta kommer att ske som en del av framtagandet av 

underlaget för de miljöprövningar och anmälningar som behövs. Under förberedelsefasen kommer 

även åtgärdskrav kopplade till ovanstående åtgärdsmål att tas fram. I detta kommer att ingå 

framtagande av acceptabla resthalter. I åtgärdskraven kommer det dessutom att framgå på vilket sätt 

man ska genomföra saneringsåtgärderna för att kunna garantera att de mätbara åtgärdsmålen 

uppfylls. Det kan gälla tillvägagångssätt för provtagning innan, under och efter åtgärd. I detta ingår 

även hur entreprenaderna ska styras med hjälp av provtagning och analys.  

Åtgärdsutredning 
En åtgärdsutredning för området har tagits fram av Golder. I åtgärdsutredningen har fem 

åtgärdsalternativ samt nollalternativet belysts med avseende på riskreduktion, teknik och ekonomi. 

Nedan följer en kort beskrivning av åtgärdsalternativen (delområden enligt Figur 1).  

Delområde Alt 0 
Ingen 
åtgärd 

Alt 1 
Restrikt. tillträde 

& grävning 

Alt 2 
Restriktion 
grävning 

Alt 3 
Spridningsminskn., 
restriktion grävning 

Alt 4 
Fritt nyttjande 
utom deponi 

Alt 5 
Fritt nyttjande 
hela området 

Deponi - Stängsel Skydds-
täckning 

Bortgrävning Tät täckning Bortgrävning 

Bruket - Asfaltering* Asfaltering* Asfaltering* Bortgrävning Bortgrävning 
Kursgården - Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning 
Uppskattad 
kostnad 
(MSEK) 

0 10,3 10,3 13,0 15,1 17,4 

Underhåll 
(kr/år) 

5 000 10 000 20 000 5 000 15 000 0 

* Omfattar ej asfaltering av södra utfyllnadsområdet 
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Det s.k. nollalternativet, d.v.s. ingen åtgärd, uppfyller inga av de identifierade åtgärdsmålen och 

innebär att restriktioner måste införas för markanvändningen inom området för att hälsoriskerna 

skall bli acceptabla. Vidare kräver nollalternativet kontinuerlig kontroll och underhåll av områdets 

och framförallt byggnadernas status. 

Åtgärdsalternativ 1-5 uppfyller alla åtgärdsmålen i olika grad. Alla åtgärdsalternativ utom alternativ 

5 kräver dock underhåll och restriktioner. Åtgärdsalternativ 3 och 5 bedöms leda till störst 

minskning av exponering och föroreningsspridning och därmed störst riskreduktion och 

måluppfyllelse.  

Samtliga åtgärdsalternativ, utom nollalternativet, leder till ökad exponeringsrisk för människor och 

miljö i omgivningen under den relativt korta tid då åtgärden utförs. Särskilt stora miljörisker 

föreligger i samtliga alternativ i samband med schakt utmed Badebodaåns strandkant. 

Riskvärdering 
En riskvärdering har utförts av projektgruppen för Björkshults glasbruk för att kunna förorda 

åtgärdsstrategier för området. I projektgruppen ingick representanter från Högsby kommun, 

Länsstyrelsen i Kalmar län samt Golder. Riskvärderingsprocessen är dokumenterad i en rapport som 

tagits fram av Golder.  

I riskvärderingen har åtgärdsalternativ 2-5 utvärderats utifrån 15 olika aspekter. Åtgärdsalternativ 1 

har ej beaktats i riskvärderingen eftersom det har samma uppskattade kostnad som alternativ 2, men 

bedöms ge en något mindre riskreduktion än alternativ 2. Riskvärderingen är sammanfattad i en 

matris som redovisas i Bilaga 1. 

Sammanfattningsvis så förordar projektgruppen åtgärdsalternativ 5 då detta uppfyller uppställda 

mål, ger önskvärd riskreduktion enligt riskbedömningen, är genomförbart och kan genomföras till, 

en i förhållande till de föreliggande riskerna, skälig kostnad.  

Direktiv för projektering och miljökontroll 
Nedan sammanfattas, och till viss del även utvecklas, de aspekter och förutsättningar från 

åtgärdsutredningen som utgör generellt hållna direktiv för projektering och miljökontroll vid 

efterbehandling av Björkshults glasbruk. Direktiven nedan gäller för de åtgärdsalternativ som var 

med i riskvärderingen, d.v.s. alternativ 2-5. 

Direktiv för projektering: 



2008-04-01 - Sida 9 (11) - Uppdragsnummer: 0670337
  

Golder Associates 
V:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskvärdering och sammanfattning av huvudstudien\Sammanfattning 
Björkshults glasbruk 2008-04-01_slutversion.doc  

• Vid en eventuell asfaltering inom bruksområdet (åtgärdsalternativ 2-3) skall hela den 

obebyggda markytan asfalteras, däremot asfalteras inte det södra utfyllnadsområdet. Vidare 

krävs kontinuerlig kontroll/besiktning av ytan och vid behov även omasfaltering. 

• Skyddstäckning av deponin (åtgärdsalternativ 2) omfattar minst ca 0,5 m ren jord. Med 

kvalificerad täckning (åtgärdsalternativ 4) av deponin menas en tät täckning motsvarande 

täckningskrav som vid deponier för farligt avfall 

• Schakt omfattar i första hand utfyllnadsmassorna inom obebyggda ytor inom olika 

delområden inom glasbruksområdet. Efter kontrollprovtagning kan eventuellt även 

kompletteringsschakt av underliggande naturliga jordlager komma krävas.  

• Vid schakt av förorenade massor bör man tillse att minimera eventuell föroreningsspridning 

genom t.ex. damning, utsläpp av uppslammat länsvatten, urlakning via nederbörd eller via 

transport- och arbetsfordon. Vidare bör schaktarbetena helst utföras i samband med låga 

grundvattennivåer för att minimera uppkomsten av länsvatten och helst inte i samband med 

ihållande regn för att minska risken för urlakning av föroreningar.  

• Länsvatten skall omhändertas på erforderligt sätt och kontrolleras innan utsläpp till 

dagvatten alternativt recipient. 

• Förorenade urschaktade och sorterade massor transporteras av godkänd transportör till 

godkänd extern mottagningsanläggning. Innan transport sorteras större stenar och block ut 

med gallerskopa eller liknande och används för återfyllning inom området. 

• Schakt av förorenade utfyllnadsmassor utmed Badebodaåns strandkant bör utföras i 

samband med lågvatten för att öka schaktbarheten och påverkan i ån. Schakt bör utföras i 

mindre etapper för att minimera risk för erosion och mindre ras. Vidare bör ån skyddas från 

spridning av förorenade partiklar, t.ex. genom att en länsa installeras utmed strandkanten 

(se åtgärdsutredningen för mer detaljer).  

• Vid återfyllning fylls deponiområdet inte upp till den marknivå som finns idag utan istället 

till en nivå som motsvarar omgivande mark eller något lägre. 

Direktiv för miljökontroll: 

• Beroende på valt åtgärdsalternativ kan mer eller mindre omfattande referens ndersökningar 

komma att krävas i syfte att dokumentera föroreningssituationen innan åtgärd. Referens-

undersökningar krävs för att kunna utvärdera vilken riskreduktion åtgärden lett till. 

Referensundersökningarna kan t.ex. omfatta ”normal” damning, grundvattenhalters 
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variation över tiden, normal turbiditet (grumling) och föroreningshalter över tiden i 

Badebodaåns vatten etc.  

• Under åtgärd krävs följande miljökontroll: 

o Kontroll av föroreningshalter i schaktväggar samt i de naturliga jordlagren i 

schaktbotten under utfyllnadsmassorna. 

o Kontroll av skyddsåtgärdernas funktion vid schakt i strandzon. 

o Kontroll och eventuell behandling av eventuellt länsvatten innan utsläpp till 

dagvatten alternativt recipient. 

o Omgivningskontroll omfattande t.ex. damning, gaturenhållning etc. 

• Efter åtgärd krävs olika åtgärder beroende på slutligt åtgärdsalternativ: 

o Åtgärdsalternativ 1-4 innebär att kontrollprogram för utvärdering av kvarvarnade 

spridning införs, vilka främst bör omfatta grundvatten. För de åtgärder som 

omfattar asfaltering eller täckning (alternativ 1-3) krävs även kontinuerlig kontroll 

av denna täckningsfunktion. 

 

Göteborg 2008-04-01

GOLDER ASSOCIATES AB 

 
 
 
 

Lena Torin Anna-Lena Öberg-Högsta  

Handläggare Kvalitetsansvarig 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Riskvärderingsmatris 
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Bilaga 1 Riskvärderingsmatris 
Aspekter/Åtgärdsalternativ 2 - Restriktion grävning 3 - Fritt utnyttjande utom bruksområdet 4 – Fritt utnyttjande utom deponin 5 – Fritt utnyttjande hela området 

Beskrivning Deponin skyddstäcks, Bruksområdet asfalteras 
Förorenade massor från kursgårdsområdet grävs bort  

Bruksområdet asfalteras, Förorenade massor från 
deponin och kursgårdssområdet grävs bort 

Deponin täcks med ett tätskikt 
Förorenade massor från bruks- och kursgårdsområdet 

grävs bort 

Förorenade massor från alla delområden grävs bort 

Måluppfyllelse Åtgärdsmålen uppfylls endast delvis Åtgärdsmålen uppfylls i stor utsträckning Åtgärdsmålen uppfylls endast delvis Åtgärdsmålen uppfylls 

Riskreduktion - hälsa Avsevärd riskreduktion uppnås gällande direktexponering 
Risk kvarstår vid anläggningsarbete på deponin och 

bruksområdet 

Avsevärd riskreduktion uppnås gällande direktexponering 
Risk kvarstår vid anläggningsarbete på bruksområdet 

Avsevärd riskreduktion uppnås gällande direktexponering 
Risk kvarstår vid anläggningsarbete på deponin 

Önskvärd riskreduktion uppnås för alla delområden  

Riskreduktion - miljö Bättre markmiljö på kursgårdsområdet 
Ingen förbättring av markmiljön på deponin och 

bruksområdet 
Spridningen till ån minskar inte i någon större utsträckning 

Bättre markmiljö på kursgårdsområdet och deponin 
Spridningen till ån kommer att upphöra 

Bättre markmiljö på kursgårdsområdet och bruksområdet 
Spridningen till ån minskar något 

Bättre markmiljö på alla områden 
Spridningen till ån kommer att upphöra  

Begränsning i 
markanvändning 

Begränsning på deponin pga övertäckning 
Begränsning på bruksområdet pga asfaltering och 

kvarlämnade föroreningar 
Fritt nyttjande på kursgården 

Begränsning på bruksområdet pga asfaltering och 
kvarlämnade föroreningar 

Fritt nyttjande på kursgården och deponin 

Begränsning på deponin pga övertäckning 
Fritt nyttjande på bruksområdet och kursgården 

Fritt nyttjande över hela området 

Långtidsverkan och 
beständighet 

Risk för slitage/skador på täckning och asfaltyta 
Risk för att förorenade massor friläggs vid grävning 

Tillsyn och underhåll krävs 

Liten risk för slitage/skador på asfaltyta 
Liten risk för att förorenade massor friläggs vid grävning 

Tillsyn och underhåll krävs 

Liten risk för slitage/skador på täckning 
Liten risk för att förorenade massor friläggs vid grävning 

Tillsyn och underhåll krävs 

Mycket god långtidsverkan och beständighet 

Reduktion av toxicitet, 
mobilitet och volym 

Ca 8 000 ton förorenade massor avlägsnas 
Ca 5 000 m2 täcks över eller asfalteras 

Mobiliteten minskar något för kvarvarande föroreningar 

Ca 11 000 ton förorenade massor avlägsnas 
Ca 4 000 m2 asfalteras över 

Mobiliteten minskar för kvarvarande föroreningar 

Ca 14 000 ton förorenade massor avlägsnas 
Ca 1 000 m2 täcks över 

Mobiliteten minskar något för kvarvarande föroreningar 

Ca 17 000 ton förorenade massor avlägsnas 

Risk för omgivnings-
påverkan under åtgärd 

Påtaglig störning av schakt vid kursgården (8 000 ton) 
Viss störning vid marktäckning (1 000 m2) 
Transporter – 800 bilar ut och 900 bilar in 

Påtaglig störning av schakt vid kursgården och deponin 
(11 000 ton) 

Störning vid asfaltering (4 000 m2) 
Transporter – 1 100 bilar ut och 900 bilar in 

Påtaglig störning av schakt vid kursgården och 
bruksområdet (14 000 ton) 

Störning vid marktäckning (1 000 m2) 
Transporter – 1 400 bilar ut och 1 700 bilar in 

Påtaglig störning av schakt vid samtliga områden (17 000 
ton) 

Transporter – 1 700 bilar ut och 1 500 bilar in 

Förbrukning av 
naturresurser 

Deponiutrymme – 5 000 m3 
Naturmaterial – 5 000 m3 

Diesel för schakt och transport 

Deponiutrymme – 7 000 m3 
Naturmaterial – 6 000 m3 

Diesel för schakt och transport 

Deponiutrymme – 10 000 m3 
Naturmaterial – 10 000 m3 

Diesel för schakt och transport 

Deponiutrymme – 11 000 m3 
Naturmaterial – 10 000 m3 

Diesel för schakt och transport 
Tidsåtgång Förberedelse 1 år, Genomförande 0,5-1 år, Uppföljning 2-

3 år 
Förberedelse 1 år, Genomförande 1 år, Uppföljning 2-3 

år 
Förberedelse 1 år, Genomförande 1 år, Uppföljning 2-3 år Förberedelse 1 år, Genomförande 1 år, Uppföljning 2-3 år 

Genomförbarhet – teknik Inga större osäkerheter för genomförande 
Osäkerhet gällande riskreduktion av täckning av deponin 

Viss osäkerhet avseende schakt i strandkanten Viss osäkerhet avseende schakt i strandkanten 
Osäkerhet gällande riskreduktion av täckning av deponin 

Viss osäkerhet avseende schakt i strandkanten 

Genomförbarhet – 
acceptans/prövning för 
entreprenaderna 

Känsligt saneringsarbete på kursgårdsområdet 
Störning av verksamheten på kursgårdsområdet 

Anmälan om efterbehandling krävs 

Känsligt saneringsarbete på kursgårdsområdet 
Störning av verksamheterna på kursgården och 

bruksområdet 
Anmälan om efterbehandling krävs 

Eventuellt krävs tillstånd för vattenverksamhet 

Känsligt saneringsarbete på kursgårdsområdet 
Störning av verksamheterna på kursgården och 

bruksområdet 
Anmälan om efterbehandling krävs 

Eventuellt krävs tillstånd för vattenverksamhet 

Känsligt saneringsarbete på kursgårdsområdet 
Störning av verksamheterna på kursgården och 

bruksområdet 
Anmälan om efterbehandling krävs 

Eventuellt krävs tillstånd för vattenverksamhet 
Genomförbarhet –acceptans 
för valt åtgärdsalternativ 

Stora mängder föroreningar lämnas kvar 
Restriktioner för användning av bruksområdet och 

deponin 
Endast begränsad reduktion av spridningen till ån 

En del föroreningar lämnas kvar 
Restriktioner för användning av bruksområdet 

Spridningen till ån kommer att upphöra 

Relativt stora mängder föroreningar lämnas kvar 
Restriktioner för användning av deponin 

Endast begränsad reduktion av spridningen till ån 

De flesta föroreningar avlägsnas 
Inga restriktioner I användning 

Spridningen till ån kommer att upphöra 

Landskapsbild, naturvärde 
och kulturvärde 

Inga större förändringar i landskapsbild och kulturvärde 
dock visst ingrepp med asfalteringen 

Viss ökning av naturvärdet för kursgårdsområdet 

Inga större förändringar i landskapsbild och kulturvärde 
dock visst ingrepp med asfalteringen 

Ökning av naturvärdet för kursgårdsområdet och damm 2 

Inga större förändringar i landskapsbild och kulturvärde 
Viss ökning av naturvärdet för bruks- och kursgårdsområdet 

Inga större förändringar i landskapsbild och kulturvärde 
Ökat naturvärde för alla områden inklusive damm 2 

Ansvar för genomförande Kommunen tar ansvar för efterbehandlingsentreprenader 
Viss osäkerhet för beständighet 

Kommunen tar ansvar för efterbehandlingsentreprenader 
Viss osäkerhet för beständighet  

Kommunen tar ansvar för efterbehandlingsentreprenader 
Viss osäkerhet för beständighet  

Kommunen tar ansvar för efterbehandlingsentreprenader 
 

Investeringskostnad Ca 10 Mkr Ca 13 Mkr Ca 15 Mkr Ca 17 Mkr 
Underhåll 20 000 kr/år 5 000 kr/år 15 000 kr/år Inget underhåll 

Färgmarkeringarna har följande betydelse: uppfyller inte mål, liten effekt, mycket stora risker/påverkan etc , uppfyller mål till viss del, måttlig effekt, stora risker/påverkan etc, uppfyller mål väl, stor effekt, små risker/påverkan, uppfyller mål mycket väl, 
mycket stor effekt, mycket små risker/påverkan 
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Sammanfattning 
Inom fastigheterna Björkshult 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby kommun 

finns sedan 1892 ett glasbruk. Bruket har i stort sett varit i kontinuerlig drift fram till 1978. Vid 

glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) men även tillverkning av kristallglas och färgat 

glas har förekommit. För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande försäljning. Inom 

glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder.  

Golder Associates AB (Golder) har av Högsby kommun fått i uppdrag att inom ramen för en 

huvudstudie genomföra en fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för Björkshults glasbruk.  

Syftet med riskbedömningen är att belysa vilka hälso- och miljörisker som finns på området i dag 

och i framtiden. Härvid behandlas såväl föroreningarnas omfattning och egenskaper som 

skyddsobjekt och exponeringsvägar. Riskbedömningen skall tillsammans med åtgärdsutredningen 

ligga till grund för beslut om vilka åtgärder som behöver utföras.  

Riskbedömningen görs i två steg, först en förenklad riskbedömning där halter i olika medier jämförs 

med generella riktvärden eller andra tillämpbara jämförvärden. För de medier och föroreningar där 

det bedöms relevant görs sedan en fördjupad riskbedömning med bla beräkning av platsspecifika 

riktvärden och belastning på recipienten. 

Riskbedömningen beaktar de föroreningar som misstänks härröra från glasbrukets verksamhet och 

som har påträffats i förhöjda halter på fastigheten. Riskbedömningen utgår från nuvarande 

markanvändning inom fastigheten och dess omgivningar vilka kan förväntas gälla även i framtiden. 

Björkshults glasbruk är beläget i södra utkanten av tätorten Björkshult i Kalmar län nära gränsen till 

Kronobergs län. Glasbruksområdet är bebyggt med flera byggnader som innehåller glashytta, butik, 

kursgård, vandrarhem och bostäder. Söder och öster om glasbruket finns skogsmark. Väster om 

fastigheten rinner Badebodaån som ingår i Alsteråns avrinningsområde. 

Marken i området består av fyllning ovanpå ett tunt lager morän på berg. Fyllningen innehåller 

förutom jord även glasavfall, tegel och trä. Undersökningar har genomförts i flera omgångar under 

2007. Syftet har varit att undersöka föroreningsnivån inom glasbruksområdet, bakgrundshalter i 

närområdet, avgränsning av föroreningarnas utbredning samt omfattning och förutsättningarna för 

spridning. 

Undersökningarna visar att halterna av antimon, arsenik, barium, bly, bor, fluor, kadmium, zink och 

cancerogena PAH i jord eller fyllning är över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning. Halterna av arsenik, antimon och cancerogena PAHer i grundvattnet är högre än 

gränsvärden för dricksvatten. Halterna av bly och zink i grundvatten är också ställvis höga. 
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Halterna av metaller och PAH i Badebodaån uppströms Björkshults glasbruk är generellt låga. 

Medelhalterna av barium, bor, fluorid, koppar och kadmium överskrider dock de kanadensiska 

riktvärdena för skydd av ytvattenlevande organismer. Halterna av kadmium, barium och fluorid 

utanför glasbruksområdet är generellt högre än jämförbara riktvärdena. Halterna av arsenik och, 

koppar är också markant högre utanför glasbruksområdet. Halterna späds dock relativt snabbt ut och 

nedströms fastigheten är halterna generellt lägre än uppströms Björkshults glasbruk.  

Medelhalterna av arsenik, kadmium, kvicksilver, bly, zink och naftalen i sedimenten uppströms 

glasbruket överskrider de kanadensiska riktvärdena för skydd av sedimentlevande organismer. 

Arsenik förekommer med måttligt höga halter i mjuka sediment både uppströms och nedströms 

glasbruket. I strandkanten precis utanför deponin har det uppmätts halter som är höga enligt 

Naturvårdsverkets klassificering. Även för kadmium, koppar, krom, bly och zink har höga halter 

noterats i sedimentprover och de högsta halterna finns i strandkanten närmast deponin. Halterna här 

är mycket högre än jämförbara riktvärden. Halterna av PAHer är för många av de analyserade 

ämnena högre än jämförbara kanadensiska riktvärden både utanför och nedströms glasbruket. 

Halterna av arsenik, fluorid och vissa PAH är generellt högre utanför glasbruket än uppströms, 

vilket indikerar att det sker eller har skett ett tillskott av dessa ämnen från glasbruksområdet till 

Badebodaån. Halterna av metaller nedströms glasbruksområdet är låga till måttligt höga och är 

generellt lägre än uppströms med undantag för en provpunkt. 

Sammantaget får det anses klarlagt att glasbruksverksamheten i Björkshult har gett upphov till 

föroreningar i marken på området samt i ytvatten och sediment utanför området. Föroreningarna 

utgörs främst av metaller, andra oorganiska ämnen samt PAH. Dessa föroreningar förekommer i 

halter innebär icke acceptabla risker för dem som bor och vistas på området både idag och i en 

framtid. Vidare är det sannolikt att föroreningarna även påverkar de organismer som lever i marken 

på området och i ån utanför området. Det är även klarlagt att det pågår en spridning av föroreningar 

från marken i området till ytvattnet främst via grundvattnet. Denna spridning utgör dock främst ett 

problem med lokal påverkan i strandzonen i damm 2 utanför området och inte så mycket vad gäller 

halter i huvudflödet i ån eller belastningen på ån. En riskreduktion som innebär minskad 

direktexponering och minskad spridning av föroreningar till damm 2 är nödvändig för att 

situationen på området ska bli acceptabel. 

Sammanfattningsvis har följande hälso- och miljörisker identifierats: 

• Det finns en risk för akuta effekter av arsenikförorenad jord för barn som leker i 

området nu eller i framtiden.  

• Föroreningshalterna på området innebär oacceptabla hälsorisker för dem som bor 

eller vistas ofta på området nu eller i framtiden. 
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• Hälsorisker från intag av fisk från ån eller kräftor som fiskas i damm 2 utanför 

deponin kan inte uteslutas.  

• Det kan inte uteslutas att organismer som lever i marken på området och vissa 

grundläggande markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  

• Det kan inte uteslutas att ytvatten- och sedimentlevande organismer i ån är 

påverkade.  

Följande riskreduktion är önskvärd: 

• Barn som leker på området bör ej kunna exponeras för jord som innebär risk för 

akuta effekter nu eller i framtiden. 

• De människor som bor eller vistas på området eller fiskar i ån bör inte kunna 

exponeras för föroreningshalter som innebär en oacceptabel hälsorisk nu eller i 

framtiden. 

• Åtminstone 50% av de organismer som lever i marken bör skyddas inom området 

bortsett från deponin och norra utfyllnadsområdet. 

• Föroreningar från glasbruksområdet bör inte bidra till att förvärra 

föroreningssituationen i ån. 

För att uppnå önskvärd riskreduktion bör efterbehandlingsåtgärder på glasbruksområdet utredas där 

hänsyn tas till de platsspecifika riktvärden som tagits fram i denna riskbedömning. 
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1 Inledning 

1.1 Huvudstudie 
Föreliggande rapport ingår i huvudstudien för Björkshults glasbruk, Högsby kommun, Kalmar län. 

Huvudstudien har finansierats genom bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Kalmar län. 

Genomförandet av huvudstudien har följt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av 

förorenade områden. Följande rapporter har tagits fram inom huvudstudien: 

• Sammanfattning av utredningar inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates 

AB 2008-04-01 

• Riskvärdering inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB, 2008-04-01 

• Fördjupad riskbedömning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB, 

2008-03-14  

• Åtgärdsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB, 

 2008-03-14 

• Ansvarsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, MAQS, 2008-02-15 

• Björkshults glasbruk – Kulturhistorisk rapport, Kalmar läns museum 2008-02-19 

• Provtagning av mark och grundvatten inom huvudstudien Högsby-Björkshult, DGE Mark 

och Miljö AB 2008-02-28 

• Sedimentundersökningar i recipienter till Björkshults glasbruk, Ekologgruppen 2007-12-21 

• Kompletterande provtagningar Björkshults glasbruk, Högsby kommun 2008-02-15 

1.2 Bakgrund och syfte 
Inom fastigheterna Björkshult 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby kommun 

finns sedan 1892 ett glasbruk. Bruket har i stort sett varit i kontinuerlig drift fram till 1978. Vid 

glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) men även tillverkning av kristallglas och färgat 

glas har förekommit. För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande försäljning. Inom 

glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder.  

Redan 1982 kontaktade markägaren till grannfastigheten Björkshult 2:2 Högsby kommun angående 

glasbruksavfall som tippats över fastighetsgränsen. Kommunen genomförde undersökningar och 

beslutade 1990/91 att ansöka om finansiering för efterbehandlingsåtgärder från miljöskadefonden. 

Ansökan avslogs. Efter att länsstyrelsen MIFO-klassificerat objektet i riskklass 1 har Högsby 

kommun genomfört en förstudie (Högsby kommun 2005) och därefter ansökt och beviljats 

finansiering av Naturvårdsverket för en huvudstudie.  
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Golder Associates AB (Golder) har av Högsby kommun fått i uppdrag att inom ramen för en

huvudstudie genomföra en fördjupad riskbedömning oc

 

h åtgärdsutredning för Björkshults glasbruk.  

dag 

Riskbedömningen görs i två steg, först en förenklad riskbedömning där halter i olika medier jämförs 

generell en. För de medier och föroreningar där 

n 

 har 

ler, andra oorganiska ämnen och 

ch 

 Eventuella förändringar när det gäller klimat, nederbörd 

uvudstudien Högsby-Björkshult, DGE Mark 

 

• gar Björkshults glasbruk, Högsby kommun 2008-02-15 

Syftet med riskbedömningen är att belysa vilka hälso- och miljörisker som finns på området i 

och i framtiden. Härvid behandlas såväl föroreningarnas omfattning och egenskaper som 

skyddsobjekt och exponeringsvägar. Riskbedömningen skall tillsammans med åtgärdsutredningen 

ligga till grund för beslut om vilka åtgärder som behöver utföras.  

1.3 Arbetsmetodik och avgränsningar 

med a riktvärden eller andra tillämpbara jämförvärd

det bedöms relevant görs sedan en fördjupad riskbedömning med bla beräkning av platsspecifika 

riktvärden och belastning på recipienten. Metodiken för beräkning av platsspecifika riktvärden 

följer samma metodik som har använts av Naturvårdsverket för beräkning av generella riktvärden 

(Naturvårdsverket 1996b) vilket omfattar beräkning av platsspecifika riktvärden dels med hänsy

till människors hälsa dels med hänsyn till påverkan på miljön. Data avseende egenskaper och 

giftighet har uppdaterats i första hand från Naturvårdsverkets remissversion av den nya 

riskbedömningsvägledningen (Naturvårdsverket 2007) och för ämnen där svenska data saknas

data från främst USA, Kanada och Nederländerna nyttjats. 

Riskbedömningen beaktar de föroreningar som misstänks härröra från glasbrukets verksamhet och 

som har påträffats i förhöjda halter på fastigheten, dvs metal

polyaromatiska kolväten (PAH). Oljekolväten har analyserats i liten omfattning inom 

glasbruksområdet, men någon betydande förorening har inte kunnat knytas till verksamheten o

behandlas därför inte i riskbedömningen. 

Riskbedömningen utgår från nuvarande markanvändning inom fastigheten och dess omgivningar 

vilka kan förväntas gälla även i framtiden.

och vattenkvalitet berörs dock mycket översiktligt.  

Riskbedömningen baseras på följande undersökningar av glasbruksområdet: 

• Provtagning av mark och grundvatten inom h

och Miljö AB 2008-02-28 

• Sedimentundersökningar i recipienter till Björkshults glasbruk, Ekologgruppen 2007-12-21

Kompletterande provtagnin
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2 Tidigare utredningar 

2.1 Glasbruksinventeringar och undersökningar 
De huvudsakliga råvarorna vid framställning av sodaglas är kvartssand, kalciumkarbonat (kalk) och 

natruimkarbonat (soda). Kristallglas framställdes av kvartssand, kaliumkarbonat (pottaska) och 

blymönja. Vissa miljöfarliga ämnen användes också vid glasframställningen. De som förekommer i 

störst omfattning är bly (Pb), arsenik (As) och kadmium (Cd). Även antimon (Sb), barium (Ba), bor 

(B) och fluor (F) och andra tungmetaller användes. För detaljerade beskrivningar av typiska 

föroreningssituationer vid glasbruk hänvisas till metodikrapport från Svenska Glasbruskföreningen 

(Svenska Glasbruksföreningen 2004a). 

Kalmar och Kronobergs län har inventerat glasbruken i länen (Kronobergs län 2001). I denna 

inventering ingick bla Björkshults glasbruk och Björkå glasbruk som båda ligger vid Badebodaån. 

För Björkå glasbruk som ligger uppströms Björkshult har utförts både undersökningar och 

riskbedömning (Svenska Glasbruksföreningen 2004b).  

2.2 Förstudie 
Höbsby kommun har genomfört en förstudie för Björkshults glasbruk (Högsby kommun 2005). 

Undersökningar i samband med förstudien visade att området är starkt förorenat med bl.a. arsenik, 

bly och kadmium. Utvärdering av analysresultat i jord visar att de flesta provresultat överstiger 

generella riktvärden för känslig markanvändning och mycket känslig markanvändning med 

grundvattenskydd. Provtagning i sediment har också visat att arsenik- och kadmiumhalten är 

mycket hög respektive hög enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet och 

ligger över naturliga bakgrundshalter i södra Sverige. En preliminär riskklassning av objektet 

grundat på föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och 

känslighet/skyddsvärden visar att objektet torde föras till riskklass 1 enligt MIFO ” mycket stor 

risk”. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Björkshults glasbruk är beläget i södra utkanten av tätorten Björkshult i Kalmar län nära gränsen till 

Kronobergs län, se Figur 1 nedan. Glasbruksområdet är bebyggt med flera byggnader som 

innehåller glashytta, butik, kursgård, vandrarhem och bostäder. Söder och öster om glasbruket finns 

skogsmark. Väster om fastigheten rinner Badebodaån som ingår i Alsteråns avrinningsområde. I ån 

finns flera fördämningar, vilket innebär att vattendragets karaktär växlar mellan rinnande och 

relativt stillastående vatten när det passerar förbi glasbruket i sydlig riktning.  

 
Figur 1. Översiktskarta 

3.2 Markanvändning och planer 
Glasbruksområdet omfattas i denna studie av de delområden som markerats med grön prickad linje i 

Figur 2 nedan. Det är beläget inom fyra fastigheter; Björkshult 2:2, Björkshult 2:21, Björkshult 2:22 

och Björkshult 1:35. Markanvändningen sammanfaller inte med fastighetsindelningen. Av Figur 2 
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framgår bland annat fastighetsgränser, byggnader, markslag samt benämningar på delområden som 

används i texten. Norra området gränsar till badplats och lekplats och är tillgängligt för 

allmänheten. Kursgårdsområdet innehåller såväl bostäder som byggnader som används för 

konferenser, kurser och vandrarhem. Runt byggnaderna finns tomtmark/trädgård. Den stora 

byggnaden utgör själva glasbruket. Här finns idag butik och lokaler för konsthantverk. Söder om 

glasbruksbyggnaden finns en grusad plan som används för bilparkering. In- och utfart till 

parkeringen går via en grusväg som löper på den tidigare järnvägsbanken öster om glasbruket. Det 

som benämns deponi utgör ett delområde som har en markyta som är ca 0,5-1,5 m högre än 

omgivningen. Den norra utfyllnaden användes som vedupplag 1951, vilket framgår av ett flygfoto i 

Björkshultsboken (Björkshults byalag, 1996) men är numera en del av kursgårdens tomtmark.  

 

Figur 2. Karta över området 

Området omfattas av en byggnadsplan från 1956 (nr 12) och en detaljplan från 1993 (nr 79). Enligt 

de kommunala planerna skall fastigheten Björkshult 2:21 och del av Björkshult 2:2 användas för 

industriändamål och Björkshult 2:22 som kvartersmark för hotell/kursgård och bostäder knutna till 

verksamheten. Norra området var enligt den äldre byggnadsplanen till för industriändamål, men 

detta upphävdes i den nyare detaljplanen. Gränsen mellan industrimark och kursgård går enligt 

kommunens planer i fastighetsgränsen, men i praktiken finns det ingen tydlig gräns. Södra 
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utfyllnaden omfattas delvis av ett område för industriändamål, men huvuddelen ligger utanför 

planlagt område. Det finns för närvarande inga planer på att förändra markanvändningen. 

3.3 Vattenförsörjning, dag- och spillvattensystem 
Den kommunala vattenförsörjningen i Björkshult är baserad på grundvatten från flera bergborrade 

brunnar. Brunnarna är belägna norr och öster om tätorten. Avståndet mellan glasbruket och 

vattentäkterna är 500-1300 meter. Grundvattnets strömningsriktning är i stora drag från nordöst mot 

Badebodaån, vilket innebär att det inte finns någon risk för att de kommunala vattentäkterna 

påverkas av föroreningarna inom glasbruksområdet. Enligt det tekniska underlaget till ansökan om 

tillstånd för den kommunala vattentäkten i Björkshult-Grönskåra (Högsby kommun/Sweco 2006) 

förekommer flera enskilda brunnar i tätorten. Avståndet mellan bruket och den närmsta brunnen är 

ca 200 meter. Enligt den grundvattennivåkarta som redovisas i ovan nämnda underlag och enligt 

undersökningarna som gäller glasbruket så finns det en entydig strömningsriktning mot ån som 

innebär att det inte föreligger någon risk för förorening av enskilda brunnar på grund av 

föroreningarna inom glasbruksområdet.  

Dagvatten samlas upp av ett dike öster om den fd järnvägen. Därifrån leds det i en kulvert under 

bruksområdet och in i deponiområdet. Vid en grävning inom området 2007 upptäcktes att 

dagvattenledningen hade blivit avhuggen vid en omläggning av spillvattenledningarna från sliperiet. 

Schakten lämnades öppen så att dagvattnet kan rinna över spillvattenledningen vidare in i 

fortsättningen på dagvattenledningen som mynnar i ån (se foto Figur 3 nedan). 

 

Figur 3. Dagvattnet rinner över spillvattenledningen inom deponiområdet 
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Inom både kursgårdsområdet och bruksområdet finns grusade markområden utan någon speciell 

dagvattenuppsamling. Byggnaderna är anslutna till kommunalt avlopp. Reningsdammar för 

kommunalt avlopp är belägna ca 100 meter söder om glasbruksbruksområdet. 

3.4 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 
Marken i området består av fyllning ovanpå ett tunt lager morän på berg. Ställvis förekommer 

någon decimeter torv mellan fyllning och morän. Fyllningen innehåller förutom jord även 

glasavfall, tegel och trä. Både deponin och fyllningen i norra utfyllnaden består till stor del av 

glaskross. Vid provtagningarna observerades fyllning av mycket olika karaktär, ibland nästan 

uteslutande glaskross, men också fyllning med tegelrester, sten och block (se foton Figur 4). 

Mäktigheten av fyllningen är ca 2 meter i norra utfyllnaden och 2,5-3 meter i deponin. Södra 

utfyllnaden innehåller inte lika mycket glas utan domineras av sten och block. Moränen är 

mestadels grovkorning (sandig eller grusig sandig) och innehåller block. Jorddjupet (inklusive 

fyllning) varierar mellan 2 och 7 meter i de undersökta provpunkterna. Bergrunden består av granit.  

 

Figur 4. Foton som visar exempel på fyllningens sammansättning.  
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Grundvattennivån har mätts i 11 grundvattenrör vid två tillfällen (september 2007 och november 

2007). Nivåerna var generellt ca 0,1 m högre vid det senare tillfället. Grundvattennivåerna påverkas 

av vattennivåerna i Badebodaån. Eftersom det finns en fördämning i ån är det normalt en 

nivåskillnad på ca 2 meter mellan de två vattenytorna och detta påverkar grundvattnet i området på 

så sätt att grundvattenytan sluttar från den norra till den södra delen av området (se Figur 5 nedan). 

Avståndet från markytan till grundvattenytan är ca 0,5 m meter i norra delen och ca 2 meter i den 

södra delen. 

Både fyllningen och moränen har en genomsläpplighet som varierar med sammansättningen men 

bedöms generellt vara hög även om det också förekommer finkornig morän med begränsad 

genomsläpplighet. Några direkta mätningar av hydraulisk konduktivitet har inte gjorts men baserat 

på kornstorleksanalys (siktning) av fyra jordprover uppskattas den vara mellan 0,5·10-5 och 50·10-5 

m/s i moränen. Samma intervall bedöms vara giltigt även för fyllningen. Den finkorniga moränen 

uppskattas ligga i intervallet 10-7 till -610  m/s. 

 

Figur 5. Beräknade isolinjer för grundvattennivåer baserade på mätningar utförda 2007-11-26 
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3.5 Hydrologi 
Uppgifter om nederbörd och evapotranspiration har hämtats från en utredning av den kommunala 

vattentäkten i Björkshult (Högsby kommun/Sweco 2006). Medelnederbörden anges där vara 618 

mm/år (perioden 1961-1990, mätstation Fagerhult) och evapotranspirationen är beräknad till 395 

mm/år, vilket ger en nettonederbörd på ca 220 mm/år. Huvuddelen av nettonederbörden antas i 

riskbedömningen infiltrera, med undantag för berghällar och hårdgjorda ytor.  

Uppgifter om vattenföring och medelavrinning har hämtats från tekniskt underlag som tagits fram i 

samband med ansökan om tillstånd för kommunal vattentäkt i Björkshult/Grönskåra 2006 (Högsby 

kommun/Sweco 2006). Uppgiften om vattenföring i Badebodaån baseras på statistik från åren 1981-

2005 från vattenvårdsförbundet. Medianflödet under denna period var 152 928 m3/dygn, vilket 

motsvarar ca 56 miljoner m3/år.  

Badebodaån utvidgas på ett flertal ställen till sjöar och dammar (se Figur 1 ovan och Bilaga 3). 

Utanför glasbruksområdet ligger en rad dammar som har ingått undersökningsområdet (sediment 

och ytvatten, se bilaga 3). Den damm som ligger i anslutning till deponin är i den delen som vetter 

mot deponin grund med riklig vassväxt och bedöms ha betydligt mindre vattenomsättningen än 

vattendraget som helhet. 

3.6 Natur- och kulturvärden samt värden för friluftslivet 
En utredning av glasbrukets kulturhistoriska värden har utförts av länsmuseet i Kalmar län inom 

ramen för huvudstudien 2007-2008 (Kalmar läns museum 2008). Länsmuseet konstaterar i denna 

utredning att de kulturmiljövärden som finns i hög grad är knutna till områdets byggnader. De 

rekommenderar att man bör sträva efter att bevara byggnaderna och speciellt några som anses vara 

speciellt värdefulla. Dessutom bör gården norr om hyttbyggnaden, samt den rumsliga relationen 

mellan glasbruket och vattendraget, respektive glasbruket och järnvägen inte otydliggöras. De anser 

dock att de kulturhistoriska värdena i deponiområdet är begränsade och att det kan omdanas utan att 

några centrala kulturvärden går förlorade.  

På västra sidan av Badebodaån ligger ett område (Pikaböl) som är klassat som riksintresse för 

naturmiljö. Badebodaån ligger i områdets utkant och skiljer området från glasbruksområdet. 

Naturvärdena för området är framför allt knutna till den agrara kulturmarken runt byn Pikaböl som 

ligger ca 200 m från ån och bedöms därför inte kunna påverkas av eventuella föroreningar från 

glasbruket. Cirka 25 km nedströms Badebodaån finns sjön Algunnnen som är klassad som 

riksintresse för naturmiljö och området är även föreslaget som Natura 2000 område. 

Badebodaån och dess sjöar och dammar är ett populärt friluftsområde och intressant ur såväl 

naturvård som fiskesynpunkt. Fisket är tillåtet (kortfiske) i nästan hela Badebodaån och dess sjöar 
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och dammar. Fiskar som förkommer är elritsa, lake, mört, gädda, abborre och simpa. Det 

förekommer också signalkräfta i vattensystemet och det är känt att kräftfiske förekommer även i 

dammarna i anslutning till glasbruksområdet. Kiasjön som ligger ca 4 km uppströms från Björkshult 

är en speciellt attraktiv fiskesjö. På grund av vandringshinder nedströms i ån förekommer det ingen 

vandrande öring. 

Det finns en allmän badplats i direkt anslutning till det norra området. Bad är troligen inte vanligt 

förekommande i dammarna strax nedströms glasbruksområdet då reningsverksdammarna mynnar 

där. 
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4 Genomförda undersökningar 

4.1 Allmänt 
Undersökningar har genomförts i flera omgångar under 2007. Syftet har varit att undersöka 

föroreningsnivån inom glasbruksområdet, bakgrundshalter i närområdet, avgränsning av 

föroreningarnas utbredning samt omfattning och förutsättningarna för spridning. Undersökningarnas 

omfattning och syfte sammanfattas i Tabell 1. Provpunkternas lägen framgår av Bilaga 1-5. 

Tabell 1. Sammanfattning av utförda undersökningar 

Tidpunkt Media/Metod Provbeteckning Syfte Utförare
föroreningar i närområdet samt i   
avfallshögar utanför 
glasbruksområdet 

M1-M16 
G1-G2 Mars 2007 jord, ytlig grävning Högsby kommun 

Mars 2007 ytvatten G2, M16 föroreningar i ytvatten Högsby kommun 

föroreningarnas omfattning på 
området 

jord, skruvprovtagning 
och provgropsgrävning DGE M101-M140 April 2007 

föroreningarnas omfattning på 
området April 2007 grundvatten GV101-GV118 DGE 

metaller och PAH i vatten uppströms 
och nedströms samt dagvatten Maj 2007 ytvatten och dagvatten B1-B5, D1-D2 Ekologgruppen 

ytvatten och dagvatten Maj 2007 B1-B5, D2 biotillgängliga metaller och PAH Ekologgruppen passiva provtagare 

metaller och PAH i sediment 
uppströms och nedströms Maj 2007 sediment S1-S11 Ekologgruppen 

upprepad provtagning av förorenat 
grundvatten för att se tidsvariationer Sept 2007 grundvatten GV101-GV109 Högsby kommun 

S12-S14,  
BS1-BS3 

metaller och PAH nedströms och 
utanför glasbruket Sept 2007 sediment Ekologgruppen 

Sept 2007, 
okt 2007 

M125-M126, 
SEV1-SEV4 

NGI/ALS-
Analytica laktest på jord/fyllning föroreningarnas lakningsegenskaper 

bedömning av 
sorterbarhet/schaktbarhet samt 
innehåll av sten/block 

jord, provgropsgrävning Okt 2007 SEV1-SEV4 Högsby kommun siktning 

Okt 2007 jord, ytlig grävning M17-M23 avgränsning av förorenat område Högsby kommun 

Okt 2007 jord SEV1-SEV4 XRF-mätning Högsby kommun 

Nov 2007 äpple  bedömning av exponeringsrisk Högsby kommun 

upprepad provtagning av förorenat 
grundvatten för att se tidsvariationer Högsby kommun Nov 2007 grundvatten GV101-GV109 

förorening i golv och under 
byggnader Dec 2007 betong och jord H1 - H7 Högsby kommun 
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Analysprogrammen omfattar framförallt grundämnesanalys (metaller, halvmetaller, bor och fluor) 

men även PAH. Ett prov med diesellukt har analyserats med avseende på kolväten. Stödparametrar 

som pH och TOC (organiskt kol) har analyserats i jord/fyllning. Analyser av ytvattenprover har 

förutom metaller och PAH även omfattat näringsämnen (kväve och fosfor), BOD (biologisk 

syreförbrukning), COD (kemisk syreförbrukning), turbiditet, konduktivitet och pH. 

4.2 Jord och fyllnadsmaterial 
Över 140 prover från skruvborrning och provgropsgrävning har analyserats med avseende på 

metaller. 45 prover har även analyserats för PAHer samt 41 för bor. Provtagningspunkternas lägen 

framgår av Bilaga 1. Analysresultaten sammanfattas i Tabell 2 - Tabell 6 nedan. Resultaten är 

uppdelade på olika delområden och inom varje delområde finns en uppdelning på prover tagna på 

fyllning och prover tagna på naturlig jord (morän eller organisk jord). För provtagningsmetodik, 

beskrivningar av prover och primära analysresultat hänvisas till respektive undersökningsrapport 

(DGE Mark och Miljö 2007, Ekologgruppen 2007 och Högsby kommun 2008). De uppmätta 

bakgrundshalterna i naturlig jord i närområdet redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Sammanställning av analysresultat avseende metaller och polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) i jordprover tagna utanför glasbruksområdet i mg/kg TS 
(bakgrundshalt) 

Antal 

 analyser 
>detek. 

Medel Min Median 90-perc. Max gränsen  
Jord     
As 44 35 10 3 7 12 66 
B 2 0  <1   <1 
Ba 44 44 75 33 76 101 153 
Cd 44 38 0,3 0,1 0,2 0,6 1,4 
Co 44 44 8 2 7 13 23 
Cr 44 44 11 2 12 14 16 
Cu 44 44 13 5 12 21 34 
F 3 3 160 110 130 218 240 
Hg 44 0  <1   <1 
Ni 44 44 11 3 11 14 18 
Pb 44 44 23 11 21 32 53 
Sb 44 0  <3   <3 
V 44 44 27 5 28 34 35 
Zn 44 44 74 8 58 121 372 
PAH 
canc. 7 2 0,3 <0,2   0,9 
PAH 
övriga 7 3 0,5 <0,2   1,6 
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De uppmätta halterna inom glasbruksområdet jämförs i Tabell 3 - Tabell 6 nedan med 

bakgrundshalterna samt i förekommande fall NV:s generella riktvärden för förorenad jord. Där 

svenska riktvärden saknas har holländska s.k. ”target values” (VROM 2000), som motsvarar en 

lågrisknivå, valts som jämförvärden för hälsa. Hälften av de holländska HC501 har valts som 

jämförvärden för miljö. HC50 är en koncentration som ska skydda 50% av ekosystemets arter och 

halva HC50 är det riktvärde som används i NV:s beräkningsmodell som av miljön på plats vid 

känslig markanvändning. Där holländska riktvärden saknas har 1) danska jordkvalitetskriterier eller 

2) kanadensiska interimkriterier valts. Halter som överstiger bakgrundshalten och något 

jämförvärde har markerats med fetstil. Krom har endast jämförts med riktvärdet för trevärt krom då 

det är denna form som bedöms förekomma inom glasbruksområdet. Bedömningen är gjord utifrån 

kunskapen att det är kromoxid (Cr O2 3) som är vanligt förekommande som färgämne i glas 

(Kemakta AB 2003). 

Halterna för olika delområden inom glasbruksområdet redovisas för sig uppdelat på halter i fyllning 

respektive jord. 

 

                                                 
1 ”Hazardous Concentration inhibiting 50%” 
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Tabell 3. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden samt median och 
90-percentiler av olika ämnen i mg/kg TS i jordprover tagna inom bruksområdet och 
södra utfyllnaden jämfört med 90-percentilerna av bakgrundshalterna samt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning avseende hälsa 
respektive miljö (NV Rapport 4639). 

Antal 

 Analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median 90-perc. Max BH 

RV-
Hälsa 

RV- 
Miljö 

Fyll           
As 12 12 116 5 86 285 297 12 15 20 
B 3 2 27 5,5 27 45 49 <11) 23) - 
Ba 12 12 370 76 278 711 1 210 101 1602) 3132)

Cd 12 12 13 0,4 1,1 23 106 0,6 0,4 6 
Co 12 12 12 4 9 22 33 13 30 120 
Cr 12 12 10 7 10 13 13 14 1 500 120 
Cu 12 12 27 11 21 47 59 21 8 000 100 
F 3 3 300 150 300 420 450 2401) 204) - 
Hg 12 0  <1   <1 <11) 1 5 
Ni 12 12 11 8 11 14 19 14 35 100 
Pb 12 12 362 15 96 1 085 1 620 32 80 150 
Sb 12 3 6,7 3,2 5,2 10 12 <31) 32) 1 4502)

V 12 12 19 11 19 30 31 34 120 100 
Zn 12 12 230 41 190 364 856 121 5 000 350 
PAH 
canc. 3 2 0,2 <0,2   0,3 0,91)

 
0,3 

 
20 

PAH 
övriga 3 3 0,4 0,03 0,3  0,6 1,61)

 
25 

 
20 

Jord           
As 13 9 69 4 39 128 406 12 15 20 
B 7 6 8,2 1,1 4,5 19 29 <11) 23) - 
Ba 13 13 440 43 101 1314 2160 101 1602) 3132)

Cd 13 9 1,9 0,16 0,7 3,8 10 0,6 0,4 6 
Co 13 13 35 4 9 65 289 13 30 120 
Cr 13 13 11 4 11 16 24 14 1 500 120 
Cu 13 13 31 3 27 49 103 21 8 000 100 
F 7 7 103 22 60 213 390 2401) 204) - 
Hg 13 2 0,7 <1 <1 - 1,8 <11) 1 5 
Ni 13 13 10 4 9 13 20 14 35 100 
Pb 13 13 59 5 57 138 174 32 80 150 
Sb 13 4 5,1 4,1 5,1 6 6,2 <31) 32) 1 4502)

V 13 13 27 7 18 45 102 34 120 (100) 
Zn 13 13 126 12 73 264 403 121 5 000 350 
PAH 
canc. 7 2 0,3 <0,2   0,9 0,91) 0,3 20 
PAH 
övriga 7 3 0,5 <0,2   1,6 1,61) 25 20 

- värde saknas alt. kan ej beräknas; 1) maxhalter, 2) Riktvärde hälsa motsvarar holländska “target value” och 
Riktvärde miljö halva holländska ”hazardous concentration inhibiting 50%” (HC50) av markekosystemets 
arter; 3) Kanadensiskt Interim remediation criteria; 4) Danskt jordkvalitetskriterium, Fluorid 
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Tabell 4. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden samt median och 
90-percentilen av olika ämnen i mg/kg TS i jordprover tagna inom deponiområdet 
jämfört med 90 percentilerna av bakgrundshalterna samt Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning avseende hälsa respektive miljö (NV Rapport 
4639). 

Antal 

 Analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median 90-perc. Max BH 

RV-
Hälsa 

RV- 
Miljö 

Fyll           
As 16 16 383 26 248 582 2 290 12 15 20 
B 6 6 8,0 1,5 5,2 17 23 <11) 23) - 
Ba 16 16 658 74 530 1 280 1 340 101 1602) 3132)

Cd 16 16 918 1,4 27 1 664 9 980 0,6 0,4 6 
Co 16 16 21 2,5 12 59 74 13 30 120 
Cr 16 16 8,7 1,2 6,9 14 35 14 1 500 120 
Cu 16 16 29 5,4 25 42 73 21 8 000 100 
F 6 6 374 82 290 668 840 2401) 204) - 
Hg 16 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 <11) 1 5 
Ni 16 16 7,4 1,0 6,4 13 19 14 35 100 
Pb 16 16 4 739 61 1 142 5 250 51 700 32 80 150 
Sb 15 3 8,3 5,0 8,4 11 11,5 <31) 32) 1 4502)

V 16 16 6,3 1,4 4,8 14 15,4 34 120 100 
Zn 16 16 3 716 58 547 4 885 40 600 121 5 000 350 
PAH 
canc. 5 1 0,4 <0,2   1,7 0,91)

 
0,3 

 
20 

PAH 
övriga 5 3 0,4 <0,2 0,2 2,3 2,8 1,61)

 
25 

 
20 

Jord           
As 2 2 12 11 12 13 13 12 15 20 
B 0 0 - - - - - <11) 23) - 
Ba 2 2 96 94 96 97 97 101 1602) 3132)

Cd 2 2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 6 
Co 2 2 8,9 8,2 8,9 9,4 9,5 13 30 120 
Cr 2 2 16 12 16 20 20 14 1 500 120 
Cu 2 2 22 19 22 23 24 21 8 000 100 
F - - - - - - - 2401) 204) - 
Hg 2 0 <1 <1 <1 <1 <1 <11) 1 5 
Ni 2 2 11 8,6 11 13 13 14 35 100 
Pb 2 2 32 18 32 43 46 32 80 150 
Sb 2 0 <3 <3 <3 <3 <3 <31) 32) 1 4502)

V 2 2 30 29 30 31 31 34 120 (100) 
Zn 2 2 44 25 44 59 63 121 5 000 350 
PAH 
canc. 0 0 - - - - - 0,91) 0,3 20 
PAH 
övriga 0 0 - - - - - 1,61) 25 20 

- värde saknas alt. kan ej beräknas; 1) maxhalter, 2) Riktvärde hälsa motsvarar holländska “target value” och 
Riktvärde miljö halva holländska ”hazardous concentration inhibiting 50%” (HC50) av markekosystemets 
arter; 3) Kanadensiskt Interim remediation criteria; 4) Danskt jordkvalitetskriterium, Fluorid 
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Tabell 5. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden samt median och 
90-percentilen av olika ämnen i mg/kg TS i jordprover tagna inom kursgårdsområdet 
jämfört med 90 percentilerna av bakgrundshalterna samt Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning avseende hälsa respektive miljö (NV Rapport 
4639). 

Antal 

 Analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median 90-perc. Max BH 

RV-
Hälsa 

RV- 
Miljö 

Fyll           
As 22 21 65 7,0 34 150 283 12 15 20 
B 13 12 7,1 1,3 4,7 16 16 <11) 23) - 
Ba 22 22 607 7,9 259 1 167 5 480 101 1602) 3132)

Cd 22 20 1,8 0,2 1,1 2,5 15 0,6 0,4 6 
Co 22 22 8,0 0,2 5,9 11 32 13 30 120 
Cr 22 22 18 0,8 10 15 174 14 1 500 120 
Cu 22 22 40 2,3 36 62 135 21 8 000 100 
F 13 13 152 46 101 310 472 2401) 204) - 
Hg 22 0 <1 <1 <1 <1 <1 <11) 1 5 
Ni 22 22 11 0,3 10 16 24 14 35 100 
Pb 22 22 344 10 183 968 2 030 32 80 150 
Sb 16 8 11 3,6 7,0 23 27 <31) 32) 1 4502)

V 22 22 16 0,6 16 23 37 34 120 100 
Zn 22 22 420 4,1 190 686 3 400 121 5 000 350 
PAH 
canc. 13 10 2,5 0,1 1,6 4,3 11 0,91)

 
0,3 

 
20 

PAH 
övriga 13 12 2,8 0,1 1,1 4,9 17 1,61)

 
25 

 
20 

Jord           
As 13 8 38 3,9 15 86 172 12 15 20 
B 3 2 49 45 49 51 52 <11) 23) - 
Ba 13 13 413 39 79 1 718 2 230 101 1602) 3132)

Cd 13 7 0,6 0,2 0,4 1,4 1,5 0,6 0,4 6 
Co 13 13 10 3,0 9,2 19 37 13 30 120 
Cr 13 13 18 6,0 20 35 42 14 1 500 120 
Cu 13 13 25 7,6 25 40 66 21 8 000 100 
F 3 3 55 11 15 115 140 2401) 204) - 
Hg 13 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 <11) 1 5 
Ni 13 13 16 5,2 12 20 68 14 35 100 
Pb 13 12 79 6,9 24 182 443 32 80 150 
Sb 13 1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 <31) 32) 1 4502)

V 13 13 33 10 33 72 84 34 120 (100) 
Zn 13 13 125 32 59 361 394 121 5 000 350 
PAH 
canc. 3 2 6,2 2,6 6,2 9,1 9,8 0,91) 0,3 20 
PAH 
övriga 3 2 13 5,0 13 19 21 1,61) 25 20 

- värde saknas alt. kan ej beräknas; 1) maxhalter, 2) Riktvärde hälsa motsvarar holländska “target value” och 
Riktvärde miljö halva holländska ”hazardous concentration inhibiting 50%” (HC50) av markekosystemets 
arter; 3) Kanadensiskt Interim remediation criteria; 4) Danskt jordkvalitetskriterium, Fluorid 
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Tabell 6. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden samt median och 
90-percentilen av olika ämnen i mg/kg TS i jordprover tagna inom norra 
utfyllnadsområdet jämfört med 90 percentilerna av bakgrundshalterna samt 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning avseende hälsa respektive 
miljö (NV Rapport 4639). 

Antal 

 Analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median 90-perc. Max BH 

RV-
Hälsa 

RV- 
Miljö 

Fyll           
As 11 11 233 10 204 411 593 12 15 20 
B 6 6 22 7,5 18 41 49 <11) 23) - 
Ba 11 11 589 74 377 1 190 1 640 101 1602) 3132)

Cd 11 11 1,8 0,2 1,4 2,1 8,7 0,6 0,4 6 
Co 11 11 5,1 2,9 5,4 7,1 7,8 13 30 120 
Cr 11 11 8,8 6,2 8,2 11 12 14 1 500 120 
Cu 11 11 44 10 43 72 84 21 8 000 100 
F 6 6 494 44 411 974 1 200 2401) 204) - 
Hg 11 0 <1 <1 <1 <1 <1 <11) 1 5 
Ni 11 11 9,5 5,6 9,1 12 17 14 35 100 
Pb 11 11 415 17 353 775 1 290 32 80 150 
Sb 7 4 9,3 4,9 8,5 13 15 <31) 32) 1 4502)

V 11 11 11 4,0 9,7 19 21 34 120 100 
Zn 11 11 472 42 402 867 1 050 121 5 000 350 
PAH 
canc. 6 5 5,2 0,4 1,7 14 21 0,91)

 
0,3 

 
20 

PAH 
övriga 6 6 13 0,1 1,6 37 71 1,61)

 
25 

 
20 

Jord           
As 3 3 47 3,6 51 80 87 12 15 20 
B 1 0 <1 <1 <1 <1 <1 <11) 23) - 
Ba 3 3 125 81 126 159 167 101 1602) 3132)

Cd 3 3 0,5 0,1 0,4 0,8 0,9 0,6 0,4 6 
Co 3 3 11 2,8 7,4 21 24 13 30 120 
Cr 3 3 22 16 17 30 33 14 1 500 120 
Cu 3 3 48 22 46 70 76 21 8 000 100 
F - - - - - - - 2401) 204) - 
Hg 3 0 <1 <1 <1 <1 <1 <11) 1 5 
Ni 3 3 20 11 14 30 34 14 35 100 
Pb 3 3 52 20 52 77 83 32 80 150 
Sb 3 2 9,2 5,2 9,2 12 13 <31) 32) 1 4502)

V 3 3 60 30 62 84 90 34 120 (100) 
Zn 3 3 76 49 83 94 97 121 5 000 350 
PAH 
canc. - - - - - - - 0,91) 0,3 20 
PAH 
övriga - - - - - - - 1,61) 25 20 

- värde saknas alt. kan ej beräknas; 1) maxhalter, 2) Riktvärde hälsa motsvarar holländska “target value” och 
Riktvärde miljö halva holländska ”hazardous concentration inhibiting 50%” (HC50) av markekosystemets 
arter; 3) Kanadensiskt Interim remediation criteria; 4) Danskt jordkvalitetskriterium, Fluorid 
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Av tabellerna ovan framgår följande: 

• Medelhalterna av arsenik, barium, bor, kadmium, antimon och bly överskrider 

jämförvärdena i samtliga områden. Medelhalterna av zink överskrider jämförvärdena i alla 

områden utom bruksområdet. Medelhalten av cancerogena PAH överskrider jämförvärdet 

inom kursgårdsområdet och norra utfyllnadsområdet. Fluorid har uppmätts i halter som 

överskrider jämförvärdet inom vissa av delområdena. Endast få prover av fluorid har dock 

tagits. Ställvis förekommer även höga halter av kobolt, krom, koppar och nickel. 

• Kvicksilver har endast detekterats i ett fåtal punkter.  

• Metallhalterna är generellt högst i deponin, men medelhalterna av t.ex. kobolt är högst inom 

bruksområdet, bor inom kursgårdsområdet samt barium, fluor och cancerogena PAH i norra 

utfyllnaden. De högsta halterna av barium har dock uppmätts inom kursgårdsområdet. 

• I glasbruksområdet har påträffats prov med markant avvikande färg; blå, vit, orange och röd. 

Dessa har ofta mycket hög halt av något eller några ämnen. Exempelvis har de högsta 

halterna av kadmium, bly och zink i deponin uppmätts i sådana prover. Dylika prov har 

främst påträffats i norra utfyllnaden och deponin, men ställvis även i bruksområdet och 

kursgårdsområdet. 

• Det är generellt inga större skillnader i föroreningshalter mellan fyllet och den naturliga 

underliggande jorden inom bruksområdet och kursgårdsområdet. Inom deponin och norra 

utfyllnadsområdet är det däremot betydligt högre halter i fyllningen än i den underliggande 

jorden. Endast få prover på underliggande jord har dock tagits i dessa områden. 

• Kadmium- och blyföroreningen verkar generellt vara heterogent fördelade inom de olika 

delområdena med lokalt höga halter.  

 
Föroreningarnas utbredning illustreras i Bilaga 6. I de punkter där prov från olika djup har 

analyserats så visas det prov som har den högsta halten. Indelningen i klasser har gjorts så att grön 

punkt är lägre än föreslaget riktvärde för hälsorisker (se 5.3 nedan) och röd punkt är högre än 

förslag på haltkriterier för farligt avfall från Avfall Sverige (Avfall Sverige 2007). 

En uppskattning av mängden förorening i området är svår att göra, men baserat på interpolerade 

volymer inom de olika delområdena och medelhalter i dessa volymer bedömer vi att det t.ex. finns 

ca 2000 kg arsenik inom glasbruksområdet. Den största mängden arsenik, ca 1500 kg, finns i 

deponin. I bruksområdet uppskattas mängden till 400 kg och inom kursgårdsområdet till drygt 100 

kg. 
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4.3 Grundvatten 
Grundvatten provtogs och analyserades från elva grundvattenrör i en första omgång i maj 2007 

(DGE Mark och Miljö AB 2007). Grundvattenrörens placering framgår av Bilaga 2. I de rör som 

visade förhöjda halter i första provtagningsomgången upprepades provtagningen i september och 

november 2007 (Högsby kommun 2008).  

De uppmätta halterna jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten i Tabell 7 - 

Tabell 10 nedan. I de fall sådana gränsvärden saknas har andra riktvärden valts enligt 

prioriteringsordningen:  

1) WHO:s riktvärden för dricksvattenkvalitet (WHO 2006) 

2) Riktvärden för dricksvatten för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta AB 2006) 

3) Danska grundvattenkvalitetskriterier till skydd för grundvatten som resurs för dricksvatten 

(Miljøstyrelsen 2003) 

4) Holländska ”target values” för ytligt grundvatten, vilka ska motsvara en försumbar risk för 

negativa effekter (VROM 2000) 

Halter som överstiger något jämförvärde har markerats med fetstil. 

Halter i individuella provpunkter och för olika provtagningstillfällen redovisas i Bilaga 5. 
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Tabell 7. Uppmätta halter av olika ämnen i grundvatten (µg/l ) inom bruksområdet jämfört med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (GV hälsa). 

Antal 

Ämne  analyser 
>detek. 

Max GV hälsa gränsen 
As 1 1 4 10 
Ba 1 1 73 7001)

Cd 1 0 <0,002 5 
Co 1 1 3 203)

Cr 1 1 0,6 50 
Cu 1 1 0,5 2000 
Hg 1 0 <0,002 1 
Ni 1 1 2 20 
Pb 1 1 0,2 10 
Zn 1 1 3 1002)

V 1 1 3 - 
Sb 1 1 0,2 5 
B 1 1 18 1000 
fluorid 1 1 0,5 1,5 
summa 16 
EPA-PAH 1 0 <0,28  
∑ PAH 
cancerogena 1 0 <0,048 0,14)

∑ PAH 
övriga 1 0 <0,023 44)

- värde saknas; 1) WHO; 2) Danskt grundvattenkvalitetskriterier (december 2005); 3) Holländska ”target 
values” för ytligt grundvatten, 2000; 4) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta 
2006) 
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Tabell 8. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden samt median och 
90-perecentilen (µg/l) av olika ämnen i grundvatten inom deponiområdet jämfört med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (GV hälsa). 

Antal 

Ämne  analyser 
90- GV >detek. 

Medel Min Median gränsen perc. Max hälsa 
As 6 6 75 22 71 127 133 10 
Ba 6 6 213 108 198 324 344 7001)

Cd 6 6 1,1 0,01 0,4 2,9 2,9 5 
Co 6 6 5 3 5 6 7 203)

Cr 6 6 1 0,7 1 1 2 50 
Cu 6 6 4 1 3 8 9 2 000 
Hg 6 6 0,007 0,002 0,005 0,011 0,017 1 
Ni 6 6 3 2 3 5 6 20 
Pb 6 6 8 2 5 15 21 10 
Zn 6 6 39 11 28 75 86 1002)

V 4 4 3 2 3 4 5 - 
Sb 4 4 20 18 40 42 1 5 
B 4 4 58 18 51 102 113 1 000 
fluorid 2 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 1,5 
∑ 16 EPA-
PAH 1 0     <0,45  
∑PAH canc. 1 0     <0,056 0,17)

∑PAH övriga 1 0     <0,38 47)

- värde saknas; 1) WHO; 2) Danskt grundvattenkvalitetskriterier (december 2005); 3) Holländska ”target 
values” för ytligt grundvatten, 2000; 4) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta 
2006) 
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Tabell 9. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska riktvärden samt median och 90-
perecentilen (µg/l) av olika ämnen i grundvatten inom kursgårdsområdet jämfört med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (GV hälsa). 

Antal 

Ämne  analyser 
90- GV >detek. 

Medel Min Median gränsen perc. Max hälsa 
As 9 9 1 0,45 1,5 2 3 10 
Ba 9 9 56 27 51 75 116 7001)

Cd 9 5 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 5 
Co 9 9 2 0,1 1,7 3,4 4,5 203)

Cr 9 8 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 50 
Cu 9 7 1,9 0,6 1,3 4,9 5,7 2 000 
Hg 9 2 0,002 0,003 0,001 0,003 0,004 1 
Ni 9 9 1,3 0,5 1 1,8 3 20 
Pb 9 9 0,3 0,04 0,2 0,5 0,8 10 
Zn 9 8 6 1 3,7 14 22 1002)

V 8 9 0,8 0,3 0,5 1,5 2 - 
Sb 8 9 2,9 0,5 1,7 5,4 12 5 
B 8 8 23 13 20 34 54 1 000 
fluorid 4 4 0,4 0,35 0,4 0,5 0,5 1,5 
∑ 16 EPA-
PAH 0 0 - - - - - - 
∑PAH canc. 0 0 - - - - - 0,17)

∑PAH övriga 0 0 - - - - - 47)

- värde saknas; 1) WHO; 2) Danskt grundvattenkvalitetskriterier (december 2005); 3) Holländska ”target 
values” för ytligt grundvatten, 2000; 4) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta 
2006) 
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Tabell 10. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska riktvärden samt median och 90-
perecentilen av olika ämnen (µg/l)i grundvatten inom norra utfyllnaden jämfört med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (GV hälsa). 

Antal 

Ämne  analyser 
90- GV >detek. 

Medel Min Median gränsen perc. Max hälsa 
As 10 10 34 17 82 148 0,9 10 
Ba 10 10 107 16 109 139 217 7001)

Cd 10 4 0,065 <0,002 0,01 0,35 0,5 5 
Co 10 10 0,7 0,15 0,25 0,9 4,8 203)

Cr 10 9 1,3 <0,1 0,19 2,8 11 50 
Cu 10 7 49 <0,5 0,6 193 477 2 000 
Hg 10 2 0,012 <0,002 <0,002 0,097 0,11 1 
Ni 10 8 1,6 <0,5 0,7 3,9 10 20 
Pb 10 8 8,6 <0,1 0,1 26 84 10 
Zn 10 9 29 <2 8,6 55 231 1002)

V 7 7 4,6 0,4 2,8 11 18 - 
Sb 7 7 39 0,6 8,9 98 168 5 
B 6 6 142 <0,16 92 312 383 1 000 
fluorid 3 3 0,82 <0,32 0,97 1,1 1,1 1,5 
∑ 16 EPA-
PAH 4 2 0,48 <0,28   0,34 - 
∑PAH canc. 4 2 0,2 <0,048   0,17 0,17)

∑PAH övriga 4 2 0,38 <0,023   0,17 47)

- värde saknas; 1) WHO; 2) Danskt grundvattenkvalitetskriterier (december 2005); 3) Holländska ”target 
values” för ytligt grundvatten, 2000; 4) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta 
2006) 

Av resultaten och sammanställningarna ovan framgår följande: 

• Förorenat grundvatten förekommer framförallt inom deponiområdet (GV105 och GV106) 

och i mindre grad i norra utfyllnaden (GV101, GV102 och GV104). Det är inom dessa 

områden som förorenad jord/fyllning förekommer under grundvattenytan. Övriga 

grundvattenrör har betydligt lägre halter oberoende om de är placerade i punkter utan 

fyllning med glasavfall (GV 114 och GV 116) eller med filtret under fyllning (GV109, 

GV111, GV115 och GV118).  

• Halterna av föroreningar i grundvattnet inom bruks- och kursgårdsområdet är generellt låga. 

Det skall dock påpekas att endast ett grundvattenprov har tagits inom bruksområdet. 

• Halterna av arsenik och antimon är generellt högre än gränsvärdet för dricksvatten i deponin 

och den norra utfyllnaden. Halterna av cancerogena PAHer är ställvis högre än gränsvärdet i 

norra utfyllnaden. Halterna av bly i deponin och norra utfyllnaden samt zink i norra 

utfyllnaden är också ställvis höga. Det är i linje med de halter som uppmätts i jord, där 

halterna av arsenik och antimon generellt är högst i deponin och den norra utfyllnaden. 
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4.4 Dagvatten 
Dagvatten har provtagits dels i diket öster om fd järnvägen uppströms glasbruket (D1) dels vid 

utloppet till Badebodaån (D2) vid två tillfällen; av Ekologgruppen 2007-05-02 samt av Högsby 

kommun 2007-09-29. Prover har analyserats på motsvarande sätt som övriga ytvattenprover. 

Resultaten av den konventionella provtagningen redovisas i detta avsnitt medan resultatet av den 

passiva provtagningen i punkten D2 redovisas tillsammans med övriga passiva provtagare i Tabell 

20 nedan. I Tabell 11 och Tabell 12 nedan jämförs analysresultaten med Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag samt kanadensiska riktvärden för ytvatten. Jämförelser 

med ytvattenkriterier är egentligen inte adekvat men ger en indikation på föroreningsnivån. 

Tabell 11. Analysresultat från dagvattenprovtagningen avseende olika metaller och fysikalisk-
kemiska parametrar jämfört med kanadensiskt riktvärde för ytvatten (RV) respektive 
NV:s bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag(Rapport 4913) 

  Punkt D1 D1 D2 D2 RV 
Parameter  Datum 20070502 20070927 20070502 20070927  
As µg/l 0,981 2,27 1,84 3,94 5 
Ba µg/l 28,5 33,8 31,6 36,6 43)

Cd µg/l 0,0499 0,0412 0,104 0,0894 0,017 
Co µg/l 2,45 3,81 3,11 3,27 233)

Cr µg/l 1,81 1,96 1,71 2,6 8,9/11)

Cu µg/l 4,56 3 4,82 3,22 2 
Hg µg/l 0,0063 0,0145 0,0384 0,015 0,0262)

Ni µg/l 3,57 5,02 3,99 6,01 25 
Pb µg/l 1,22 1,24 2,06 1,48 1 
Zn µg/l 10,7 12,4 12,1 15,4 30 
V µg/l 5,04 - 5,96 - 203)

Sb µg/l 0,133 - 0,411 - 303)

B µg/l <10 <10 <10 11 1,63)

pH   5,9 5,6 6,2 5,8  
Konduktivitet mS/m 5,69 7,1 6,14 7,4  
BOD7 mg/l 9 14 5 14  
CODMn mg/l 58 102 56 100  
Fosfatfosfor mg/l 0,056 0,06 0,058 0,07  
N-tot mg/l 1,5 2,3 1,6 1,9  
Ammoniumkväve mg/l 0,049 0,024 0,039 0,037  
Nitratkväve mg/l <0,10 <0,1 <0,10 <0,1  
TOC mg/l 53 66 51 66  
DOC mg/l 50 59 48 61  
Turbiditet FNU 1,8 4,3 3,3 6,5  
Susp. substans mg/l <4,0 51,2 7 9,6  
Klorid mg/l 38 8,1 8,8 8,1  
Fluorid mg/l 1,2 0,38 0,83 0,32  
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter/nära neutralt/ej grumligt 
 Låga halter/svagt surt/svagt grumligt 
 Måttligt höga halter/surt/grumligt 
 Höga halter/surt/betydligt grumligt 
 Mkt. Höga halter/mycket surt/starkt grumligt 

1) Cr III/Cr VI; 2) oorganisk Hg; 3) Amerikanskt 
riktvärde för kroniska effekter (Tier II SCV; RAIS) 
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Tabell 12. Analysresultat från dagvattenprovtagning, PAH jämfört med kanadensiskt riktvärde 
för ytvatten (RV) 

 Punkt D1 D2 RV 
Ämne datum 20070502 20070502  
naftalen µg/l <0,34 <0,34 - 
acenaftylen µg/l <0,25 <0,25 1,1 
acenaften µg/l <0,025 <0,025 4 8401)

fluoren µg/l <0,040 <0,040 5,8 
fenantren µg/l <0,030 0,16 3 
antracen µg/l <0,018 0,039 0,4 
fluoranten µg/l <0,030 0,2 0,012 
pyren µg/l <0,037 0,16 0,04 
bens(a)antracen µg/l 0,024 0,073 0,025 
krysen µg/l 0,03 0,09 0,018 
bens(b)fluoranten µg/l 0,16 0,04 72)

bens(k)fluoranten µg/l 0,049 0,031 9,071)

bens(a)pyren µg/l 0,11 0,063 - 
0,021 dibens(ah)antracen µg/l <0,012 0,015 

benso(ghi)perylen µg/l 0,074 0,036 41)

indeno(123cd)pyren µg/l 0,064 0,037 7,641)

∑16 EPA-PAH µg/l 0,53 0,93 - 
∑ PAH canc. µg/l 0,46 0,33 - 
∑ PAH övriga µg/l 0,074 0,6 - 

1) Amerikanskt riktvärde Region 5; 2) Amerikanskt riktvärde Region 6 

Av analysresultaten och ovanstående jämförelse framgår: 

• Flera metaller har förhöjda halter jämfört med de kanadensiska riktvärdena för ytvatten och 

låga till måttligt höga halter enligt bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag. 

• Arsenik, bly, kadmium och zink har högre halter vid utloppet jämfört med inloppet. Barium 

och koppar visar ingen större skillnad mellan de två provpunkterna. För kvicksilver var det 

en höjning från D1 till D2 vid provtagningen i maj men ingen väsentlig skillnad vid 

provtagningstillfället i september. 

• Fluoranten, pyren, bens(a)antracen, krysen och dibens(ah)antracen visar alla högre halter 

jämfört med de kanadensiska riktvärdena för ytvatten. Med undantag för dibens(ah)antracen 

så är halterna högre i D2 jämfört med D1. 

• Även om ovanstående jämförelser inte är adekvata för dagvatten visar de att dagvattnet 

utgör en extra föroreningskälla som belastar Badebodaån. 
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4.5 Ytvatten 

4.5.1 Allmänt 
Prover av ytvatten har tagits på 5 st platser uppströms (B1), inom (B2) och nedströms (B3; B4; B5) 

Björkshults Glasbruk i Badebodaån, se Bilaga 3 för provpunkter. Provtagningen har utförts av 

Ekologgruppen som stickprovtagning vid 2 st tillfällen under våren 2007 (2007-04-27; 2007-05-02) 

samt av Högsby kommun vid ett tredje tillfälle under hösten (2007-11-26). Vid det sista tillfället 

togs flera vattenprover direkt utanför glasbruksområdet (Y2-Y7). Vattenföringen i Badedodaån var 

normalt vid provtagningstillfället i april/maj och högre än normalt i november. I varje stickprov har 

pH, konduktivitet och temperatur mätts i fält. Syrgashalten samt suspenderade ämnen har mätts på 

laboratorium. Samtliga stickprover har analyserats m a p tungmetaller, näringsämnen, och PAH. Se 

vidare Ekologgruppens rapport för detaljer avseende provtagningarna (Ekologgruppen 2008). I 

Tabell 13 nedan redovisas de aktuella provtagningspunkterna och i Bilaga 3 redovisas punkterna i 

plan. 

Tabell 13. Provtagningspunkter och analyser för ytvattenprovtagning inom Björkshults Glasbruk 

Vattenprov Analys 

Fysikalisk-kemiska, metaller, PAH, Passiv 
provtagning Metaller, PAH B1 Björkhultssjöns utlopp 

Fysikalisk-kemiska, metaller, PAH, Passiv 
provtagning Metaller, PAH B2 Utlopp damm 1 

Fysikalisk-kemiska, metaller, PAH, Passiv 
provtagning Metaller, PAH B3 Utlopp damm 2 

Fysikalisk-kemiska, metaller, PAH, Passiv 
provtagning Metaller, PAH B4 Utlopp damm 3 

Fysikalisk-kemiska, metaller, PAH, Passiv 
provtagning Metaller, PAH B5 utlopp damm 4 

Y2-Y7 Standzonen utanför glasbruket i damm 2 Fysikalisk-kemiska, metaller 
 
Resultaten sammanfattas i Tabell 14 - Tabell 16 nedan avseende fysikalisk-kemiska parametrar och 

näringsämnen samt i Tabell 17 - Tabell 19 avseende metaller och PAH.  

4.5.2 Näringsämnen m.m. 
I Tabell 14 - Tabell 16 nedan redovisas analysresultaten för ett antal fysikalisk-kemiska parametrar. 

De uppmätta halterna jämförs med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 

NV rapport 4913). 
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Tabell 14. Uppmätta halter av näringsämnen samt olika fysikalisk-kemiska parametrar i 
Badebodaån uppströms Björkshults glasbruk (B1) jämfört med NV:s 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913). 

Antal 

Ämne  Enhet analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median Max 

pH - 2 2 6,7 6,5 6,7 6,9 
Konduktivitet mS/m 2 2 7,9 7,5 7,9 8,3 
BOD7

1 mg/l 2 2 2 1 2 3 
CODMn

1 mg/l 2 2 25 19 25 31 
Fosfatfosfor (P) µg/l 2 0 <30 <30 <30 <30 
Totalkväve (N-tot) 2 µg/l 2 2 1400 800 1400 2000 
Ammoniumkväve µg/l 2 2 39 27 39 51 
Nitratkväve µg/l 2 2 220 170 220 270 
TOC mg/l 2 2 21 18 21 23 
Turbiditet FNU 2 2 1,8 1,1 1,8 2,4 
Suspenderat material mg/l 2 0 <4 <4 <4 <4 

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter/nära neutralt/ej grumligt 
 Låga halter/svagt surt/svagt grumligt 
 Måttligt höga halter/surt/grumligt 
 Höga halter/surt/betydligt grumligt 
 Mkt. Höga halter/mycket surt/starkt grumligt 

1) Tillstånd gäller för sjöar (säsongsmedelvärde maj-
oktober med månatliga mätningar i epilimnion eller 
om endast 1 prov tagits, ytvatten (0,5 m) 
2) Tillstånd gäller för sjöar (maj-oktober) 

Tabell 15. Uppmätta halter av näringsämnen samt olika fysikalisk-kemiska parametrar i 
Badebodaån utanför glasbruksområdet (damm 1 och 2, B1 samt Y2-Y7) jämfört med 
uppmätta maxhalter uppströms samt NV:s bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Rapport 4913). 

 
Antal 

Ämne  Enhet Analyser 
>detek. 
gränsen Medel Min Median Max Uppströms 

pH - 8 8 6,3 5,4 6,5 6,8 6,9 
Konduktivitet mS/m 8 8 7,5 5,4 7,6 9,5 8,3 
BOD7

1 mg/l 8 8 4 1 3 11 3 
CODMn

1 mg/l 8 8 39 19 32 79 31 
Fosfatfosfor (P) µg/l 8 0 <30 <30 <30 <30 <30 
Totalkväve (N-tot) 2 µg/l 8 8 934 650 890 1300 2000 
Ammoniumkväve µg/l 8 7 34 20 36 49 51 
Nitratkväve µg/l 8 6 195 140 170 260 270 
TOC mg/l 8 8 32 18 27 67 23 
Turbiditet FNU 8 8 12 1,1 2,3 58 2,4 
Suspenderat material mg/l 8 3 37 <4 <4 180 <4 

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter/nära neutralt/ej grumligt 
 Låga halter/svagt surt/svagt grumligt 
 Måttligt höga halter/surt/grumligt 
 Höga halter/surt/betydligt grumligt 
 Mkt. Höga halter/mycket surt/starkt grumligt 

1) Tillstånd gäller för sjöar (säsongsmedelvärde maj-
oktober med månatliga mätningar i epilimnion eller 
om endast 1 prov tagits, ytvatten (0,5 m) 
2) Tillstånd gäller för sjöar (maj-oktober) 
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Tabell 16. Uppmätta halter av näringsämnen samt olika fysikalisk-kemiska parametrar i 
Badebodaån nedströms Björkshults glasbruk (damm 3 och 4, B3-B5) jämfört med 
uppmätta maxhalter uppströms samt NV:s bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Rapport 4913). 

Antal 

Ämne  Enhet analyser 
>detek. 

Medel Min Median Max Uppströms Gränsen 
- pH 2 2 6,7 6,6 6,7 6,7 6,9 

mS/m Konduktivitet 2 2 7,4 7,4 7,4 7,4 8,3 
mg/l BOD7

1 2 2 3 2 3 3 3 
mg/l CODMn

1 2 2 19 18 19 19 31 
µg/l Fosfatfosfor (P) 2 0 <30 <30 <30 <30 <30 
µg/l Totalkväve (N-tot) 2 2 2 1100 1100 1100 1100 2000 
µg/l Ammoniumkväve 2 2 33 28 33 38 51 
µg/l Nitratkväve 2 2 260 260 260 260 270 
mg/l TOC 2 2 18 18 18 18 23 
FNU Turbiditet 2 2 1,6 1,4 1,6 1,8 2,4 
mg/l Suspenderat material 2 0 <4 <4 <4 <4 <4 

 
1) Tillstånd gäller för sjöar (säsongsmedelvärde maj-
oktober med månatliga mätningar i epilimnion eller 
om endast 1 prov tagits, ytvatten (0,5 m) 

 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter/nära neutralt/ej grumligt 
 Låga halter/svagt surt/svagt grumligt 

2) Tillstånd gäller för sjöar (maj-oktober)  Måttligt höga halter/surt/grumligt 
 Höga halter/surt/betydligt grumligt 
 Mkt. Höga halter/mycket surt/starkt grumligt 

Av genomförda undersökningar framgår sammanfattningsvis följande: 

• pH-värdet och konduktiviteten varierar mest i damm 1 och 2 (utanför glasbruket). Vattnet 

bedöms som mycket surt i en mätning samtidigt som konduktivitet är lägre. I damm 3 och 4 

(nedströms glasbruket) ligger dock värdena i samma paritet med uppmätta värden 

uppströms. 

• Näringsämnen som fosfatfosfor och kväve ligger inom samma variationsbredd uppströms 

och utanför glasbruksområdet 

• Konduktiviteten varierar något mer inom glasbruksområdet, men ligger i stort sett inom 

samma variationsbredd som uppströms glasbruket. 

• Halterna COD och TOC varierar mer inom glasbruksområdet och visar högre maximalhalter 

än uppströms. Halterna ligger dock inom samma tillståndsklass (mycket hög halt) uppströms 

och utanför glasbruksområdet. 

• Grumligheten (turbiditeten) och halt suspenderat material visar större variationsbredd med 

högre maximalhalter utanför damm 1 och 2 än uppströms. Utanför damm 3 och 4 ligger 

värdena dock i paritet med uppmätta värden uppströms. 

• Sammantaget kan konstateras att tillståndet generellt är sämre utanför glasbruksområdet 

även om ån är klart påverkad både uppströms och nedströms glasbruksområdet. 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\Björkshult_fördjupad_riskbedömning_final_080314.doc 



 0670337 Björkshults Glasbruk     2008-03-14 
 -Sidan 29 av 90 -  

4.5.3 Metaller, halvmetaller, bor, fluorid och PAH 
I Tabell 17 - Tabell 19 nedan sammanfattas analysresultaten för metaller, halvmetaller, bor, fluorid 

och PAH i Badebodaån uppströms, utanför respektive nedströms glasbruket. I tabellerna jämförs de 

uppmätta/beräknade halterna med bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 

rapport 4913). Då det saknas svenska riskbaserade riktvärden för ytvatten har kanadensiska 

riktvärden valts som jämförelse. Dessa är satta att skydda den känsligaste organismen vid långvarig 

exponering. För de ämnen där kanadensiska riktvärden saknas har amerikanska riktvärden valts, i 

första hand nationella riktvärden och i andra hand regionala. Halter som överstiger något riktvärde 

har markerats med fetstil. 
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Tabell 17. Uppmätta halter av olika ämnen (µg/l) i Badebodaån uppströms Björkshults glasbruk 
jämfört med NV:s bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) samt 
kanadensiska riktvärden för ytvatten (RV). 

Antal 

Ämne  analyser 
≥detek. 
gränsen Medel Min Median Max RV 

As 2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 5 
Ba 2 2 19,5 16,4 19,5 23 42)

Cd 2 2 0,018 0,016 0,018 0,019 0,017 
Co 2 2 0,21 0,20 0,21 0,21 232)

Cr 2 2 0,61 0,5 0,61 0,74 8,9 
Cu 2 2 2,1 1,97 2,1 2,3 2 
Hg 2 2 0,0041 0,0034 0,0041 0,0047 0,0261)

Ni 2 2 0,89 0,81 0,89 0,97 25 
Pb 2 2 0,44 0,24 0,44 0,65 1 
Zn 2 2 3,8 3,3 3,8 4,3 30 
V 2 2 0,86 0,65 0,86 1,1 202)

Sb 2 2 0,12 0,09 0,15 0,21 302)

B 2 1 10 10 10 10 1,62)

fluorid 2 2 0,18 0,17 0,18 0,18 0,12 
naftalen 1 0  <0,34  <0,34 - 
acenaftylen 1 0  <0,25  <0,25 1,1 
acenaften 1 0  <0,025  <0,025 4 8403)

fluoren 1 0  <0,040  <0,040 5,8 
fenantren 1 0  <0,030  <0,030 3 
antracen 1 0  <0,018  <0,018 0,4 
fluoranten 1 0  <0,030  <0,030 0,012 
pyren 1 0  <0,037  <0,037 0,04 
bens(a)antracen 1 0  <0,010  <0,010 0,025 
krysen 1 0  <0,016  <0,016 0,018 
bens(b)fluoranten 1 0  <0,027  <0,027 74)

bens(k)fluoranten 1 0  <0,012  <0,012 9,073)

bens(a)pyren 1 0  <0,026  <0,026 - 
dibens(ah)antracen 1 0  <0,012  <0,012 0,015 
benso(ghi)perylen 1 0  <0,010  <0,010 43)

indeno(123cd)pyren 1 0  <0,010  <0,010 7,643)

∑16 EPA-PAH 1 0  <0,45  <0,45 - 
∑PAH cancerogena 1 0  <0,056  <0,056 - 
∑PAH övriga 1 0  <0,38  <0,38 - 

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. Låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) oorganisk Hg; 2) Amerikanskt riktvärde för kroniska effekter (Tier II SCV; 
RAIS); 3) Amerikanskt riktvärde Region 5; 4) Amerikanskt riktvärde Region 6 
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Tabell 18. Uppmätta halter av olika ämnen (µg/l) i Badebodaån utanför glasbruksområdet 
(damm 1 och 2) jämfört med uppmätta maxhalter uppströms, NV:s 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) samt kanadensiska 
riktvärden för ytvatten(RV). 

Antal 

Ämne  analyser 
≥detek. 
gränsen Medel Min Median 

90- 
perc. Max 

Upp-
ströms RV 

As 8 8 4,5 0,2 0,6 12 26 0,2 5 
Ba 8 8 26 16 24 37 41 23 42)

Cd 8 8 0,05 0,002 0,03 0,13 0,14 0,019 0,017 
Co 8 8 1,3 0,2 0,4 3,2 5,1 0,2 232)

Cr 8 8 0,9 0,5 0,7 1,4 1,7 0,7 8,9 
Cu 8 8 2,2 1,2 2,1 3,2 3,6 2,3 2 
Hg 8 6 0,004 0,002 0,004 0,005 0,005 0,005 0,0261)

Ni 8 8 1,5 0,6 1,3 2,7 2,9 1 25 
Pb 8 8 1,3 0,2 0,7 2,6 5,1 0,6 1 
Zn 8 8 6,6 2,6 5,5 11 12 4 30 
V 8 8 3 0,6 1,3 7 15 1 202)

Sb 8 8 0,3 0,07 0,2 0,6 0,9 0,2 302)

B 8 2 5,9 <10   12 10 1,62)

fluorid 8 7 0,2 <0,15 0,2 0,25 0,29 0,18 0,12 
naftalen 2 0  <0,34   <0,34 <0,34 - 
acenaftylen 2 0  <0,25   <0,25 <0,25 1,1 
acenaften 2 0  <0,025   <0,025 <0,025 4 8403)

fluoren 2 0  <0,040   <0,040 <0,040 5,8 
fenantren 2 0  <0,030   <0,030 <0,030 3 
antracen 2 0  <0,018   <0,018 <0,018 0,4 
fluoranten 2 0  <0,030   <0,030 <0,030 0,012 
pyren 2 0  <0,037   <0,037 <0,037 0,04 
bens(a)antracen 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 0,025 
krysen 2 0  <0,016   <0,016 <0,016 0,018 
bens(b)fluoranten 2 0  <0,027   <0,027 <0,027 74)

bens(k)fluoranten 2 0  <0,012   <0,012 <0,012 9,073)

bens(a)pyren 2 0  <0,026   <0,026 <0,026 - 
dibens(ah)antracen 2 0  <0,012   <0,012 <0,012 0,015 
benso(ghi)perylen 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 43)

indeno(123cd)pyren 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 7,643)

∑16 EPA-PAH 2 0  <0,45   <0,45 <0,45 - 
∑PAH cancerogena 2 0  <0,056   <0,056 <0,056 - 
∑PAH övriga 2 0  <0,38   <0,38 <0,38 - 

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. Låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) oorganisk Hg; 2) Amerikanskt riktvärde för kroniska effekter (Tier II SCV; 
RAIS); 3) Amerikanskt riktvärde Region 5; 4) Amerikanskt riktvärde Region 6 
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Tabell 19. Uppmätta halter av olika ämnen (µg/l) i Badebodaån nedströms Björkshults glasbruk 
(damm 3 och 4) jämfört med uppmätta maxhalter uppströms, NV:s 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) samt kanadensiska 
riktvärden för ytvatten (RV). 

Antal 

 Ämne analyser 
≥detek. 

Gränsen Medel Min Median 
90- 

perc. Max 
Upp-

ströms RV 
As 2 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5 
Ba 2 2 17 16 17 18 18 23 42)

Cd 2 2 0,016 0,014 0,016 0,018 0,019 0,019 0,017 
Co 2 2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 232)

Cr 2 2 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 8,9 
Cu 2 2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,3 2 
Hg 2 2 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,0261)

Ni 2 2 0,79 0,79 0,79 0,8 0,81 1 25 
Pb 2 2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 1 
Zn 2 2 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 4,3 30 
V 2 2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 1 202)

Sb 2 2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,2 302)

B 2 0  <10   <10 10 1,62)

fluorid 2 2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 
naftalen 2 0  <0,34   <0,34 <0,34 - 
acenaftylen 2 0  <0,25   <0,25 <0,25 1,1 
acenaften 2 0  <0,025   <0,025 <0,025 4 8403)

fluoren 2 0  <0,040   <0,040 <0,040 5,8 
fenantren 2 0  <0,030   <0,030 <0,030 3 
antracen 2 0  <0,018   <0,018 <0,018 0,4 
fluoranten 2 0  <0,030   <0,030 <0,030 0,012 
pyren 2 0  <0,037   <0,037 <0,037 0,04 
bens(a)antracen 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 0,025 
krysen 2 0  <0,016   <0,016 <0,016 0,018 
bens(b)fluoranten 2 0  <0,027   <0,027 <0,027 74)

bens(k)fluoranten 2 0  <0,012   <0,012 <0,012 9,073)

bens(a)pyren 2 0  <0,026   <0,026 <0,026 - 
dibens(ah)antracen 2 0  <0,012   <0,012 <0,012 0,015 
benso(ghi)perylen 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 43)

indeno(123cd)pyren 2 0  <0,010   <0,010 <0,010 7,643)

∑16 EPA-PAH 2 0  <0,45   <0,45 <0,45 - 
∑PAH cancerogena 2 0  <0,056   <0,056 <0,056 - 
∑PAH övriga 2 0  <0,38   <0,38 <0,38 - 

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. Låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) oorganisk Hg; 2) Amerikanskt riktvärde för kroniska effekter (Tier II SCV; 
RAIS); 3) Amerikanskt riktvärde Region 5; 4) Amerikanskt riktvärde Region 6 
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Av analysresultaten framgår följande: 

• Halterna av metaller och PAH i Badebodaån uppströms Björkshults glasbruk är generellt 

låga. Medelhalterna av barium, bor, fluorid, koppar och kadmium överskrider dock de 

kanadensiska riktvärdena för skydd av ytvattenlevande organismer.  

• Uppmätta halter utanför glasbruksområdet indikerar att det sker ett tillskott av metaller från 

glasbruksområdet till Badebodaån. Tillskottet syns framförallt i prover som är tagna nära 

strandkanten. Vid punkten B3 som är utloppet från damm 2 syns ingen påtaglig skillnad 

jämfört med uppströmsvärden. Tillskottet av metaller behandlas vidare i Avsnitt 5.4.  

• Utanför glasbruksområdet finns en stor variation mellan prov som tagits samtidigt och med 

litet avstånd vilket indikerar att omblandningen i vattnet är liten i detta område  

• Halterna av kadmium, barium och fluorid utanför glasbruksområdet är generellt högre än 

jämförbara riktvärdena. Halterna av arsenik och, koppar är också markant högre utanför 

glasbruksområdet. 

• Halterna späds dock relativt snabbt ut och nedströms fastigheten är halterna generellt lägre 

än uppströms Björkshults glasbruk.  

• Detektionsgränsen för bor överskrids i två provtagningspunkter utanför glasbruket. 

Detektionsgränsen är för hög i förhållande till jämförvärdet för att man skall kunna dra några 

slutsatser om en eventuell påverkan. 

4.5.4 Integrerande provtagning 
Så kallade passiva provtagare för integrerande provtagning av ytvatten installerades på motsvarande 

platser som för stickprovtagningen av ytvatten se Tabell 20 nedan, dvs uppströms (B1), inom (B2) 

och nedströms (B3, B4, B5) det aktuella området. Vidare installerades en passiv provtagare i 

dagvattenutloppet i damm 2 (D2). Installationen genomfördes av Ekologgruppen och provtagarna 

var utplacerade under perioden 2007-04-27 - 2007-05-28. För detaljer avseende provtagning se 

Ekologgruppens rapport (Ekologgruppen 2007). Provtagarna analyserades med avseende på 

tungmetaller och PAH. Det skall observeras att endast diffunderbara ämnen påvisas med metoden. 

Detta innebär att partikelbundna föroreningar inte påvisas med metoden. Metoden ger en indikation 

på den biotillgängliga halten i vattnet. 
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Tabell 20. Sammanställning av analysresultat från den  passiva provtagningen i Badebodaån 
(B1-B5) samt dagvattnet inom Björkshults glasbruk (D2) (μg/l) 

B1 B2 B3 B4 B5 D2 
Ämne/Ämnesgrupp uppströms inom nedströms nedströms nedströms dagvatten

Cd 0,005 0,011 0,004 0,007 0,004 0,01 
Co 0,03 0,9 0,02 0,04 0,2 0,16 
Cr 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 
Cu 0,12 0,09 0,1 0,1 0,1 0,2 
Ni 0,14 0,4 0,14 0,17 0,14 0,6 
Pb 0,002 0,004 0,002 0,003 0,003 0,04 
Zn 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06 
Naftalen 0,0014 - 0,0009 - - 0,0017 
Acenaftylen 0,0001 - 0,0001 - - 0,0003 
Acenaften 0,00033 - 0,00016 - - 0,00025 
Fluoren 0,00034 - 0,00018 - - 0,00073 
Fenantren 0,0012 - 0,0009 - - 0,0038 
Antracen 0,00009 - 0,00004 - - 0,00035 
Fluoranten 0,0013 - 0,001 - - 0,0009 
Pyren 0,00041 - 0,0003 - - 0,0007 
bens(a)antracen 0,00002 - 0,00001 - - 0,00005 
krysen 0,00004 - 0,00003 - - 0,00005 
bens(b)fluoranten 0,00012 - 0,0001 - - 0,00009 
bens(k)fluoranten 0,00003 - 0,00003 - - <0,00002 
bens(a)pyren 0,000015 - 0,00001 - - <0,00002 
dibens(ah)antracen 0,00005 - 0,00003 - - 0,00005 
benso(ghi)perylen <0,00002 - <0,000014 - - <0,00004 
indeno(123cd)pyren 0,00003 - 0,00002 - - <0,00003 

- Ingen analys genomförd 

Analysresultaten visar sammanfattningsvis följande: 

• Det är ingen större skillnad på halterna av metaller mellan provtagningen uppströms, utanför 

eller nedströms glasbruket med undantag för nickel och kobolt som är högre i B2 än i övriga.  

• Halten av kobolt, nickel, bly och zink är märkbart högre i dagvattenprovet än i 

ytvattenproverna, vilket indikerar att det sker ett visst tillskott av dessa ämnen till ån via 

dagvattnet. 

• Halter av PAH i de två ytvattenproven är mycket låga, vilket överensstämmer med 

laboratorieresultaten av ytvatten som alla låg under detektionsgränsen. 

• Även dagvattenprovet har mycket låga halter av PAH mätt med passivprovtagaren. För de 

ämnen som detekterats med både passiva provtagare och konventionell analys så är den 

uppmätta halten mindre än en hundradel för passiva provtagare jämfört med den 
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konventionella analysen, med undantag för antracen. Förklaringen torde vara att PAH i 

dagvattnet i huvudsak är bundet vid uppslammade partiklar. 

• För metallerna är skillnaden mellan konventionell och passiv provtagning inte lika stor som 

för PAH (storleksordning 7-50 gånger mindre för passiv provtagningen) med undantag för 

zink där skillnaden är 200 gånger. 

4.6 Föroreningar i sjösediment 
Sedimentprovtagningen har gjorts på förekommande mjuka bottnar uppströms, utanför respektive 

nedströms glasbruket, se Bilaga 4 för provpunkternas placering. Resultaten redovisas i Tabell 21 - 

Tabell 23. I tabellerna jämförs de uppmätta/beräknade halterna med relevanta jämförvärden samt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (rapport 4913). Det saknas svenska 

riskbaserade riktvärden för sediment. Av den anledningen har kanadensiska riktvärden valts som 

jämförelse. Dessa är satta att skydda det akvatiska livet långsiktigt. För de ämnen där kanadensiska 

riktvärden saknas har amerikanska riktvärden valts, i första hand nationella riktvärden och i andra 

hand regionala. Halter som överstiger något riktvärde har markerats med fetstil. 
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Tabell 21. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden, median- och 90-
percentiler i sediment (mg/kg TS) uppströms Björkshults glasbruk jämfört med NV:s 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) samt kanadensiska 
riktvärden (RV). 

Antal 

Ämne Analyser 
≥detek. 
gräns Medel Min Median 

90-
perc. Max RV 

As 4 4 13 6 14 17 18 5,9 
Ba 4 4 167 131 161 165 214 - 
Cd 4 4 1,5 0,4 1,7 2,3 2,3 0,6 
Co 4 4 28 17 29 33 37 502)

Cr 4 4 19 17 20 21 21 37,3 
Cu 4 4 32 16 29 52 54 35,7 
Hg 3 0 0,5 <1 0,5 0,5 <1 0,17 
Ni 4 4 16 11 17 18 18 22,73)

Pb 4 4 38 12 41 60 61 35 
Sb 3 0 1,5 <3 1,5 1,5 <3 24)

V 4 4 37 27 39 44 44 - 
Zn 4 4 160 86 172 206 211 124 
B 1 1     4,13 - 
Fluorid 1 1     130 - 
Naftalen 1 1     0,28 0,0346 
Acenaftylen 1 0     <0,25 0,00587 
Acenaften 1 0     <0,045 0,00671 
Fluoren 1 0     <0,045 0,0212 
Fenantren 1 0     <0,080 0,0867 
Antracen 1 0     <0,060 0,0469 
Fluoranten 1 0     <0,24 0,113 
Pyren 1 0     <0,21 0,153 
^bens(a)antracen 1 0     <0,060 0,0748 
^krysen 1 0     <4,7 0,108 
^bens(b)fluoranten 1 1     0,024 0,02721)

^bens(k)fluoranten 1 0     <0,021 0,02721)

^bens(a)pyren 1 0     <0,030 0,0888 
^dibens(ah)antracen 1 0     <0,33 0,00622 
benso(ghi)perylen 1 0     <0,051 0,291)

^indeno(123cd)pyren 1 0     <0,034 0,0781)

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) Amerikanskt riktvärde, U.S. EPA Assessment and Remediation of 
Contaminated Sediments Program (ARCS) TEC (RAIS); 2) Amerikanskt 
riktvärde, EPA Ecological Screening Levels (ESLs) Region 5 (RAIS); 3) 
Consensus-based Sediment Quality Guidelines Threshold Effect Concentrations 
(TEC) (RAIS); 4) Amerikanskt riktvärde, NOAA ERL (RAIS) 
-värde saknas 
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Tabell 22. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden, median- och 90-
percentiler i sediment (mg/kg TS) utanför Björkshults glasbruk (damm 1 och 2) 
jämfört med maxhalter i sediment uppströms, NV:s bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Rapport 4913) samt kanadensiska riktvärden (RV). 

Antal 

Ämne analyser 
≥detek. 
gräns Medel Min Median 

90-
perc. Max 

Upp-
ströms RV 

As 24 24 21 3,6 13 40 121 18 5,9 
Ba 24 24 145 50 138 196 352 214 - 
Cd 24 24 1,6 0,1 1,2 3,4 5 2,3 0,6 
Co 24 24 28 5 25 54 62 37 502)

Cr 24 24 16 5 16 20 30 21 37,3 
Cu 24 24 35 6 27 60 131 54 35,7 
Hg 24 0 0,5 <1 0,5 0,5 <1 <1 0,17 
Ni 24 24 18 6 16 29 37 18 22,73)

Pb 24 24 35 3,3 24 71 156 61 35 
Sb 24 1 1,7 <3 <3 2 5,4 <3 24)

V 24 24 37 14 34 47 112 44 - 
Zn 24 24 170 27 157 325 391 211 124 
B 11 6 2,8 <2 3,0 4,7 5,9 4 - 
Fluorid 6 6 213 140 220 255 260 130 - 
Naftalen 10 7 0,067 <0,01 0,06 0,12 0,16 0,28 0,0346 
Acenaftylen 10 0  <0,01   <0,25 <0,25 0,00587 
Acenaften 10 1  <0,01   0,028 <0,045 0,00671 
Fluoren 10 2  <0,01   0,036 <0,045 0,0212 
Fenantren 10 6 0,097 <0,01 0,045 0,238 0,31 <0,080 0,0867 
Antracen 10 3  <0,01   0,1 <0,060 0,0469 
Fluoranten 10 8 0,325 <0,01 0,17 0,644 1,4 <0,24 0,113 
Pyren 10 8 0,229 <0,01 0,108 0,472 0,94 <0,21 0,153 
bens(a)antracen 10 6 0,116 <0,01 0,049 0,241 0,61 <0,060 0,0748 
krysen 10 7 0,2419 <0,01 0,0725 0,639 0,99 <4,7 0,108 
bens(b)fluoranten 10 6 0,125 <0,01 0,074 0,337 0,49 0,024 0,02721)

bens(k)fluoranten 10 6 0,069 <0,01 0,039 0,142 0,25 <0,021 0,02721)

bens(a)pyren 10 8 0,189 <0,01 0,062 0,452 0,92 <0,030 0,0888 
dibens(ah)antracen 10 2  <0,01   0,2 <0,33 0,00622 
benso(ghi)perylen 10 6 0,0655 <0,01 0,039 0,166 0,22 <0,051 0,291)

indeno(123cd)pyren 10 6 0,0655 <0,01 0,0385 0,173 0,2 <0,034 0,0781)

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) Amerikanskt riktvärde, U.S. EPA Assessment and Remediation of Contaminated 
Sediments Program (ARCS) TEC (RAIS); 2) Amerikanskt riktvärde, EPA 
Ecological Screening Levels (ESLs) Region 5 (RAIS); 3) Consensus-based 
Sediment Quality Guidelines Threshold Effect Concentrations (TEC) (RAIS); 4) 
Amerikanskt riktvärde, NOAA ERL (RAIS) 
-värde saknas 
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Tabell 23. Uppmätta min- och maxhalter, beräknade aritmetiska medelvärden, median- och 90-
percentiler i sediment (mg/kg TS) nedströms Björkshults glasbruk (damm 3 och 4) 
jämfört med maxhalter i sediment uppströms, NV:s bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Rapport 4913) samt kanadensiska riktvärden (RV). 

Antal 

Ämne analyser 
≥detek. 
gräns Medel Min Median 

90-
perc. Max 

Upp-
ströms RV 

As 18 18 9 5 7 15 19 17 5,9 
Ba 18 18 158 86 136 220 349 214 - 
Cd 18 18 0,9 0,3 0,5 2,5 2,9 2,3 0,6 
Co 18 18 25 7,5 13 67 72 37 502)

Cr 18 18 16 13 16 19 20 21 37,3 
Cu 18 18 23 17 21 32 37 54 35,7 
Hg 18 0 0,5 <1 0,5 0,5 <1 <1 0,17 
Ni 18 18 13 7,1 12 21 24 18 22,73)

Pb 18 18 13 3 8 32 37 61 35 
Sb 18 0 1,5 <3 1,5 1,7 <4 <3 24)

V 18 18 32 20 30 39 51 44 - 
Zn 18 18 126 44 87 237 438 211 124 
B 18 6 2,3 <2 2,4 4 4,5 4,13 - 
fluorid 6 6 132 83 140 165 170 130 - 
naftalen 7 4 0,16 <0,02 0,16 0,23 0,24 0,28 0,0346 
acenaftylen 7 0  <0,02   <0,25 <0,25 0,00587 
acenaften 7 0  <0,02   <0,045 <0,045 0,00671 
fluoren 7 1 0,020 0,01 0,023 0,023 0,023 <0,045 0,0212 
fenantren 7 3 0,072 0,024 0,04 0,124 0,13 <0,080 0,0867 
antracen 7 0  <0,020   <0,060 <0,060 0,0469 
fluoranten 7 3 0,112 0,04 0,08 0,192 0,3 <0,24 0,113 
pyren 7 2 0,07 0,04 0,05 0,12 0,14 <0,21 0,153 
bens(a)antracen 7 2 0,024 0,01 0,023 0,040 0,056 <0,060 0,0748 
krysen 7 2 0,4 0,027 0,165 0,642 1,2 <4,7 0,108 
bens(b)fluoranten 7 2 0,059 0,024 0,03 0,132 0,15 0,024 0,02721)

bens(k)fluoranten 7 1  <0,014   0,057 <0,021 0,02721)

bens(a)pyren 7 3 0,027 0,015 0,015 0,0518 0,077 <0,030 0,0888 
dibens(ah)antracen 7 0  <0,02   <0,19 <0,33 0,00622 
benso(ghi)perylen 7 2  0,025   0,082 <0,051 0,291)

indeno(123cd)pyren 7 1  <0,10   0,078 <0,034 0,0781)

 
 Bedömningsgrunder saknas 
 Mkt. låga halter 
 Låga halter 
 Måttligt höga halter 
 Höga halter 
 Mkt. Höga halter 

1) Amerikanskt riktvärde, U.S. EPA Assessment and Remediation of Contaminated 
Sediments Program (ARCS) TEC (RAIS); 2) Amerikanskt riktvärde, EPA 
Ecological Screening Levels (ESLs) Region 5 (RAIS); 3) Consensus-based 
Sediment Quality Guidelines Threshold Effect Concentrations (TEC) (RAIS); 4) 
Amerikanskt riktvärde, NOAA ERL (RAIS) 
-värde saknas 
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Av resultat och sammanställning framgår följande: 

• Halterna av metaller i sedimenten i Badebodaån uppströms Björkshults glasbruk är låga-

måttligt höga. Medelhalterna av arsenik, kadmium, kvicksilver, bly, zink och naftalen 

överskrider dock de kanadensiska riktvärdena för skydd av sedimentlevande organismer.  

• Halterna av metaller utanför glasbruksområdet är generellt låga till måttligt höga, med 

undantag av arsenik och koppar. För koppar är det ett enstaka värde som avviker medan det 

för arsenik är stor variation både mellan närliggande punkter och mellan prov från olika djup 

i samma punkt. Arsenik förekommer med måttligt höga halter i mjuka sediment både 

uppströms och nedströms glasbruket. I strandkanten precis utanför deponin har det uppmätts 

halter som är höga enligt Naturvårdsverkets klassificering. 

• Även för kadmium, koppar, krom, bly och zink har höga halter noterats i sedimentprover och 

de högsta halterna finns i strandkanten närmast deponin. Halterna här är mycket högre än 

jämförbara riktvärden. 

• Halterna av PAHer är för många av de analyserade ämnena högre än jämförbara 

kanadensiska riktvärden både utanför och nedströms glasbruket. 

• Halterna av arsenik, fluorid och vissa PAH är generellt högre utanför glasbruket än 

uppströms, vilket indikerar att det sker eller har skett ett tillskott av dessa ämnen från 

glasbruksområdet till Badebodaån.  

• Halterna av metaller nedströms glasbruksområdet är låga till måttligt höga och är generellt 

lägre än uppströms. Vid en punkt (S8) är dock halterna högre. Punkten är belägen precis vid 

inloppet till damm 3 där vattnet blir lugnt efter en smal passage mellan damm 2 och 3. 

Punkten kan vara påverkad av glasbruket och/eller avloppsreningsverket. 

• Halterna av fluorid och enstaka PAHer är lägre nedströms än utanför glasbruksområdet, men 

fortfarande högre än uppströms, vilket indikerar att det sker en viss spridning av dessa 

föroreningar från glasbruksområdet. 

• Inga av de uppmätta halterna i sedimenten överstiger de holländska riktvärdena för 

hälsorisker (Serious Risk Concentration för aquatic sediments, RIVM 2001) där sådana finns 

(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn samt alla 16 analyserade PAHerna). 

4.7 Frukt 
Inom det aktuella området har frukt uttagits för analys i syfte att kontrollera om de ämnen som 

konstaterats i förhöjda halter i mark och grundvatten i området tas upp i växtlighet. Inom området 

återfinns begränsat med bär och grönsaker, varför enbart äpplen plockats från två fruktträd inom 

glasbruksområdet av Kommunen under november 2007. Frukten förvarades i tillslutna 
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diffusionstäta påsar och skickades till ALS Analytica för provuttag och analys. Samlingsproverna 

bereddes genom att frukterna först sköljdes, sedan delades och kärnhuset togs bort. En liten del av 

varje frukt togs sedan ut för metallanalys. För analys med avseende på metaller har en ackrediterad 

metod för analys av livsmedel använts där provet upplöses i teflonbehållare i mikrovågsugn med 

hjälp av salpetersyra och väteperoxid. 

Gränsvärden för livsmedel finns endast för några av de ämnen som identifierats inom det aktuella 

området. Som jämförvärden har därför normala halter i frukt tagits fram utifrån olika dokument-

erade studier. För att få ett mått på haltens hälsofarlighet har även referenskoncentrationer för frukt 

beräknats utifrån värden på tolerabelt dagligt intag (TDI) och medelvärden för totalt intag av 

grönsaker från Naturvårdsverkets rapport 4639. Värdena är beräknade utifrån kroniska effekter och 

den känsligaste individen (barn) samt utifrån ett integrerat livstidsmedelvärde för cancerrisk 

(arsenik). De beräknade referenskoncentrationerna för frukt motsvarar ett genomsnittligt intag av 

drygt en frukt per dag för barn (vikt 10 kg) och ca 3-4 frukter per dag som vuxen (vikt 75 kg). De 

beräknade referenskoncentrationerna för frukt stämmer relativt väl överens med EU-gränsvärdena  

sådana är tillgängliga. 

Tabell 24. Jämförvärden för halter i frukt (mg/kg frukt, förutom för TDI: mg/kg kroppsvikt & 
dag) 

Beräknat Rfc Litteraturreferens-Ämne EU frukt1 TDI2
frukt 3halter i frukt

Arsenik saknas 0,001 0,1 <0,0002 

Kadmium 0,05 0,0005 0,05 0,02 

Krom saknas 0,005 0,5 0,003-0,008 

Kobolt saknas 0,0014 0,014 - 

Koppar saknas 0,14 14 0,03-0,06 

Kvicksilver saknas 0,002 0,2 0,01 

Nickel saknas 0,05 5 0,003-0,08 

Bly 0,1 0,0036 0,36 0,001 

Zink saknas 0,5 50 0,03-0,13 
1) EU frukt= EU-gränsvärden för frukt (EU-direktiv 466/2001). 2) TDI=tolerabelt dagligt intag. Värdena 

tagna från "Technical evaluation of the Intervention values for soil/sediment and groundwater", RIVM, 
Utgiven 2001. 3) "Kabata-Pendias & Pendias, TraceElements in Soils and Plants, CRC Press 1984" samt 
värden från Livsmedelsverkets hemsida, halterna bygger på ett fåtal mätningar. 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\Björkshult_fördjupad_riskbedömning_final_080314.doc 



 0670337 Björkshults Glasbruk     2008-03-14 
 -Sidan 41 av 90 -  

Tabell 25. Uppmätta halter av olika metaller i äpplen från glasbruksområdet jämfört med EU-
gränsvärden för frukt (EU direktiv 466/2001) och framtagna referenskoncentrationer för 
frukt (mg/kg frukt). 

Ämne  Uppmätt halt Gränsvärde Beräknad referenskoncentration 

As <0,04 - 0,1 

Cd <0,002 0,05 0,05 

Co <0,002 -  

Cr <0,01 - 0,5 

Cu 0,4 - 14 

Hg <0,005 - 0,2 

Ni <0,02 - 5 

Pb <0,02 0,1 0,36 

Zn 0,2 - 50 
 

Av laboratorieresultaten framgår följande: 

• Av de analyserade ämnena har endast koppar och zink detekterats i frukten.  

• De uppmätta metallhalterna i frukterna ligger långt under de beräknade 

referenskoncentrationerna. Noteras kan att de uppmätta koppar- och zinkhalterna i 

referensfrukten är i storleksordningen en tiopotens högre än de normalhalter som uppmätts i 

frukt vid olika studier. 

• För övriga analyserade ämnen ligger detektionsgränsen väl under de beräknade 

referenskoncentrationerna. Dock ligger detektionsgränsen för den aktuella analysen någon 

tiopotens högre än de normalhalter som uppmätts i frukt vid olika studier. 

 

Figur 6. Äppleträd på kursgårdsområdet  
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5 Fördjupad riskbedömning 

5.1 Allmänt 
En negativ påverkan av en förorening kan enbart ske om det finns en förorening överstigande en 

viss halt, ett riskobjekt samt en exponeringsväg mellan föroreningen och riskobjektet, se Figur 7. 

Det vill säga enbart förekomsten av en förorening innebär inte automatiskt en risk för påverkan. 

Förorenings-
källa

Riskobjekt

Spridningsvägar

RISK

 

Figur 7. Illustration av miljö/hälsorisk av en förorening. 

Den generella riskbedömningsmetodiken innehåller 1) en problembeskrivning som följs av 2) en 

halt- och exponeringsanalys samt 3) en effektanalys halter som sammanfattas i 4) en sammanvägd 

riskbedömning (Naturvårdsverket 2007). 

I problemformuleringen planeras och definieras riskbedömningens målsättning och avgränsning i 

tid och rum. Föroreningskällor, föroreningarnas karaktäristik, spridnings- och exponeringsvägar 

samt vilka skyddsobjekt (människor och miljö) som kan exponeras i dag och i framtiden beskrivs. 

Problembeskrivningen sammanfattas i en konceptuell modell som illustrerar hur potentiellt miljö- 

och hälsofarliga ämnen från det förorenade området kan nå skyddsobjekten.  

Halt- och exponeringsanalysen görs i syfte att kvantifiera mängden potentiell hälso- eller miljöfarlig 

farlig förorening som tas upp i skyddsobjektet under en viss tidsperiod. Exponeringstakten (dosen) i 

kombination med effektanalysen (hur giftiga ämnena är) ger underlag till att kvantifiera risken av ett 

förorenat område. I den fördjupade riskbedömningen för glasbruket har platsspecifika riktvärden 

beräknats som motsvarar en acceptabel lågrisknivå (definierad som en acceptabel daglig dos för 

icke cancerogena ämnen och en risk på ett extra cancerfall per 100 000 invånare vid livstids 

exponering för cancerogena ämnen). Detta innebär att när halterna på området understiger de 
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platsspecifika riktvärdet så uppstår inte halter eller exponering som överstiger den etablerade 

lågrisknivån vid respektive skyddsobjekt. 

Effektanalysen (toxicitetsanalys) syftar till att ta fram underlag för att bedöma vid vilka koncentra-

tioner eller doser negativa effekter uppstår. I den aktuella riskbedömningen görs detta genom att 

bl.a. jämföra uppmätta/beräknade halter i jord med platsspecifika riktvärden (PRV).  

I den sammanvägda riskbedömningen (riskkaraktärisering) slutligen utnyttjas informationen från 

exponerings- och toxicitetsanalysen för att integrera och om möjligt kvantifiera de negativa miljö- 

och hälsoeffekterna som kan orsakas av exponering från ett förorenat område. I den sammanvägda 

riskbedömningen görs också en utvärdering av osäkerheter. 

5.2 Problemformulering 

5.2.1 Mål och avgränsning 
Målet med den fördjupade riskbedömningen är att identifiera eventuella risker för negativa effekter 

på människors hälsa och miljön som föreligger idag och i framtiden m.a.p. de föroreningar som 

påträffats kring Björkshults glasbruk samt hur mycket ev. risker behöver reduceras för att inte 

utgöra en miljö- eller hälsorisk.  

Riskbedömningen görs baserat på aktuell markanvändning vid glasbruket och dess omgivningar (se 

avsnitt 3.2 ovan för detaljer) samt rådande förhållanden när det gäller Badebodaån (se avsnitt 3.5 

och 3.6 ovan). Bedömningen utgår från att det inte finns någon avgränsning mellan kursgården och 

bruksområdet och att det därför inte råder någon skillnad mellan de olika delarna när det gäller 

exponering och skyddsobjekt. Dagens markanvändning förväntas inte ändras under överskådlig tid, 

men i riskbedömningen beaktas att bruksområdet skulle kunna utnyttjas i större omfattning än i dag. 

Förändringar som kan komma att ske i ett längre perspektiv är förändrade nederbördsförhållanden 

och förändrat pH i Badebodaån. Om nederbörden ökar eller minskar kommer det att påverka såväl 

flödet i vattendraget och grundvattenflödet vilket torde medföra att exponeringen i vattendraget inte 

ändras nämnvärt. Eventuellt skulle ett ökat vattenflöde i ån kunna bidra till minskad sedimentation 

lokalt. Det kan också medföra risk för ras och erosion i strandkanten samt erosion av sediment på 

botten. Detta innebär att föroreningarna sprids i större utsträckning men samtidigt sker en 

utspädning. Eftersom Badebodaåns avrinningsområde kalkas för att motverka försurning så kan pH-

värdet i vattendraget komma att ändras om kalkningen upphör eller ökas. Någon sådan förändring är 

inte känd och därför görs heller ingen bedömning av vilka effekter som en större förändring av pH-

värdet skulle få för effekt på metallföroreningar som finns bundna i sedimenten. 
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5.2.2 Karakterisering av föroreningskällan 
I syfte att identifiera vilka föroreningar som är potentiellt viktiga ur hälso- och miljösynpunkt jäm-

förs uppmätta maximihalter med relevanta 1) riktvärden och 2) bakgrundshalter. De ämnen vars 

maximihalter överstiger riktvärdet och bakgrundshalten betraktas som viktiga ur hälso- och/eller 

miljösynpunkt och inkluderas i riskbedömningen. Det gäller även ämnen för vilka det saknas rikt-

värde eller bakgrundshalt. Screeningen görs endast för ämnen som uppmätts i halter över detek-

tionsgränsen på fastigheten och som bedöms kunna härledas till den historiska glasbruks-

verksamheten. Ämnen som identifierats som viktiga ur hälso- och miljösynpunkt redovisas i Tabell 

26 nedan. 

Tabell 26. Ämnen av potentiell betydelse för människors hälsa. 

Bruksområdet Deponin Kursgårdsområdet Norra utfyllnaden 
Ämne 

Fyll/ Grund- Fyll/ Grund- Fyll/ Grund- Fyll/ Grund-
Jord vatten Jord vatten Jord vatten Jord vatten 

Antimon +  + + + + + + 

Arsenik +  + + + +  + 

Barium +  + + +    

Bly +  + + + +  + 

Bor +  + + +    
+ + +  +    Fluor/Fluorid 

Kadmium +  + + +    

Kobolt +  + +     

Kvicksilver +  + +     

Nickel     +    

Zink   + +  +   

PAH canc.   + + +  +  

PAH övriga       +  
- ej analyserad 
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Tabell 27. Ämnen av potentiell betydelse för miljön på plats 

Kursgårds- Norra Bruksområdet Deponin området utfyllnaden 
Ämne 

Fyll/ Fyll/ Fyll/ Fyll/ 
Jord Jord Jord Jord 

+ + + + Arsenik 
+ + + + Barium 
+ + + + Bly 

RV saknas RV saknas RV saknas RV saknas Bor 
RV saknas RV saknas RV saknas RV saknas Fluorid 

+ + + + Kadmium 
+  +  Koppar 
  +  Krom 

Zink + + + + 

PAH canc.    + 

  + + PAH övriga 
- ej analyserad 

Tabell 28. Ämnen av potentiell betydelse för vatten- och sedimentlevande organismer i 
Badebodaån 

Uppströms Utanför Nedströms 
glasbruket glasbruket glasbruket 

Ämne 
Ytvatten Sediment Ytvatten Sediment Ytvatten Sediment 

 +  +   Antimon 
 + + +  + Arsenik 

RV saknas RV saknas + + + Barium RV saknas 

 + + +  + Bly 
+ + + +  + Bor 
+ + + + + + Fluorid 
+ + + + + + Kadmium 
    +  Kobolt 

+ + + +  + Koppar 
   +  + Nickel 

RV saknas RV saknas RV saknas    Vanadin 
 +  +  + Zink 

PAH canc.    +1) +1) 
PAH övriga  +1)  +1) +1) 
- ej analyserad, 1) gäller enskilda PAHer 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\Björkshult_fördjupad_riskbedömning_final_080314.doc 



 0670337 Björkshults Glasbruk     2008-03-14 
 -Sidan 46 av 90 -  

5.2.3 Föroreningarnas egenskaper 

Metaller 

De flesta metaller kan bilda oorganiska salter. Kvicksilver kan även bilda organiska föreningar. 

Metaller kan adsorbera till partiklar och rörligheten i mark varierar för olika metaller. Bly och 

koppar räknas vanligen som de minst rörliga tungmetallerna medan t.ex. kadmium och zink är mer 

mobila. Metallers rörlighet beror av t.ex. pH, mängden organiskt material, temperatur och redox-

förhållanden. Vid låga pH-värden, god syresättning, hög temperatur samt låg halt organiskt material 

ökar vanligen metallers löslighet och därmed deras rörlighet. Metaller är grundämnen och kan inte 

brytas ned i naturen utan endast omvandlas mellan olika former.  

Metaller kan lagras upp i organismer och visst intag av metaller såsom koppar, krom(III) samt zink 

är nödvändiga för god hälsa. Framförallt kadmium, zink, kvicksilver, koppar och krom kan vid 

tillräckligt höga koncentrationer vara giftiga för vattenlevande organismer. Kvicksilver kan under 

vissa förutsättningar bilda organiska föreningar som kan anrikas uppåt i ekosystemet, vilket gör 

kvicksilver särskilt farlig. 

Arsenik (As)  

3-Arsenik är en halvmetall som normalt uppträder som icke komplexbundna oxyanjoner AsO4  eller 

AsO 3-
3 . Rörligheten i mark och grundvatten styrs av såväl pH som redoxförhållanden. I syrefattig 

miljö blir arsenik mera farligt både på grund av högre giftighet och mera lättlöslig form. Arsenik är 

akut giftig för människor, växter och djur och är dessutom cancerframkallande.  

Antimon (Sb)  

Antimon är en halvmetall som förekommer naturligt i jordskorpan (HSDB). men den är inte särskilt 

vanlig i naturen (Chemsoc 2008). Den kan förekomma som metall, men den vanligaste 

förekomstformen är antimon(III)sulfid.  

Antimon är vanligt förekommande i legeringar, särskilt med bly (Chemsoc 2008). I den formen 

används den i batterier. Den används också som halvledare. Andra användningsområden är i kulor 

och för betäckning av kablar, flamskyddsmedel, färger, emalj, glas och porslin. 

Antimon kommer ut i naturen framförallt från antropogena källor såsom gruvor, smältverk samt vid 

produktion och användning av antimonlegeringar och –föreningar (HSDB). Förbränning av kol, 

avfall och slam är de viktigaste antropogena utsläppskällorna. Antimon är stabil i luft vid 

rumstemperatur och reagerar inte lätt med utspädda syror och baser (Chemsoc 2008). I luft binder 

antimon till partiklar (HSDB). Rörligheten i jord är beroende av i vilken form antimon förekommer 
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samt jordens pH. De få studier som gjorts indikerar att antimon inte binder särskilt start till jord och 

sediment. Adsorptionen är beroende av jordens/sedimentets innehåll av järn, mangan och 

aluminium. Dock verkar inte innehållet av organiskt kol påverka adsorptionen. I syrerika vatten 

förekommer antimon framförallt i femvärd form, medan den trevärda formen är vanligast i anaeroba 

vatten. Antimon förekommer som hydroxyjoner. Antimon kan reduceras och metyleras av 

mikroorganismer i anaeroba sediment, vilket i sin tur kan mobilisera antimon. 

De flesta antimonföreningar är mycket giftiga och verkar på liknande sätt som arsenik (Seilnacht 

2008). Antimon är farligt vid inandning och förtäring (KEMI 2008). Antimon är mycket giftigt för 

vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

Bor (B)  

Bor förekommer aldrig fritt utan förekommer vanligen i naturen bundet till syre (HSDB). De 

vanligaste mineralerna är borater och borosilikater. Bor används i t.ex. glas, tvålar, 

rengöringsmedel, emalj, kosmetika, bekämpningsmedel och som antiseptiskt medel (ATDSR, 

HDSB, Chemsoc 2008). 

Oorganiska föreningar av bor är inte flyktiga och förekommer i luft bundna till partiklar (HSDB). 

Vissa organiska borföreningar är flyktiga, men de är inte särskilt stabila. Bor reagerar lätt med syre 

och bildar boroxider. Bors förmåga att adsorbera till jord är beroende av jordens pH, salthalt, 

innehåll av organiskt material, järn- och aluminiumoxider och –hydroxider samt lera. Högt innehåll 

av aluminium- och järnoxider samt hydroxider ger högre adsorption. Bor är vida spritt i yt- och 

grundvatten (ATDSR) I vatten förekommer bor normalt som borsyra eller boratjoner (HSDB). Bor 

kan också adsorbera till sediment. Adsorptionen är beroende av vattnets pH. Störst adsorption sker 

vid pH 7,5-9. Andra faktorer som påverkar adsorptionen är innehållet av aluminium- och järnoxider 

samt –hydroxider.  

Bor är ett viktigt näringsämne för växter, men inte för djur (Chemsoc 2008). Bor har en låg till 

måttlig potential att koncentreras i organismer (fisk) (HSDB). Människor får i sig ungefär 2 mg per 

dag via födan (Chemsoc 2008).  

Fluor (F)  

Fluorider är naturligt förekommande föreningar (ATDSR). Fluor och vätefluorid används för att 

tillverka kemiska föreningar och fluorvätesyra för att etsa glas. Andra fluoridföreningar används vid 

tillverkning av stål, kemikalier, keramik, smörjmedel, färger, plaster och pesticider. Fluorider 

tillsätts ofta dricksvatten och tandvårdsprodukter för att skydda mot hål i tänderna. 
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Vätefluoridgas adsorberar till regndroppar i moln och dimma och bildar fluorvätesyra (ATDSR). 

Fluor bildar salter med mineraler i jord. Natriumfluorid löser sig lätt i vatten, medan kalciumfluorid 

är svårlösligt. Fluorider i vatten och jord binder starkt till partiklar. Vätefluorid löser sig i vatten och 

bildar fluorvätesyra. 

Fluorider kan ackumulera i växter och djur (ATDSR). I djur ackumulerar fluorider framförallt i ben 

och skal. Låga halter av fluorider kan skydda mot hål i tänderna, men höga halter kan orsaka skador 

på tänder och ben. Vätefluorid och fluor är naturligt förekommande gaser som kan verka irriterande 

för hud, ögon och andningsorganen. 

PAH 

PAH är en grupp av över hundra olika ämnen som bl.a. används i t.ex. läkemedel, bekämpnings-

medel, färger och plaster. PAH utgör även en beståndsdel i kreosot- och taktjära där PAH fungerar 

som impregneringsmedel som förhindrar rötangrepp och andra skadeverkningar (ATDSR 1996). 

PAH uppstår också som biprodukter vid ofullständig förbränning av drivmedel, olja, gas, kol, trä, 

sopor och tobak., samt vid stekning och grillning av kött. 

PAHs vattenlöslighet minskar med storleken på molekylen. De högmolekylära PAH:erna är näst 

intill olösliga och immobila i jord (HSDB 2004). PAH binder starkt till organiskt material. De är 

fettlösliga, oftast stabila och i en del fall bioackumulerbara (KEMI 2006). Att föreningarna är 

stabila innebär att de är svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning 

sker. I vattenmiljöer binds PAH framför allt till partiklar för att sedan transporteras till sediment där 

de kan bli mycket långlivade. Därför är vattenekosystem nära utsläppskällor mest utsatta. Många 

PAH-föreningar ansamlas i ryggradslösa organismer i vattenmiljön och anrikas i näringskedjan. Till 

exempel har musslor dålig förmåga att bryta ner PAH, vilket leder till att föreningarna ansamlas i 

musslorna.  

Människor exponeras framförallt via inandning av cigarettrök och bilavgaser samt via mat. I 

förorenade områden kan exponering ske direkt via hudkontakt eller intag av PAH-innehållande 

vatten och jord (ATDSR 1996). De högmolekylära PAH:erna är generellt både cancerogena och 

mutagena. 

5.2.4 Identifiering av skyddsobjekt 
Potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen har identifierats i mark, grundvatten, dagvatten, ytvatten 

och sediment. Markanvändningen varierar mellan de olika delområdena. Det norra området är 

allmän plats som ligger i närheten av badplats och lekplats. Här kan barn vistas och eventuellt kan 

det växa vilda bär och svamp. Inom kursgårdsområdet vistas människor både tillfälligt och 
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permanent. Odling av frukt och grönsaker kan antas förekomma liksom lek och rekreation. Det 

samma gäller för det norra utfyllnadsområdet som ligger i direkt anslutning och utan tydlig 

avgränsning i förhållande till kursgårdsområdet. Större delen av marken i bruksområdet utgörs av 

en grusplan som i första hand används till parkering. Detta innebär att användningen av området är 

ganska lik vad som normalt benämns mindre känslig markanvändning, men eftersom området inte 

är inhägnat och det finns lite naturlig gräsmark så är det möjligt att det kan förekomma att barn 

leker och att det kan även bli aktuellt med bär och svamp i området inom överskådlig tid. 

Detsamma gäller för den södra utfyllnaden. Det finns inga grundvattenbrunnar i området. 

Grundvatten som bildas i området eller strömmar genom området rinner ut i vattendraget 

Badebodaån som passerar området. Vattendraget utnyttjas för fritidsfiske, kräftfiske, bad- och 

kanotvatten. I en framtid kan det inte uteslutas att vatten från ån används för bevattning. 

Baserat på ovanstående har följande skyddsobjekt identifierats: 

Hälsa 

• Människor som arbetar på området 

• Människor som bor på området  

• Människor som tillfälligt besöker området 

• Människor som äter fisk och kräftor från ån 

• Människor som äter grönsaker, bär och svamp från området 

Miljö

• Marklevande djur och växter 

• Vattenlevande organismer i ån 

 

Skyddsobjekten bedöms vara samma även i ett längre tidsperspektiv.  

5.2.5 Identifiering av spridnings- och exponeringsvägar  
Exponeringsvägar-människor 

Människor som vistas i området kan få i sig föroreningar på olika sätt. De exponeringsvägar som är 

aktuella sammanfattas i Tabell 29. Kvicksilver och PAH är flyktiga och kan om de förekommer i 

marken under byggnader förångas och transporteras i gasform till inomhusluften. Människor som 

vistas inomhus kan därvid andas in flyktiga föroreningar. Kvicksilver och PAH har inte detekterats i 

prover som tagits under golvet i hyttan och sliperiet med däremot har det detekterats i krypgrunden 

under en av byggnaderna. Under flertalet byggnader saknas provtagning. Eftersom kvicksilver inte 

påträffats mer än i enstaka punkter på området så finns det ingen anledning att misstänka att det 
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finns under byggnaderna. PAH finns i många av markproverna och kan teoretiskt spridas in i 

byggnaderna. 

För närvarnade sker ingen odling av grönsaker inom området men det växer flera fruktträd inom 

kursgårdsområdet. Förekomst av svamp och vilda bär som hallon och blåbär har inte kunnat 

konstateras, men skulle vara tänkbara i framtiden liksom odling av grödor. Speciellt i det norra 

området med närheten till lekplats och badplats kan man tänka sig att det kan bli attraktivt att plocka 

bär. 

Fritidsfiske förekommer i Badebodaån även om det inte är klarlagt om det sker något fiske i direkt 

anslutning till glasbruket. Det är dock känt att det fiskas kräftor i ån vid glasbruket.  

Tabell 29. Exponeringsvägar för människor i området 

Exponeringsväg Metaller, 
halvmetaller, 
bor och fluor  

PAH och kvicksilver 

Inandning av ångor inomhus från flyktiga 
föroreningar i jorden  

 X 

Intag av förorenad jord X X 
Hudkontakt med förorenad jord X X 
Inandning av förorenade jordpartiklar X X 
Intag av grönsaker, frukt, bär och svamp X X 
Intag av fisk och kräftor X X 

 

Spridningsvägar mark-grundvatten-ytvatten 

En del av föroreningarna i marken löses upp av vatten och sprids genom grundvattenströmning. 

Markens innehåll av organiskt material och olika mineral samt oxidationsförhållanden och pH-

värde har betydelse för hur lättlösliga och lättrörliga föroreningarna är. Föroreningarna kan också 

spridas när de är bundna till partiklar som följer med vattenströmmen. Föroreningar kan spridas 

med vatten från marken i området till Badebodaån på följande sätt:  

• nederbörd som infiltrerar genom förorenad fyllning och jord 

• grundvatten som kommer från öster och strömmar genom deponin  

• grundvatten som strömmar från den övre dammen till den nedre genom kursgårdsområdet 

och den norra utfyllnaden 

• nederbörd som rinner av på markytan till dagvattenledningen eller direkt till ån 

• erosion av ytligt material från området till ån 
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Områdets belägenhet intill ån medför att grundvattentransporten är tydligt riktad mot ån. Dessutom 

är genomsläppligheten i fyllningen större än genomsläppligheten i den finkorniga moränen och i 

berggrunden varför man kan anta att grundvattnet som bildas i området strömmar ut i Badebodaån. 

Grundvatten som bildas öster om glasbruksområdet strömmar i riktning mot ån och passera genom 

förorenad jord/fyllning som är belägen under grundvattenytan. På grund av fördämningen i ån 

utanför glasbruket finns en nivåskillnad på ca 2 meter. Denna nivåskillnad innebär en drivkraft för 

en grundvattenströmning genom västra delen av kursgårdsområdet och norra utfyllnaden. Marken i 

området är inte hårdgjord utan är täckt av växtlighet eller grusad. Det mesta av nettonederbörden 

infiltrerar, men en mindre del rinner av på markytan antingen direkt till ån eller via diket öster om 

f.d. järnvägen, vidare i dagvattenledningen genom bruksområdet och ut i ån. 

Hur ett ämne fördelar sig mellan fast fas och vattenfas kan mätas med hjälp av laktest. Laktest i 

form av skaktest har utförts på sex prov med fyllning och ett prov med tegelrester. Vidare har 

perkolationstest utförts på ett prov med fyllning. Hur testerna har utförts och utvärderats framgår av 

Bilaga 6. Tillskottet av de olika föroreningarna till ån har beräknats på två olika sätt dels baserat på 

en uppskattning av hur mycket förorenat grundvatten som kan rinna ut i ån och 

föroreningskoncentrationer i grundvattnet nära strandlinjen dels genom att anta att 

medelkoncentrationen i jord/fyllning är i jämvikt med grundvattnet som bildas i området och som 

strömmar genom området. Förutsättningarna för beräkningarna framgår av Bilaga 7.  

Tabell 30. Belastning av föroreningar till ån beräknad baserad på medelhalt i jord/fyllning eller 
medelhalt i grundvattnet  

 Beräknad från halt i 
grundvatten 

Beräknad från halt i jord/fyllning (gram/år) (gram/år) 
 Norra 

utfyllnad Kursgård Deponi Bruksområde Summa Summa 
Sb 76 230 210 100 49610
As 450 310 2250 2000 1303420
Ba 230 590 780 690 3801900
Pb 35 70 1200 1060 161300
B 160 130 180 160 154810
F 730 540 1600 1500 0,993700
Cd 0,3 0,6 410 360 1,8410
Co 10 40 120 110 8,2210
Cu 30 64 57 50 28180
Cr 2,6 13 8 7 2,129
Hg 1 2,4 3 2,6 0,028
Ni 1,9 5,3 4 3,9 5,415
Zi 35 76 820 730 74960
PAH canc. 0,15 0,18 0,04 0,03 0,140,4
PAH övr. 77 40 7 6,3 0,48130
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Av tabellen ovan framgår att de olika beräkningsmetoderna ger olika resultat vilket bland annat kan 

bero på att de grundvattenprover som använts vid beräkningarna har tagit i grundvattenrör som är 

placerade en bit från ån och därför kan halten i grundvattnet öka ytterligare innan grundvattnet 

rinner ut i ån, vilket då inte tas hänsyn till i beräkningarna och ger en underskattning av mängderna. 

Beräkningen som baseras på halter i marken förutsätter att jämvikt råder mellan fast fas och 

vattenfas. Då jämvikt sällan råder innebär metoden en överskattning av mängderna. Det kan också 

påpekas att det även finns osäkerheter när det gäller hur representativa de beräknade medelhalterna 

är och de generaliseringar som gjorts avseende föroreningarnas utbredning och mäktighet.  

Spridningsväg ytvatten-sediment-ytvatten 

Föroreningar som läckt ut i Badebodaån fastläggs i bottensedimenten direkt utanför området eller 

transporteras i löst form eller partikelbundet med ytvattnet. Badebodaåns karaktär med omväxlande 

strömmande och stillastående vatten innebär att föroreningar som inte sedimenterat lokalt förr eller 

senare fastläggs i sediment längre nedströms i vattendraget. Eftersom såväl vattenflöde som 

bottenyta i ån är stor sker en väsentlig utspädning efterhand ju längre nedströms föroreningarna 

kommer, vilket är konstaterat i de mätningar som gjorts. När föroreningarna fastlagts i sedimenten 

kan dessa överlagras av nya sediment alternativt slammas upp genom erosion och transporteras 

vidare i systemet. Föroreningar i sediment kan även frigöras om pH- eller redox-förhållandena 

förändras så att lösligheten ökar. 

5.2.6 Framtagande av konceptuell modell 
Nedan illustreras hur konstaterade miljö- och hälsoskadliga föroreningar sprids inom och från 

fastigheten till de identifierade relevanta skyddsobjekten. Spridnings- och exponeringsvägar som 

bedöms som beaktansvärda för riskbedömningen är markerade med heldragna pilar, medan 

spridnings- och exponeringsvägar som bedöms vara av mindre betydelse är markerade med 

streckade pilar. Dimensionerande spridnings- och exponeringsvägar är dessutom rödmarkerade. 

Exponeringsvägar som ej bedöms vara relevanta för riskbedömningen är beskrivna med över-

kryssade pilar.  
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5.2.6.1 Hälsa 
Föroreningskälla          Frigörelsemekanism           Spridningsväg                 Exponeringsväg         Skyddsobjekt 

 

 

Metaller, 
bor, anti-

mon, fluor-
ider i mark 

Upplösning 

Förångning 

Grundvatten 

Oralt intag 

Luft 

Inandning 

Frukt, bär, 
grödor 

Boende, 
besökare 

X 

Damning 

Erosion 

Ytvatten 

Fisk, 
kräftor 

Hudkontakt 

Sediment 

Kvicksilver 
och PAH i 

mark 
Dagvatten 
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5.2.6.2 Miljö 
Föroreningskälla          Frigörelsemekanism           Spridningsväg                 Exponeringsväg         Skyddsobjekt 

 

Metaller, 
bor, anti-

mon, fluor-
ider i mark 

Upplösning 

Förångning 

Grundvatten 

Luft 

Marklevande 
organismer 

Damning 

Erosion Ytvatten 

Sediment 

Kvicksilver 
och PAH i 

mark 

Dagvatten 

Vattenlevande 
organismer i 
Badebodaån 

 

5.3 Hälsorisker 
Exponering och skyddsobjekten motsvarar Naturvårdsverkets exponering för känslig 

markanvändning med undantag för exponering via grundvatten. Grundvattenexponeringen kan 

undantas då inget grundvattenuttag sker idag eller bedöms ske i en framtid (kommunalt 

dricksvatten). Exponering via intag av fisk från ån bedöms med ledning av vad som skrivits tidigare 

om föroreningsspridning som väldigt liten men behandlas vidare när det gäller arsenik eftersom det 

är den förorening som är dimensionerande och där det även finns lättillgängliga data.  

Platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden (PRV-H) har beräknats med hänsyn till den nuvarande 

och den troligen framtida markanvändningen där människor bl.a. bor och odlar grödor inom 

området. Se Bilaga 7 för detaljer avseende hur dessa riktvärden tagits fram.  

I Tabell 31 nedan jämförs uppmätta halter med framräknade PRV för hälsorisker. Vid mer än 10 

mätvärden har 90-percentilen använts och där det finns mindre än 10 mätvärden har maxhalten 

använts. 
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Tabell 31. Jämförelse mellan uppmätta halter av metaller, fluor, bor och PAH (90 percentil om 
inget annat anges) i jordprover(mg/kg) och framtagna platsspecifika hälsoriktvärden 
(PRV-H) (jmf. även Bilaga 7). 

Bruksområdet Deponin Kursgårds-
området 

Norra 
utfyllnaden 

Ämne 

Fyll/Jord Fyll/Jord Fyll/Jord Fyll/Jord 

PRV-H Dimension. 
exponerings- 

väg 

Antimon 10/6 11/<31 23/3,6 151/131 270 gröda & d. intag 

Arsenik 285/128 582/131 411/871150/86 10 bakgrund 
1 1Barium 711/1314 1 280/97 1 190/1671 167/1 718 680 gröda & d. intag 
1Bly 1 085/138 5 250/46 775/831968/182 180 gröda & d. intag 

Bor 491/291 231/e.a. 16/521 491/<11 70 gröda 

Fluor 4501/3901 8401/e.a. 3101/1401 1 2001 20 / e.a. gröda 

Kadmium 23/3,8 1 664/0,61 12,1/0,92,5/1,4 1 gröda & d. intag 

Kobolt 22/65 59/9,51 11/19 7,1/241 60 gröda & d. intag 

Koppar 47/49 42/241 62/40 72/761 6 500 gröda 

Krom 13/16 14/201 15/35 11/331 87 000 direkt intag 

Kvicksilver <1/1,81 1,21 1 1/<1 <1/1,4 <11 1 5 ångor /<1

Nickel 14/13 13/131 16/20 12/341 150 gröda 

Zink 364/264 4 885/631 686/361 867/971 2 100 gröda 

PAH canc. 0,31/0,91 1,71 211/e.a 4,3/9,1 0,3 /e.a. gröda 
1PAH övriga 0,61/1,61 2,81/e.a. 4,9/21 711 20 /e.a gröda & fisk 

1Maxhalt; e.a.= ej analyserad,   

Av ovanstående jämförelse framgår att de uppmätta halterna av arsenik, barium, bly, fluor, 

kadmium och cancerogena PAH i jord och/eller fyllning överstiger de framräknade platsspecifika 

riktvärdena för alla delområdena. Halterna av övriga PAH överstiger riktvärdena på 

kursgårdsområdet och i den norra utfyllnaden och halterna av kobolt överstiger riktvärdena i den 

naturliga jorden inom bruksområdet. Halterna av kobolt i deponin ligger också i nivå med 

riktvärdet. 

För barium, bly, fluor, kadmium, kobolt och cancerogena PAH är det intag av grödor från området 

och/eller direkt intag av förorenad jord som är de dimensionerande exponeringsvägarna. Detta 

gäller egentligen även arsenik men där justeras riktvärdet till strax över bakgrundshalterna för 

området. Direkt intag av förorenad jord är möjligt på alla delområdena idag och troligen även i 

framtiden så länge som området används på liknande sätt som idag. Intag av grödor är möjligt idag 

på kursgårdsområdet och norra utfyllnaden. I framtiden kan det inte uteslutas att delar av 

bruksområdet och deponin växer igen och möjliggör för bär och svampar att etablera sig där, vilket i 

så fall kan leda till att människor intar bär och svamp även från dessa delområden.  
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Intag av jord med höga arsenikhalter kan innebära en risk för akut förgiftning, speciellt för mindre 

barn. Enligt amerikanska ”The Agency for Toxic Substances and Disease Registry” (ATSDR) kan 

barn få i sig så mycket som 5 g jord på en dag (s.k. PICA-barn). Ett intag av 6 mg arsenik per dygn 

kan innebära dödlig dos för ett barn på 10 kg. Detta innebär att om ett barn får i sig 5 g jord med en 

halt på ca 1 200 mg arsenik/kg jord skulle det kunna leda till döden. Även betydligt lägre halter kan 

leda till att förgiftningssymptom uppstår. Med hänsyn till denna icke letala förgiftningsrisk bör en 

säkerhetsmarginal för arsenikhalterna användas. Med en sådan säkerhetsmarginal på 10 ggr innebär 

detta att halter över 120 mg/kg får anses utgöra en fara för lekande barn. De uppmätta halterna av 

arsenik överstiger 120 mg/kg för alla delområden. Det finns alltså en risk för akuta effekter för 

barn som leker i området nu eller i framtiden. 

De uppmätta halterna av både arsenik och kadmium är 2-3 tiopotenser högre än de beräknade 

riktvärdena för kronisk exponering. Sammantaget innebär detta oacceptabla hälsorisker för 

dem som bor eller vistas ofta på området nu eller i framtiden. 

Halterna av arsenik och övriga PAH överskrider de beräknade riktvärdena för exponeringsvägen 

intag av fisk. PAHer detekteras inte i ån men detektionsgränserna ligger ibland t.o.m. högre än 

kanadensiska riktvärden vilket innebär att risker med PAHer vid intag av fisk inte kan uteslutas. 

Analys av arsenik i huvudfåran av ån visar att det idag inte sker något mätbart halttillskott från 

glasbruksområden, men att det däremot uppmäts höga halter arsenik i strandzonen på damm 2 som 

vetter mot deponin. En beräkning (se Bilaga 7) visar att en årlig konsumtion av ca 700 g kräftkött 

(skalad vikt) fångad i strandzonen av damm 2 under en livstid motsvarar lågrisknivån (1 extra 

cancerfall per 100 000 innvånare och en livstid). Sammantaget kan hälsorisker från intag av fisk 

från ån eller kräftor som fiskas i damm 2 nu eller i framtiden inte uteslutas.   

Enligt jämförelserna i avsnitt 4.6 ovan innehåller sedimenten utanför och även nedströms glasbruket 

förhöjda halter av metaller och PAH. Då dessa dammar inte används för bad är hudkontakt och 

direkt intag inte aktuellt. Då halterna i sediment ligger långt under föreslagna holländska 

riktvärdena för hälsorisker (Serious Risk Concentrations för aquatic sediments, RIVM 2001) är det 

osannolikt att hälsorisker kan uppstå från föroreningarna i sedimenten vid intag av fisk eller kräftor.  

5.4 Miljörisker på platsen 
Även om detaljplanen från 1993 tillåter boende på kursgården är området från början ett 

verksamhetsområde och därför får skydd för miljön på platsen enligt mindre känslig 

markanvändning anses vara tillräckligt för hela området. Denna skyddsnivå för markmiljön har 

stämts av med projektgruppen. Det är dock tveksamt om hänsyn till markmiljön överhuvudtaget 

skall tas i deponin och utfyllnaderna (så länge dessa ligger kvar) utom för den ytliga jorden. 
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Platsspecifika riktvärden för miljön på plats (PRV-M) har enligt ovanstående resonemang satts till 

de generella riktvärdena för skydd av markmiljön för mindre känslig markanvändning. Dessa 

motsvarar de holländska riktvärdena för skydd av 50 % av arterna i marken.  

För vattenlevande organismer har platsspecifika riktvärden (PRV-Y) beräknats för föroreningar i 

jord inom glasbruksområdet. Se Bilaga 7 för detaljer avseende hur dessa riktvärden tagits fram.  

Tabell 32I  nedan jämförs uppmätta halter av olika föroreningar i jord på fastigheterna med PRV för 

miljöskydd på platsen (PRV-M). Vid mer än 10 mätvärden har 90-percentil används och vid mindre 

än 10 har maxhalten använts. 

Tabell 32. Jämförelse mellan statistiskt uppmätta halter av metaller, fluorid, bor och PAH (90 
percentil om inget annat anges) i jordprover (mg/kg) och framtagna platsspecifika 
riktvärden för miljöskydd på platsen (PRV-M) (jmf. även Bilaga 7). 

Bruksområdet Deponin Kursgårds- 
området 

Norra 
utfyllnaden 

Ämne 
Fyll/ 
Jord 

Fyll/ 
Jord 

Fyll/ 
Jord 

PRV-M 
Fyll/ 
Jord 

Antimon 10/6 11/<31 23/3,6 151/131 40 
1Arsenik 285/128 582/13 411/871150/86 40 

1 1Barium 711/1 314 1 280/97 1 190/1671 167/1 718 300 
1Bly 1 085/138 5 250/46 968/182 775/831 400 

Bor 491/291 231/e.a. 16/521 491/<11 - 

Fluor 4501/3901 8401/e.a. 3101/1401 1 2001/ e.a. - 

Kadmium 23/3,8 1 664/0,61 2,5/1,4 2,1/0,91 20 
1Kobolt 22/65 59/9,5 11/19 7,1/241 35 

Koppar 47/49 42/241 62/40 72/761 200 

Krom 13/16 14/201 15/35 11/331 150 

Kvicksilver <1/1,81 1,21 1 1/<1 <1/1,4 <11 1 10 /<1

Nickel 14/13 13/131 16/20 12/341 120 

Zink 364/264 4 885/631 686/361 867/971 1 000 

PAH canc. 0,31/0,91 1,71/e.a. 4,3/9,1 211 40 /e.a 

PAH övriga 0,61/1,61 2,81/e.a. 4,9/211 711 40 /e.a 
1 Maxhalt; e.a.= ej analyserad; - data saknas 

Av ovanstående jämförelse framgår att de uppmätta halterna av arsenik, barium, bly, kadmium, 

kobolt, zink och övriga PAH i jord och/eller fyllning överstiger de framräknade platsspecifika 

riktvärdena för åtminstone något av delområdena. De högsta halterna påträffas dock i deponin och 

norra utfyllnaden där markmiljön inte har samma skyddsvärde. Sammantaget kan det därför inte 
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uteslutas att organismer som lever i marken på området och vissa grundläggande 

markfunktioner är påverkade av föroreningarna. 

5.5 Miljörisker för vattenlevande organismer i Badebodaån 
I Tabell 33 nedan jämförs uppmätta halter av olika föroreningar i jord på fastigheterna med 

framräknade PRV för skydd av ytvatten. PRV har beräknats både för långvarig exponering för 

organismer som vistas i olika delar av vattendraget (PRV-Y, kronisk exponering, hög utspädning) 

och för akuta effekter för organismer som vistas kortare tider i strandzonen i damm 2 utanför 

deponin (PRV-Y akut lokalt, akut toxicitet, låg utspädning). Vid mer än 10 mätvärden har 90-

percentilen används och vid mindre än 10 har maxhalten använts. 

Tabell 33. Jämförelse mellan statistiskt uppmätta halter av metaller, fluorid, bor och PAH (90 
percentil om inget annat anges) i jordprover (mg/kg) och framtagna platsspecifika 
riktvärden för skydd av ytvatten (PRV-Y) (jmf. även Bilaga 7). 

Bruksområdet Deponin Kursgårds- 
området 

Norra 
utfyllnaden 

Ämne 
Fyll/ 
Jord 

Fyll/ 
Jord 

Fyll/ 
Jord 

PRV-Y 
PRV-Yakut 

Fyll/ lokalt 
Jord 

Arsenik 285/128 582/131 150/86 411/871 1 000 1 000 

Barium 711/1 314 1 280/971 1 167/1 718 1 190/1671 170 0001 600 
1Bly 1 085/138 5 250/46 968/182 775/831 40 000 4 500 

1Bor 491/291 231/e.a. 16/52 491/<11 1 600 26 

Fluor 4501/3901 8401/e.a. 3101/1401 1 2001 552 - / e.a. 

Kadmium 23/3,8 1 664/0,61 2,5/1,4 2,1/0,91 920 80 

Koppar 47/49 42/241 62/40 72/761 10 000 120 
1 Maxhalt; e.a.= ej analyserad; - data saknas 

Av ovanstående jämförelse framgår att 90-percentilen av de uppmätta halterna inom deponin av bly 

och kadmium i fyllning överstiger de framräknade platsspecifika riktvärdena. För bor överstiger de 

uppmätta halterna inom alla områden utom deponin de framräknade platsspecifika riktvärdena. De 

uppmätta maxhalterna av fluor inom deponin och norra utfyllnaden överstiger de framräknade 

platsspecifika riktvärdet. Enligt jämförelsen är det risken för akuta effekter på de organismer som 

vistas i strandzonen i damm 2 utanför deponin som är styrande (undantaget fluor där data saknas). 

För kadmium stämmer detta även för halten som uppmätts i ytvattnet i strandzonen som uppvisar 

högre halter än åtminstone det kanadensiska  riktvärdet (CCME) för kronisk påverkan. Även 

arsenik har uppmätts i ytvattnet i strandzonen i halter över det kanadensiska riktvärdet. 
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Sammantaget kan det inte uteslutas att ytvattenorganismer som åtminstone delvis vistas i 

strandzonen i damm 2 utanför deponin är påverkade av föroreningarna i ytvattnet. 

Enligt jämförelserna i avsnitt 4.6 ovan innehåller sedimenten i damm 2 och 3 förhöjda halter av 

metaller och PAH. En jämförelse kan göras med kanadensiska gränsvärden för sediment, så kallade 

PEL-värden (Proboble Effect Level) vilket är en koncentration då biologiska effekter är sannolika. 

Jämförelsen görs i Tabell 34. 

Tabell 34. Jämförelse mellan uppmätta halter av metaller, PAH (maxhalter om inget annat 
anges) i sediment och kanadensiska PEL-värden. Halter i mg/kg TS. 

 Ämne Uppströms Damm 1 & 2 Damm 3&4 RV-PEL 
40* 18 As 15* 17 

Ba 214 196* 220* - 
Cd 2,3 3,4* 2,5* 3,5 
Co 37 54* 67* - 
Cr 21 20* 19* - 
Cu 54 60* 32* 197 

0,5/<1 0,5/<1 0,5/<1 Hg 0,486 
Ni 18 29* 21* - 
Pb 61 71* 32* 91,3 
Sb <3 2* 1,7* - 
V 44 47* 39* - 
Zn 211 325* 237* 315 
B 4,13 5,9 4* - 
Fluorid 130 260 170 - 
Naftalen 0,28 0,16 0,24 0,391 
Acenaftylen <0,25 <0,25 <0,25 0,128 
Acenaften <0,045 0,028 <0,045 0,0889 
Fluoren <0,045 0,036 0,023 0,144 
Fenantren <0,080 0,31 0,13 0,515 
Antracen <0,060 0,1 <0,060 0,245 
Fluoranten <0,24 1,4 0,3 2,355 
Pyren <0,21 0,94 0,14 0,875 
bens(a)antracen <0,060 0,61 0,056 - 
krysen <4,7 0,99 1,2 0,862 
bens(b)fluoranten 0,024 0,49 0,15 - 
bens(k)fluoranten <0,021 0,25 0,057 - 
bens(a)pyren <0,030 0,92 0,077 0,782 
dibens(ah)antracen <0,33 0,2 <0,19 0,135 
benso(ghi)perylen <0,051 0,22 0,082 - 
indeno(123cd)pyren <0,034 0,2 0,078 - 

*90% percentil 
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För arsenik ligger maxhalt uppströms respektive 90% percentil utanför området högre än 

riktvärdet. För zink ligger 90% percentil högre än riktvärdet i området utanför glasbruket. För flera 

PAH ligger maxhalterna över riktvärdet i området utanför glasbruket. För flera andra ämnen ligger 

uppmätta halter i närheten av riktvärdena. Acenaftylen har för höga detektionsgränser för att en 

jämförelse med riktvärdet skall vara relevant. 

Jämförelsen mellan de uppmätta halterna i sedimenten med de kanadensiska riktvärdena för 

långsiktiga effekter som gjordes i Tabell 21 i avsnitt 3.6 visar dock att påverkan på organismer som 

lever i sedimenten inte kan uteslutas även uppströms och nedströms glasbruksområdet.  

Då halterna av några metaller och PAH är högre än relevanta kanadensiska riktvärden är det 

sannolikt att sedimentlevande organismer utanför glasbruket är påverkade. Det kan dock inte 

uteslutas att sedimentlevande organismer både uppströms och nedströms glasbruksområdet 

också är påverkade.  

Man kan konstatera att både ytvatten och sediment i ån är påverkat redan uppströms området. Det 

finns troligen ett samband mellan glasbruksområdet och några av de förhöjda halter som uppmäts i 

ytvatten och sediment strax utanför området och för sediment i viss mån även nedströms. Bilden 

kompliceras dock av att tillskottet från dagvattenledningen från Björkshult som rinner ut i damm 2 

och vattnet från reningsverksdammarna som rinner ut i damm 3. Dessutom har det visat sig vid 

sedimentprovtagningarna att åtminstone vissa av sedimenten i ån är rörliga (Ekologgruppen 2007).  

5.6 Samlad riskbedömning 
Sammantaget får det anses klarlagt att glasbruksverksamheten i Björkshult har gett upphov till 

föroreningar i marken på området samt i ytvatten och sediment utanför området. Föroreningarna 

utgörs främst av metaller, andra oorganiska ämnen samt PAH. Dessa föroreningar förekommer i 

halter innebär icke acceptabla risker för dem som bor och vistas på området både idag och i en 

framtid. Vidare är det sannolikt att föroreningarna även påverkar de organismer som lever i marken 

på området och i ån utanför området. Det är även klarlagt att det pågår en spridning av föroreningar 

från marken i området till ytvattnet främst via grundvattnet. Denna spridning utgör dock främst ett 

problem med lokal påverkan i strandzonen i damm 2 utanför området och inte så mycket vad gäller 

halter i huvudflödet i ån eller belastningen på ån.  

De största osäkerheterna i riskbedömningen är beräkningarna av den faktiska exponeringen vad 

gäller både människor, djur och växter. Vid dessa beräkningar förutsätts t.ex. att intag av jord sker 

med en viss mängd under en hel livstid för cancerogena ämnen. Dessutom förutsätts att 

föroreningarna är 100% tillgängliga för upptag via t.ex. intag av grödor odlade på området. 
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Oavsett osäkerheter finns det en uppenbar risk att människor exponeras för föroreningarna på 

området främst via intag av jord och intag av grödor odlade på området. Intag av jord är aktuellt 

idag och i en framtid tex för barn som leker i området. Intag av grödor är inte aktuellt idag då det 

inte odlas grödor på området tack vare att de som bor på området idag är medvetna om 

föroreningssituationen. Detta kan dock ändras i framtiden om nya ägare kommer som inte är lika 

medvetna om riskerna eller om området växer igen ytterligare och det börjar växa bär och svamp på 

området. För att minska denna exponering är en riskreduktion inriktad på att minska 

direktexponeringen nödvändig. 

Oavsett osäkerheter finns det också en risk att organismer som åtminstone delvis lever i strandzonen 

i damm 2 utanför deponin påverkas av föroreningar från området då halter av arsenik och kadmium 

som ligger 5-10 ggr över de kanadensiska riktvärdena har uppmätts i ytvattnet där. 

En riskreduktion som innebär minskad direktexponering och minskad spridning av föroreningar till 

damm 2 är nödvändig för att situationen på området ska bli acceptabel. 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\Björkshult_fördjupad_riskbedömning_final_080314.doc 



 0670337 Björkshults Glasbruk     2008-03-14 
 -Sidan 62 av 90 -  

6 Slutsatser 
Sammanfattningsvis har följande hälso- och miljörisker identifierats: 

• Det finns en risk för akuta effekter av arsenikförorenad jord för barn som leker i 

området nu eller i framtiden.  

• Föroreningshalterna på området innebär oacceptabla hälsorisker för dem som bor 

eller vistas ofta på området nu eller i framtiden. 

• Hälsorisker från intag av fisk från ån eller kräftor som fiskas i damm 2 utanför 

deponin kan inte uteslutas.  

• Det kan inte uteslutas att organismer som lever i marken på området och vissa 

grundläggande markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  

• Det kan inte uteslutas att ytvatten- och sedimentlevande organismer i ån är 

påverkade.  

Följande riskreduktion är önskvärd: 

• Barn som leker på området bör ej kunna exponeras för jord som innebär risk för 

akuta effekter nu eller i framtiden. 

• De människor som bor eller vistas på området eller fiskar i ån bör inte kunna 

exponeras för föroreningshalter som innebär en oacceptabel hälsorisk nu eller i 

framtiden. 

• Åtminstone 50% av de organismer som lever i marken bör skyddas inom området 

bortsett från deponin och norra utfyllnadsområdet. 

• Föroreningar från glasbruksområdet bör inte bidra till att förvärra 

föroreningssituationen i ån. 

För att uppnå önskvärd riskreduktion bör efterbehandlingsåtgärder på glasbruksområdet utredas där 

hänsyn tas till de platsspecifika riktvärden som tagits fram enligt Bilaga 7, se Tabell 35 nedan. 

Observera dock att önskvärd riskreduktion kan uppnås genom andra åtgärder än att använda de 

platsspecifika riktvärdena som acceptabla resthalter inom området. 
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Tabell 35. Förslag på platsspecifika riktvärden för aktuella ämnen med avseende på hälsa, 
markmiljö och miljö i ytvatten. Halter i mg/kg TS  

Ämne PRV Dimensionerande 

markmiljö och 
ytvattenAntimon 40 

Arsenik 10 hälsa

Barium 300 markmiljö

Bly 180 hälsa

Bor 26 ytvatten. akuta

Fluor 20 hälsa

Kadmium 1 hälsa

Kobolt 35 markmiljö

Koppar 120 ytvatten. akuta

Krom 150 markmiljö

Kvicksilver 5 hälsa och ytvatten, 
akuta

Nickel 120 markmiljö

Zink 1 000 markmiljö

PAH canc. 0,3 hälsa

PAH övriga 20 hälsa
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7 Rekommendationer 
Sammantaget är det uppenbart att åtgärder behövs för att åstadkomma en önskvärd riskreduktion 

avseende risk för påverkan på människors hälsa och miljön. Dessa åtgärder kan åstadkommas 

genom restriktioner i markanvändning, borttagande av förorenade material eller genom eliminering 

av spridnings- och exponeringsvägar på annat sätt. Att inte göra något alls på området, det s.k. noll-

alternativet, innebär att de risker som identifierats i denna riskbedömning kommer att kvarstå nu 

och i framtiden. 

Med hänsyn till att både ytvatten och sediment är påverkade redan uppströms glasbruksområdet och 

den komplicerade föroreningssituationen med tillskott från andra källor rekommenderas för 

närvarande inga åtgärder som innebär borttagning av sediment i ån då effekterna av detta är mycket 

osäker.  

I åtgärdsutredningen presenteras olika alternativ för att åstadkomma önskvärd riskreduktion och 

vilka för och nackdelar dessa alternativ har ur olika aspekter.  
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Situationsplan med provtagningspunkter i mark 
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Bilaga 2 

Situationsplan med provtagningspunkter för grundvatten 
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Bilaga 3 

Situationsplan med provtagningspunkter för dagvatten och ytvatten 
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Situationsplan med provtagningspunkter för sediment 
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Översikt halter av arsenik, kadmium och bly i mark  

 



 

 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\Björkshult_fördjupad_riskbedömning_final_080314.doc  



Skala

Datum

Projektnr.

R
ita
d
av
:

U
pp
dr
ag
sl
ed
ar
e:

U
nd
er
la
g:

H
an
dl
äg
ga
re
:

Analysresultat i Jord BILAGA 50670337

2008-03-13

La
nt
m
ät
er
ie
to
ch
H
ög
sb
y
K
om
m
un

J.
A
nd
er
ss
on

E
.H
am
m
ar
lu
nd

E.
H
am
m
ar
lu
nd

Teckenförklaring
Arsenik

0 - 10

11 - 1000

> 1000

No data

Teckenförklaring
Bly

0 - 180

180 - 2500

> 2500

No data

Teckenförklaring
Kadmium

0 - 1

1 - 100

> 100

No data

0 20 40 60 80 m
± ± ±

0 20 40 60 80 m 0 20 40 60 80 m

1:1500 (A3)



 



 

Bilaga 6 

Analysresultat grundvatten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Inom fastigheterna Björkshult 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby kommun 

finns sedan 1892 ett glasbruk. Bruket har i stort sett varit i kontinuerlig drift fram till 1978. Vid 

glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) men även tillverkning av kristallglas och färgat 

glas har förekommit. För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande försäljning . 

Inom glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder. Fastigheterna och 

närområdet har under verksamhetstiden fyllts ut med avfall från glasbruket. Glasbruksbruksområdet 

ligger direkt invid Badebodaån. 

Golder Associates AB (Golder) har av Högsby kommun fått i uppdrag att inom ramen för en 

huvudstudie genomföra en fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för Björkshults glasbruk 

I den fördjupade riskbedömningen ingår att beräkna platsspecifika riktvärden (PRV) för 

dimensionerande föroreningar. I denna bilaga redovisas hur beräkningarna har gjorts.  

De platsspecifika riktvärdena avser att beakta för platsen relevanta och dimensionerande 

föroreningar och exponeringsvägar samt potentiella riskobjekt. Den baseras på 

exponeringsförhållanden motsvarande känslig markanvändning men tar hänsyn till det närliggande 

vattendraget och att grundvattnet inte utnyttjas för dricksvattenuttag eller bevattning.  

1.2 Avgränsningar 
Framtagandet av PRV har baserats på Naturvårdsverkets underlagsmaterial avseende framtagande 

av generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 4639) kompletterad med remissversionen 

av vägledningsmaterial för förorenade områden.  

Platsspecifika riktvärden (PRV) har endast tagits fram för ämnen som analyserats i de 

undersökningar av mark, vatten och sediment som genomförts inom ramen för huvudstudiearbetet 

och som är dimensionerande för riskbedömningen, dvs. överstiger NV:s generella riktvärden vid 

KM eller andra relevanta jämförvärden (se Avsnitt 4 i Huvudrapporten). De PRV är således 

framtagna till skydd för negativa effekter på människors hälsa och miljön för en markanvändning 

motsvarande känslig markanvändning (t.ex. bostäder).  

Golder förutsätter att resultaten från tidigare undersökningar (Ekologgruppen 2007, Högsby 

kommun 2007 och DGE 2007) är korrekta och tar inget ansvar för felaktigheter i desamma. 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\PRV Björkshult 0800314.doc  



0670337 Bilaga 7  Björkshults glasbruk Högsby kommun 
2008-03-14 - 2 (27) - Platsspecifika riktvärden 
   

De förslag till platsspecifika riktvärden som redovisas i denna rapport är framtagna enbart med 

hänsyn till faktiska risker för negativa effekter på människa och miljö. De baseras på underlag av nu 

kända egenskaper och giftighet av olika föroreningar i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 4639 

- Generella riktvärden för förorenade områden. I den mån nya uppgifter om toxicitet eller andra 

egenskaper redovisas i remissversionen av Naturvårdsverkets vägledning så har dessa använts. 

Laktester som utförts inom ramen för projektet ligger till grund för använda Kd-värden dvs 

förhållandet mellan fastfas och vattenfas. Observera att vid eventuella åtgärder på fastigheten kan 

även andra faktorer behöva vägas in, som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala miljömål. 
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2 Naturvårdsverkets generella riktvärden 

2.1 Allmänt 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för en mängd metaller och organiska ämnen 

eller ämnesgrupper i mark. Det generella riktvärdet är det lägsta värdet av ett hälsoriskbaserat värde 

samt ekotoxikologiskt baserade värden för miljöskydd på platsen och miljöskydd i närliggande 

ytvatten. Hälsoriskbaserade värden är framtagna med förutsättningen att människan är det enda 

riskobjekt som skall skyddas. Ekotoxikologiskt baserade värden är framtagna med förutsättningen 

att djur och växter i/på marken respektive ytvatten i ett närbeläget ytvattendrag skall skyddas. I 

Naturvårdsverkets (NV) rapport 4639 ”Development of generic guideline values” redovisas hur 

hälsorisk- och ekotoxikologiskt baserade värden beräknats/tagits fram. 

2.2 Hälsoriskbaserade värden 
NV:s hälsoriskbaserade värden har tagits fram för tre typer av markanvändning (känslig - KM, 

mindre känslig med grundvattenuttag - MKM-GV och mindre känslig utan grundvattenuttag - 

MKM) och gäller generellt för hela landet.  

Riktvärden vid KM är satta så att markens föroreningsinnehåll inte skall vara begränsande för 

markanvändningen. Marken är således tänkt att kunna användas för alla typer av verksamheter, t.ex. 

daghem, bostäder, odling, grundvattenuttag och park. Det antas att barn och vuxna exponeras i stort 

sett dygnet om under nästan alla dagar per år och under en hel livslängd. Följande exponeringsvägar 

för människor beaktas vid KM: 

• direkt intag av förorenad jord (via munnen) 

• hudkontakt 

• inandning av damm 

• inandning av ångor (inomhus) 

• intag av grundvatten (från brunn på tomten) 

• intag av grönsaker, bär och frukt (som odlas på tomten) 

• intag av fisk från ett närbeläget ytvattendrag 

Exempel på MKM är mark som används för industri, handel och kommunikationer. De exponerade 

grupperna av människor är huvudsakligen vuxna och i begränsad omfattning barn. Exponeringen 

antas ske under normal arbetstid och under den yrkesverksamma delen av livstiden. De 

exponeringsvägar som beaktas för människor vid MKM är: 
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• direkt intag av förorenad jord 

• hudkontakt 

• inandning av damm 

• inandning av ångor (inomhus) 

För varje enskild exponeringsväg beräknas den halt (referenskoncentration, t ex för hudkontakt 

Chud) i marken som inte antages innebära någon risk för negativa hälsoeffekter. 

Referenskoncentrationen är baserad på antaganden om exponering/intag (t.ex. mg jord/kg 

kroppsvikt och dag) samt acceptabla doser för olika ämnen som ofta är framtagna genom djurförsök 

och en pålagd säkerhetsfaktor. Den acceptabla dosen för de flesta ämnen uttrycks som tolerabelt 

dagligt intag (TDI – mg/kg kroppsvikt och dag) eller som referenskoncentration i luft (RfC – 

mg/m3). För cancerframkallande ämnen uttrycks dock den ”säkra” dosen i form av en acceptabel 

ökad risk för cancer vid exponering under en hel livstid (1 cancerfall på 100 000 exponerade 

människor). Det hälsoriskbaserade värdet är ett sammanvägt värde beräknat som inversen av 

summan av de inverterade värdena för alla enskilda exponeringsvägar.  

Det hälsoriskbaserade värdet vid KM respektive MKM beräknas som: 

Hälsoriskbaserat värde vid KM = 1/(1/Coralt + 1/Chud + 1/Cdamm + 1/Cång + 1/Cgv + 1/Cgröda + 1/Cfisk) 

Hälsoriskbaserat värde vid MKM = 1/(1/Coralt + 1/Chud + 1/Cdamm + 1/Cång) 

De hälsoriskbaserade värdena justeras därefter nedåt för en del ämnen om t.ex. exponeringen via 

andra källor (t.ex. livsmedel) är hög. Exempel på ämnen där värdet justeras nedåt är bly, kadmium 

och kvicksilver. För andra ämnen justeras värdena uppåt t.ex. om ämnets naturliga bakgrundshalt är 

hög (exempelvis arsenik).  

2.3 Ekotoxikologiska värden för miljöskydd på platsen 
Naturvårdsverkets ekotoxikologiska värden för skydd av miljön (djur och växter) inom ett 

markområde baseras på Holländska interventionsvärden. Dessa har tagits fram med resultat från 

ekotoxikologiska tester på ett fåtal olika organismer. Testerna syftar till att undersöka vid vilken 

föroreningskoncentration effekter på organismerna uppträder. De Holländska interventionsvärdena 

har satts till att motsvara en föroreningsnivå där 50 % av arterna i ett (normalt) ekosystem inte 

påverkas negativt.  

Naturvårdsverkets ekotoxikologiska värden för miljöskydd på platsen vid MKM motsvarar de 

Holländska interventionsvärdena. Eftersom ett högre miljöskydd eftersträvas vid känslig 

markanvändning är Naturvårdsverkets motsvarande värden vid KM halverade (KM = 0,5·MKM). 
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2.4 Ekotoxikologiskt baserade värden för miljöskydd i ytvatten 
Naturvårdsverkets ekotoxikologiskt baserade värden för miljöskydd i ytvatten vid både KM och 

MKM har beräknats med underlag av föroreningarnas spridningsbenägenhet, kanadensiska 

ytvattenkvalitetskriterier för sötvatten samt ett antagande avseende utspädning av porvatten i 

ytvatten på 60 000 ggr. De kanadensiska ytvattenkvalitetskriterierna är satta så lågt att samtliga 

vattenlevande djur och växter skyddas under hela livscykeln. Samma skydd gäller vid MKM och 

KM. 
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3 Beräkning av platsspecifika riktvärden 

3.1 Beräkningsförutsättningar 
Nedan redovisas de nyttjade förutsättningarna för beräkning av platsspecifika riktvärden. 

3.1.1 Hälsorisker 
Beräkningarna av PRV med hänsyn till hälsorisker förutsätter följande: 

• Exponeringsförutsättningar för exponeringvägarna;  

o direktintag,  

o upptag genom huden,  

o inandning av damm  

o inandning av ånga  

o intag av grödor 

o intag av fisk  

överensstämmer med förutsättningarna för KM i Naturvårdsverkets rapport 4639. 

• Det sker inget grundvattenuttag för drickvatten inom området och det finns inte heller några 

privata brunnar för bevattning. Vidare är den huvudsakliga grundvattenstömningsriktningen 

från området riktad direkt till Badebodaån. Således har ingen hänsyn vid beräkningarna 

tagits till denna exponeringsväg. 

• Platsspecifika förutsättningar för utspädning från grundvatten till ytvatten och Kd-värden från 

platsspecifika laktester används (se avsnitt 3.3). 

• För exponeringsvägen intag av fisk är dataunderlaget begränsat för den beräkningsmetod 

som används i rapport 4639. Beräkningen utgår från en acceptabel halt i ytvattnet för att 

fisken skall vara tjänlig som människoföda (Ambient water Quality Criteria Fish Residue 

value, AWQ fish). För de ämnen där data återfunnits (arsenik, krom, kvicksilver, nickel och 

PAH) har den använts och exponeringsvägen har vägts in i det hälsoriskbaserade riktvärdet.  

• Vidare har i beräkningarna ett försökt att beakta intag av kräftor gjorts. Då underlaget i 

litteraturen är mycket begränsat har bioackumulationsfaktor för fisk använts. Med hänsyn till 

de stora osäkerheter som råder avseende denna beräkning har den ej beaktats i 

sammanvägningen av de övriga exponeringsvägarna utan den behandlas separat. 

• Ingen uppdelning av området har gjorts med hänsyn till nuvarande markanvändning med 

tanke på att det inte finns någon avgränsning mellan bruksområdet och kursgårdsområdet. 
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• Ingen speciell beräkning har gjorts för djupare liggande jordlager även om 

exponeringsförutsättningarna i allmänhet är mera begränsad för dessa. Motivet till detta är att 

förorening under grundvattenytan är relevant för läckaget till ån kombinerat med att 

exponeringsvägen intag av fisk är styrande för övriga PAH. 

3.1.2 Miljörisker på platsen 
Även om detaljplanen från 1993 tillåter boende på kursgården är området från början ett 

verksamhetsområde och därför får skydd för miljön på platsen enligt mindre känslig 

markanvändning anses vara tillräckligt för hela området. Denna skyddsnivå för markmiljön har 

stämts av med projektgruppen. Det är dock tveksamt om hänsyn till markmiljön överhuvudtaget 

skall tas i deponin och utfyllnaderna (så länge dessa ligger kvar) utom för den ytliga jorden. 

Platsspecifika riktvärden för miljön på plats (PRV-M) har enligt ovanstående resonemang satts till 

de generella riktvärdena för skydd av markmiljön för mindre känslig markanvändning. Dessa 

motsvarar de holländska riktvärdena för skydd av 50 % av arterna i marken.  

3.1.3 Miljörisker i Badebodaån 
Platsspecifika riktvärden för skydd av långtidseffekter på det akvatiska ekosystemet i Badebodaån 

har beräknats för jord oavsett om den är belägen över eller under grundvattenytan. De beräknade 

riktvärdena baseras på områdesspecifika uppgifter om medelvattenföringen i ån och 

årsmedelavrinningen (se avsnitt 3.2) samt platsspecifika Kd-värden (ämnesspecifik konstant för 

fördelningen av ett ämne mellan jord- och vattenfas) (se avsnitt 3.3). Vid beräkningarna har aktuella 

ekotoxikologiska ytvattenkvalitetskriterier för skydd av långtidseffekter från Kanada (CCME, 2007) 

nyttjats.  

3.1.4 Miljörisker i strandzonen utanför glasbruket 
Riktvärden för skydd av ytvatten har också beräknats med hänsyn till akuta effekter hos 

vattenlevande organismer. Akuta effekter kan uppträda i ”utsläppspunkten” dvs i strandnära 

områden där begränsad utspädning av strömmande vatten förväntas periodvis. Då 

vattenomsättningen i strandzonen utanför glasbruket förväntas vara mycket mindre än i Badebodaån 

har en utspädning om 1/10 ansatts vid beräkningarna. Vid beräkningarna har amerikanska 

ekotoxikologiska ytvattenkvalitetskriterier för akut toxicitet (National Ambient Water Quality 

Criteria, NAWQC-acute) nyttjats. För de ämnen där akuttoxdata saknas har The Tier II Secondary 

Acute Value nyttjats.  
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I Tabell 1 nedan sammanfattas underlaget för att beräkna platsspecifika riktvärden för 

glasbruksområdet i Björkshult. 

Tabell 1. Underlag för beräkning av platsspecifika riktvärden för glasbruksområdeti Björkshult 

Djup Hälsoriskbaserade 
värden 

Ekotoxvärden för 
miljöskydd på platsen 

Ekotoxvärden för miljöskydd i 
ytvatten 

Alla 
djup 

KM justerat mht 
- ej intag av 
grundvatten 
- områdesspecifika 
data avseende Kd, 
flöde och avrinning 

MKM -aktuella kanadensiska ytvattendata 
(CCME) för skydd av organismer i 
Badebodaån 
-amerikanska ytvattendata 
(NAWQC) för att skydda mot 
akuta effekter lokalt i strandzonen  
- områdesspecifika data avseende 
Kd, flöde och avrinning 

3.2 Spridning av föroreningar från mark till ytvatten 

3.2.1 Förutsättningar 
Vid beräkningar av PRV för skydda av ytvattenlevande organismer har uppgifter om vattenföring 

och medelavrinning hämtats från det tekniska underlag som tagits fram i samband med ansökan om 

tillstånd för kommunal vattentäkt i Björkshult/Grönskåra 2006. Uppgiften om vattenföring i 

Badebodaån baseras på statistik från åren 1981-2005, och anger ett medianflöde på 152 928 

m3/dygn vilket motsvarar ca 56 miljoner m3/år. 

Årsmedelnederbörden är 618 mm/år baserat på mätningar i Fagerhult 1961-1990. Avdunstningen 

(evapotranspirationen) är beräknad till 395 mm/år. Det ger en genomsnittlig avrinning på ca 220 

mm/år (0,22 m/år). 

Vid de genomförda beräkningarna har det antagits att föroreningar i marken sprids till porvatten och 

grundvatten genom lakning. Ingen hänsyn har tagits till ev inre erosion och partikelburen spridning. 

Vidare förutsätter beräkningarna att det råder jämvikt mellan halten i jord och halten i porvatten och 

grundvattnet enligt Cjord/Cgrundvatten=Kd och att allt som lakats till grundvattnet transporteras vidare 

med grundvattenströmmen till ån. 

3.2.2 Utspädning av förorenat por- och grundvatten till ytvatten 
En vattenbalans för inkommande och utgående vattenvolymer som kommer i kontakt med 

föroreningar har beräknats. Det har förutsatts att allt vatten som kommer in i området rinner ut i ån i 

den nedre dammen. Baserat på mätning av grundvattennivå i området har en grundvattenkarta ritats, 

som visar grundvattengradienter i området. 
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Figur 1. Grundvattennivåkarta baserad på mätningar från november 2007 

Vatten tillförs den förorenade marken dels genom infiltration och dels via horisontell 

grundvattenströmning från intilliggande infiltrationsområden och inläckande vatten från den övre 

dammen. Den konceptuellt modellen för beräkningarna illustreras i Figur 2. I figuren har 

delområdena förenklats till rätvinkliga tvådimensionella ytor även om de i verkligheten utgörs av 

tredimensionella volymer. Den sammanlagda grundvattenbildningen i området är 2950 m3/år (se del 

A i Figur 2 och Tabell 2). Den horisontella grundvattenströmningen har i den konceptuella 

modellen förenklats till två flöden i del B i figuren: 1) Det som kommer från öster som strömmar i 

huvudsak genom ren jord fram till deponin och på vägen genom deponin sker lakning och transport 

vidare till ån (1600 m3/år). 2) Horisontell grundvattenströmningen från norr och nordöst. Det är 
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först när denna grundvattenström passerar norra utfyllnaden som grundvattnet kommer i kontakt 

med föroreningarna så att lakning och vidare förorening transport kan ske (450 m3/år). Den 

sammanlagda grundvattenvolymen som kommer i kontakt med förorening är 5000 m3/år (del C i 

figuren). 

Figur 2. Konceptuell modell för porvatten och grundvatten som förorenas av jord/fyllning 

C) B)A) 

Grundvattenbildning (infiltration) beräknas enligt följande samband: 

Volym=area·0,22 (m3/år) 

Horisontellt grundvattenströmning beräknas enligt Darcys lag:  

Volym=bredd·tjocklek·hydraulisk konduktivitet·gradient (m3/år) 

Markens genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) har uppskattats baserat på siktning av 

jordprover. Resultaten (enligt Hazens formel) ligger i intervallet 0,5·10-5 och 50·10-5 m/s. Vid 

beräkningarna har medianvärdet 5·10-5 m/s (vilket motsvarar ca 1600 m/år) antagits. 

Grundvattengradienten för grundvattenströmning från öster genom deponin är 0,02 och 

genomströmningsarean (bredd·tjocklek) är 25·2=50 m2. För grundvattenströmning norrifrån genom 

utfyllnaden är gradienten 0,03 och genomströmningsarean (bredd·tjocklek) är 20·0,5=10 m2. 
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Tabell 2. Beräkning av mängden porvatten (del A) och grundvatten (del B) som teoretiskt kan 
förorenas i det aktuella området 

A Infitration (m/år) area (m2) volym (m3/år) 
utfyllnad norr 0,22 700 150 
kursgård 0,22 6600 1600 
deponi 0,22 900 200 
bruksområde 0,22 4700 1000 
summa A 2950 
B K·i (m/s) B·d (m2) volym(m3/år) 
deponi under gvy 1,00E-06 50 1600 
utfyllnad under gvy 1,40E-06 10 450 
summa B 2050 
totalt (C)   5000 

 

Utspädningsfaktorn från grundvatten till ytvatten har beräknats genom att det sammanlagda 

grundvattenflödet späds ut (divideras) med medelvattenföring i Badebodaån om 56 milj m3/år. Med 

de aktuella förutsättningarna blir utspädningen ca 11 000 ggr. Den är således betydligt lägre än det 

av Naturvårdsverket antagna förhållandet mellan utspädning av por- till ytvatten om 1/60 000. 

3.2.3 Belastning på Badebodaån 
Belastningen till ån kan uppskattas på två olika sätt; baserat på uppmätta medelhalter i marken eller 

baserat på uppmätta medelhalter i grundvatten. I tabell 3 redovisas de medelhalter som har använts 

vid beräkning av belastning med de två metoderna. Vid beräkning av medelhalter har halva 

detektionsgränsen använts som värde i det fall ämnet inte har detekterats i analysen. För 

grundvatten har i förekommande fall använts analysresultat från alla provtagningstillfällen. 
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Tabell 3. Medelhalter i delområden som används vid beräkning av belastning till ån 

 
Medelhalt i fyllning  

(mg/kg TS) 
Medelhalt i grundvatten 

(µg/l) 

Ämnen Norra utfylln. Kursgård Deponi Bruksområdet Norra utfylln Deponi 

Sb 8 11 8,3 6,7 39 20 

As 136 49 206 116 34 75 

Ba 296 572 563 370 107 213 

Pb 337 323 4600 362 8,6 8 

B 17 6,4 8 27 142 58 

F 315 190 370 300 0,82 0,4 

Cd 0,96 1,7 904 13,3 0,065 1,1 

Co 7 8 19 12 0,7 5 

Cu 42 38 28 27 49 4 

Cr 12 19 8 10 1,3 1 

Hg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,012 0,007 

Ni 11 11 7 11 1,6 3 

Zi 266 403 3650 230 29 39 

PAH canc 4,3 3,3 0,4 0,2 0,2 0,03 

PAH övriga 15 5,4 0,4 0,4 0,38 0,2 

1) data saknas, antaget samma värde som för norra utfyllnaden respektive kursgårdsområdet  

 

Vid beräkning baserat på uppmätta halter i marken antas att det råder jämvikt mellan de 

vattenvolymer som beräknats enligt avsnitt 3.2.2 och de medelhalter som finns i fyllnadsmaterialet. 

Den urlakade mängden föroreningar från fyllnadsmaterial ovan grundvattenytan kan beräknas enligt 

följande: 

b

aw
d

markpw HK
CVCVM

ρ
θθ +

+
⋅⋅=⋅=

1
 

Den urlakade mängden föroreningar från fyllnadsmaterial under grundvattenytan kan beräknas 

enligt följande: 

d
markgw K

CVCVM 1
⋅⋅=⋅=  
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M = mängd förorening (g) 

V = volym vatten (m3) 

Cpw = föroreningshalt i porvatten (mg/l = g/m3) 

Cmark = föroreningshalt i jord (mg/kg TS) 

Cgw = föroreningshalt i grundvatten (mg/l = g/m3) 

Kd = fördelningskoefficient fast fas/vattenfas (l/kg) (se avsnitt 3.3Error! Reference 
source not found.) 

Θw = vattenhalt i jord (-) 

Θa = lufthalt i jord (-) 

H = Henrys konstant (-) 

ρb = jordens bulkdensitet (kg/l) 

Figur 3Därefter summeras dessa termer för de olika delområdena, vilket redovisas i  för arsenik och 

i Tabell 4 för samtliga ämnen. 

I Figur 3 illustreras hur stor den beräknade belastningen från de olika delområdena blir för arsenik. 

Motsvarande siffror presenteras för metaller och PAH i Tabell 4. Av figuren framgår att det största 

bidraget kommer från deponin. I Tabell 4 redovisas även vilken ökning av koncentrationen som blir 

i ån om belastningen späds ut i årsmedelflödet 

 

Figur 3. Beräknad belastning av arsenik till Badebodaån 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\PRV Björkshult 0800314.doc  



0670337 Bilaga 7  Björkshults glasbruk Högsby kommun 
2008-03-14 - 14 (27) - Platsspecifika riktvärden 
   

Tabell 4. Beräknad belastning av olika ämnen från olika delområden till Badebodaån baserat 
på medelhalter i mark  

 Belastning (g/år) 
Ämne/ 
ämnesgr
upp 

Norra 
utfylln Kursgård Deponi 

Bruks-
omr 

Norra 
utfylln 
horis. gv 

Deponi 
horis. gv 

Tillskott 
till konc. 
i ån 

Totalt (µg/l)1)

Sb 20 230 23 100 57 190 610 50 
As 120 310 250 400 340 2000 3420 300 
Ba 60 590 90 250 170 690 1900 160 
Pb 9 70 130 50 26 1060 1300 120 
B 40 130 20 350 120 160 810 70 
F 190 540 180 780 540 1460 3700 320 
Cd 0,07 0,6 45 3 0,2 360 410 40 
Co 3 40 14 40 7 110 210 20 
Cu 7 60 6 30 22 50 180 15 
Cr 0,7 13 0,9 5 2 7 29 2 
Hg 0,3 2 0,3 2 0,7 3 8 0,7 
Ni 0,5 5 0,5 4 1,4 4 15 1 
Zi 9 75 90 30 26 730 960 80 
PAH 0,04 0,2 0,00 0,01 0,1 0,03 0,4 0,03 canc

PAH 20 40 0,8 4 57 6 130 10 övr
 Baserat på medelvattenföring 
 

Det andra sättet att beräkna belastningen på Badebodaån till följda av urlakning av föroreningar från 

området utgår från att koncentrationen av föroreningar i det utläckande grundvattnet är den samma 

som uppmätts i observationsrören. Eftersom rören är placerade en bit från strandkanten är det 

rimligt att anta att en sådan beräkning underskattar belastningen eftersom grundvattnet har 

ytterligare en transportsträcka genom fyllningen från grundvattenrören fram till ån. Fördelen med 

beräkningen är att den osäkerhet som finns vid utvärdering av Kd-värden från laktester minskar då 

uppmätta halter i grundvattnet är ett indirekt mått på ämnenas fördelning mellan jord och vatten.  

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\PRV Björkshult 0800314.doc  



0670337 Bilaga 7  Björkshults glasbruk Högsby kommun 
2008-03-14 - 15 (27) - Platsspecifika riktvärden 
   

Tabell 5. Beräknad belastning av olika ämnen till Badebodaån baserat på medelhalter i 
grundvatten  

Ämnen/ 
ämnesgrupper 

Belastning  Tillskott till konc. i ån 
(g/år) (µg/l)1)

Metaller Norra utfylln Deponi Totalt  
Sb 17, 31 49 4,2
As 15 120 130 12
Ba 47 340 380 33
Pb 3,8 13 16 1,4
B 63 91 154 13
F 0,36 0,63 0,99 0,086
Cd 0,03 1,73 1,8 0,15
Co 0,31 7,9 8,2 0,71
Cu 22 6,3 28 2,4
Cr 0,57 1,6 2,1 0,19
Hg 0,01 0,01 0,02 0,0014
Ni 0,71 4,7 5,4 0,47
Zi 13 61 74 6,4
PAH 0,09 0,05 0,14 0,012canc

PAH 0,17 0,32 0,48 0,042övr
1) Baserat på medelvattenföring 

 

3.3 Beräkning av Kd-värden 

3.3.1 Utförande 
Kd värdet speglar materialets förmåga att ”hålla kvar” olika ämnen och är avgörande för hur mycket 

av ett ämne som lakas ut ur materialet. Utläckaget beror således dels på materialet egenskaper och 

dels på ämnenas egenskaper och varierar mellan olika ämnen och material. Fördelnings 

koefficienten (kvoten) mellan halten av ett ämne i jord/fast material och halten av ämnet i vatten 

(porvatten/lakvatten) kallas Kd. Ju högre Kd-värde desto lägre lakbarhet och desto starkare binds 

ämnet till jorden dvs det fasta materialet. 

Inom det aktuella området har laktester har utförts dels i form av skaktest (6 st prov) och dels i form 

av perkolationstest (1 st prov). Testerna har gjort på samlingsprover av fyllnadsmaterial från 

området och har utförts enligt standardmetoderna SS-EN 14405 och SS-EN 12457-3.  

Noteras skall att de inom området uttagna jordproverna som har analyserats med avseende på 

totalhalt kan inte jämföras med de analyser avseende totalhalt som genomförts i samband med 

lakförsöken. Vid en standardundersökning av totalhalten nyttjas saltpetersyra vid uppslutning 

emedan vid lakförsök kräver standarden en uppslutning med en blandning av saltsyra, salpetersyra 
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och fluorvätesyra. Detta innebär att de analyserade halterna kan skilja sig åt med flera tiopotenser 

eftersom totalhaltsanalysen vid lakförsök även analyserar grundämnen som ingår i mineralkornen. 

För att de utvärderade Kd-värdena skall kunna tillämpas tillsammans med de analysresultat som 

föreligger för området har man vid beräkning av Kd värden använt analysresultat enligt 

standardundersökningen och inte totalhaltsanalysen enligt standardmetoden för laktester. För fluor 

har dock resultaten från totalhaltsanalysen använts vid utvärdering av Kd-värden eftersom den 

analysmetoden har utnyttjats för alla analyserade jordprover från området. 

3.3.2 Utvärdering 
Vid beräkningen av Kd-värdena har totalhaltsbestämningar på jordprovverna enligt standard för 

lakförsök nyttjats samt de halter som uppmätts i respektive lakvatten för L/S 0,1, 2 respektive 10. 

Kd värden har beräknats enligt följande: 

Kd = [Ämne]Mtlr/[Ämne]LV

Resultaten redovisas i Tabell 6. Perkolationstest genomfördes på ett av proverna (M126) och det 

resultatet visar relativt samstämmiga värden jämfört med skaktestern för samma L/S värden. 

Metoderna tycks därför vara ganska likvärdiga i detta fall. Vanligtvis ger L/S 2 ett lägre Kd-värde 

än L/S 10 vilket innebär att lakprocessen är snabb. För bly gäller ofta det omvända (ref laktester) 

vilket kan tolkas som att lakprocessen för bly är långsammare. Detta omvända förhållande 

förekommer även för andra ämnen än bly i den utförda undersökningen. Någon förklaring till detta 

har inte framkommit, men generellt är skillnaderna mellan L/S 2 och L/10 inte så stora utan 

skillnaderna mellan de olika proverna är större.  

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\PRV Björkshult 0800314.doc  



0670337 Bilaga 7  Björkshults glasbruk Högsby kommun 
2008-03-14 - 17 (27) - Platsspecifika riktvärden 
   

Tabell 6. Beräknade Kd-värden i l/kg 

Prov   As B Ba Cd Cr Cu Ni Pb Zn F 

M126 L/S0,1 PT 28 7 329 1368 137 72 260 1265 895 52 

M126 L/S2 PT 176 42 651 2081 773 451 1260 2064 1260 420 

M126 L/S10 PT 1205 320 1518 18141 2560 4406 3808 17219 13407 187 

M126 L/S2 ST 287 63 2546 14284 983 726 145601) 10657 8131 440 

1)M126 L/S10 ST 1214 294 1605 34103 5938 3447 14560 22034 23006 2315 

M125 L/S2 ST 1460 115 4398 13064 3052 1534 8216 36383 34973 240 

1)M125 L/S10 ST 1510 309 7960 23236 4729 3869 8889 12973 18949 405 

SEV 3, Tegel L/S2 ST 66 ND 618 6616 1943 586 4427 12744 322001) ND 

1)SEV 3 Tegel L/S10 ST 164 ND 1104 5886 7016 1173 15520 8260 9388 ND 

SEV 1 L/S2 ST 1731 24 1426 1439 9998 355 2786 2371 2053 242 

SEV 1 L/S10 ST 2025 116 2952 4995 12686 899 5667 4091 4836 228 

1)SEV 2 L/S2 ST 268 132 11946 1312 904 1281 5115 37707 29341 1115 

SEV 2 L/S10 ST 411 302 16269 13121) 1)24960 4230 9805 22188 24354 1850 

SEV 3 L/S2 ST 16 13 457 952 93 95 395 650 536 530 

SEV 3 L/S10 ST 68 51 301 2511 584 399 764 1802 1472 19381)

SEV 4 L/S2 ST 193 61 1854 18161) 1)28640 982 4729 13824 17323 270 

SEV 4 L/S10 ST 188 205 4376 18161) 1) 1)28640 6484 5475 21447 54400 395 

PT=perkolationstest, ST=skaktest, ND=ej analyserat 

1) Halt i lakvätskan understeg detektionsgränsen, halva detektionsgränsen har använts vid beräkning. 

Vid val av Kd-värden för beräkning av PRV och belastning till ån har det geometriska medelvärdet 

beräknats för samtliga tester, även de tester där ingen förorening uppmätts i lakvätskan. Det har inte 

heller gjorts skillnad på värden från de olika metoderna eller olika L/S utan alla beräknade värden 

har getts lika stor vikt vid beräkning av ett geometriskt medelvärde.  

För N stycken tal a1,..., aN är det geometriska medelvärdet  

.  
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Geometriskt medelvärde används när det finns samband mellan logaritmen av värdena, vilket är 

fallet med Kd-värden. När sedan ett Kd värde har valts har det av försiktighetsskäl i de flesta fall 

satts lägre än det beräknade värdet. 

Jämförelser har också gjorts med Kd-värden som kan räkans fram baserat på de medelhalter som 

redovisats i Tabell 3. Samtliga Kd värden som beräknats på det viset ligger betydligt högre än de 

värden som framkommit av utförda laktester. En trolig förklaring till detta är att laktesterna utförs 

på krossat material (i enlighet med standarden) medan naturligt materialet i marken har varit utsatt 

för lakning under mycket lång tid och glasfyllningen i marken har lakats under mer än 30 år. Detta 

innebär att de valda Kd-värden torde vara konservativt valda, vilket också bekräftas av att de 

beräknade tillskottskoncentrationerna överskrider de uppmätta halterna nerströms i Badebodaån. 

Tabell 7. Sammanställning av Kd-värden i l/kg 

 As B Ba Cd Cr Cu Ni Pb Zn F 

min 16 7 301 952 93 72 260 650 536 52 

max 2025 320 16269 34103 28640 6484 15520 37707 54400 231 

medel 648 137 3548 7937 7861 1823 6249 13393 16266 820 

geometriskt 
medel 291 84 1830 4125 2799 971 3830 7804 8135 498 

Valt Kd- värde 300 80 1500 4000 2000 900 3000 7000 8000 400 

Kd-värde enligt 
Naturvårdsverket 
(rapport 4639) 

30 - - 30 2000 500 100 1000 100 - 

Kd-värde enligt 
Naturvårdsverket 
(remiss 07-10-
19) 

300 - 1200 200 1500 600 300 1800 600 - 

 

De genomförda lakförsöken visar att samtliga ämnen binds relativt väl till jorden och de 

platsspecifika valda värdena ligger betydligt högre än de av naturvårdsverket angivna Kd-värdena. 

Dock skall det noteras att dessa är framtagna för en ytlig jord med en organisk halt om 2%, vilket ej 

är relevant för det aktuella området. 
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4 Resultat 

4.1 Hälsoriskbaserade riktvärden 
I Tabell 8 redovisas hur de platsspecifika riktvärdena avseende hälsorisker beräknats för aktuella 

ämnnen. I tabellerna redovisas vilka värden som är dimensionerande för det platsspecifika 

riktvärdet (skuggade värden). 

Tabell 8. Beräknade hälsoriskbaserade platsspecifika riktvärden för Björkshults glasbruk 
(mg/kg TS) 

Exponeringsväg Sb As B Ba Pb F Cd Co 

Direkt intag (KM) 600 4 20000 2000 350 6000 20 140

Hudkontakt (KM) 9800 67 9800 98000 17000 Ej begr. 9800 6800

Inandning av damm (KM) 383000 162 13000 24000 12000 Ej begr. 120 2400

Inandning av ångor (KM) ej rel ej rel ej rel ej rel ej rel ej rel ej rel ej rel

Intag av gröda 500 0,5 67 1100 390 20 0,9 120

Intag av fisk N.D. 62 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Integrerat värde 270 0,4 66 680 180 20 0,8 62

Justerat platsspecifikt 
hälsoriskbaserat värde  270 101) 70 680 180 20 1 60

-  

Exponeringsväg Cu Cr Hg Ni Zi PAHcanc PAHövr 

Direkt intag (KM) 50000 150000 23 12000 30000 15 4000

Hudkontakt (KM) Ej begr Ej begr. 1124 58700 Ej begr. 38 19600

Inandning av damm (KM) 24000 Ej begr. 4800 606 Ej begr. 3 2550000

Inandning av ångor (KM) ej rel ej rel 8,5 ej rel ej rel 62 190

Intag av gröda 10400 250000 19 286 2273 0,4 64

Intag av fisk N.D. Ej begr. 518000 Ej begr. N.D. 4600 23

Integrerat värde 6340 87000 4,7 167 2100 0,3 20

Justerat platsspecifikt 
hälsoriskbaserat värde  6500 87000 5 150 2100 0,3 20

- Ej rel.=Ej relevant exponeringsväg; Ej begr. = Ej begränsande; N.D.=Data saknas  
- 1) justerad på grund av lägre integrerat värde än bakgrundshalt 
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4.2 Ekotoxikologiska riktvärden för miljöskydd på platsen 
I Tabell 9 nedan redovisas NV:s generella riktvärden för miljöskydd på platsen (NV rapport 4639). 

För antimon och barium som inte behandlas i rapport 4639 har värden hämtats direkt från den 

holländska listan (RIVM 2005).  

Tabell 9. Riktvärde för miljöskydd på platsen. 

Sb As B Ba Pb F Cd Co 
data 
saknas 

data 
saknas 40 40 300 400 20 35 

 Från  
Cu Cr Hg Ni Zi PAHcanc PAHövr 

200 150 10 120 1000 40 40 

4.3 Ekotoxikologiskt baserade riktvärden för miljöskydd i 
Badebodaån 

De platsspecifika riktvärdena (PRV) till skydd för ytvattenlevande organismer med hänsyn till 

långtidseffekter i Badebodaån har beräknats enligt följande: 

PRV mg/kg TS = RV·Qå·Kd/(Qgv·1000) 

RV Kanadensiska ytvattekvalitetskriterier (CCME 2007)  

Qå Medelvattenföringen i ån = 56 000 000 m3/år (SWECO VIAK) 

Kd fördelningskoefficienten för koncentrationen av ett ämne i jord och i porvatten. Enligt 

utförda laktester  

Qgv = grundvattenflödet genom området ut i ån = 5000 m3/år 

I Tabell 10 nedan redovisas aktuella ytvattenkvalitetskriterier (RV), Kd-värden och beräknade 

platsspecifika riktvärden (PRV). För cancerogena PAH har värdet för benzo(a)pyrene valts eftersom 

det är det lägsta värdet bland de detekterade ämnena. För övriga PAH har värdet för fluoren valts 

även om naftalen har ett lägre riktvärde. Anledningen är att fluoren har uppmätts i väsentligt högre 

halter än naftalen på platsen. 

Golder Associates 
P:\2006\0670337 Björkshults glasbruk\Riskbedömning\PRV Björkshult 0800314.doc  



0670337 Bilaga 7  Björkshults glasbruk Högsby kommun 
2008-03-14 - 21 (27) - Platsspecifika riktvärden 
   

Tabell 10. Ytvattenkvalitetskriterier (RV)(mg/l), Kd-värden (l/kg) samt beräknade platsspecifika 
riktvärden till skydd för ytvattenlevande organismer m h t långtidseffekter i 
Badebodaån (mg/kg TS). 

Ämne/Ämnesgrupp Kd RV  anmärkning PRV-Y 

Sb 70 5,00E-05  40 

As 300 3,00E-04  1 036 

Ba 1500 1,00E-02  172 524 

Pb 7000 5,00E-04  40 251 

B 80 1,60E-03  1 573 

F 400 1,20E-04 
RV värde från 2002 
borttaget i senaste versionen 550 

Cd 4000 2,00E-05  920 

Co 300 2,00E-04  690 

Cu 900 1,00E-03  10 352 

Cr 2000 3,00E-04  6 901 

Hg 300 5,00E-06  17 

Ni 3000 1,00E-03  34 502 

Zi 8000 4,00E-03  368 010 

PAHCa 20000 1,5E-05 gäller benzo-(a)pyrene 3450 

PAHÖvr 100 3,0E-03 gäller fluoren 3450 

4.4 Ekotoxikologiskt baserade riktvärden för miljöskydd i standzonen 
utanför glasbruket 

De platsspecifika riktvärdena (PRV) till skydd för ytvattenlevande organismer med hänsyn till akuta 

effekter i standnära områden utanför glasbruket har beräknats enligt följande ekvation: 

PRV mg/kg TS = RV·Kd/(DFytv·1000) 

RV ytvattenkvalitetskriterier för akuta effekter (NAWQC samt Tier II SAV) 
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Kd fördelningskoefficienten för koncentrationen av ett ämne i jord och i porvatten. Enligt 

utförda laktester 

DFytv = spädningsfaktor grundvatten till ytvatten i viken (antaget 1/10) 

I Tabell 11 redovisas aktuella ytvattenkvalitetskriterier (RV), Kd-värden och beräknade 

platsspecifika riktvärden (PRV). Riktvärden för PAH har valts på samma sätt som beskrivits ovan. 

Tabell 11. Ytvattenkvalitetskriterier (RV) (mg/l), Kd-värden (l/kg) samt beräknade platsspecifika 
riktvärden till skydd för ytvattenlevande organismer m h t akuta effekter i standzonen 
utanför glasbruket (mg/kg TS). 

Ämne/Ämnesgrupp Kd RV (mg/l) källa PRV-Y (mg/kg TS)

Sb 70 0,18 Tier II SAV 126

As 300 0,34 NAWQC 1021

Ba 1500 0,11 Tier II SAV 1650

Pb 7000 0,065 NAWQC 4550

B 80 0,03 NAWQC 26

F 400 data saknas NAWQC data saknas 

Cd 4000 0,002 NAWQC 80

Co 300 1,5 Tier II SAV 4503

Cu 900 0,013 NAWQC 117

Cr 2000 data saknas  data saknas 

Hg 300 0,00165 NAWQC 5

Ni 3000 0,47 NAWQC 14101

Zi 8000 0,12 NAWQC 9600

PAHCa 20000 0.00024 Tier II SAV 48

PAHÖvr 100 0.07 Tier II SAV 70
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4.5 Sammanvägt platsspecifikt riktvärde 
I Tabell 12 redovisas sammanfattande resultat för samtliga dimensionerande ämnen i mark och 

vatten inom Bjärkshults glasbruksområde. I tabellen redovisas också om det PRV är 

hälsoriskbaserat, ekotoxbaserat för miljöeffekter på platsen eller i ytvattendraget 

Tabell 12. Platsspecifika riktvärden för aktuella ämnen med avseende på hälsa, markmiljö och 
miljö i ytvatten. Halter i mg/kg TS  

Ämne Justerat PRV-H PRV-M PRV-Y PRV-Y, lokal  Dimensionerande 

markmiljö och 
ytvatten130 40 40Sb 270

40 1 000 hälsa10As 1 000

300 1 600 markmiljöBa 680 170000

400 4 500 hälsa180Pb 40 000

26 data saknas ytvatten. akutaB 70 1 600

data saknas data saknas hälsa20F 550

20 80 hälsa1Cd 920

35 4 500 markmiljöCo 60 690

117 ytvatten. akuta200Cu 6500 10 000

150 data saknas markmiljöCr 87000 6 901

hälsa och 
ytvatten, akuta5 105Hg 17

120 14 000 markmiljöNi 150 34 000

1000 9600 markmiljöZi 2100 370 000

340040 48 hälsa0,3PAHCa 

340040 70 hälsa20PAHÖvr 

 

Av tabellen framgår att det dimensionerande riktvärdet styrs av hälsorisker för arsenik, bly, fluor, 

kadmium, kvicksilver och PAH. Kraven på markmiljö blir styrande för antimon, barium, kobolt, 

krom, nickel och zink medan kraven i ytvatten blir dimensionerande för bor, koppar och 

kvicksilver. 
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4.6 Exponeringsrisk avseende kräftor 
Det beräknade hälsoriskbaserade riktvärdet beaktar inte risken att människor exponeras för 

föroreningar som kan finnas i kräftor som lever i dammen direkt utanför glasbruket. För att kunna 

bedöma om någon hälsorisk föreligger vid intag av kräftor har följande antaganden gjorts: 

• Uppmätt medelhalt i vattnet i dammen utanför glasbruket är representativ för miljön där 

kräftorna lever. 

• Bioackumulationsfaktor för fisk kan användas för att beräkna upptag i kräftor. 

• Föroreningen fördelar sig jämt i alla delar av kräftan, dvs både i ätbara och icke ätbara delar. 

Bioackumulationsfaktorn för fisk har använts eftersom relevanta data för kräftdjur inte har hittats i 

litteraturen. 

Halten i kräftköttet kan då beräknas enligt följande: 

Ckräfta=C ·BCFyv fisk

C Koncentration i kräftkött kräfta 

C  Koncentration i ytvatten yv

Bioackumulationsfaktor för fisk BCFfisk 

Baserat på halterna i kräftköttet kan en acceptabel mängd av kräftkött per år beräknas för en vuxen 

person (antaget 70 kg kroppsvikt). För alla beaktade ämnen utom arsenik erhålls värden i 

storleksordning från 2 kg/vecka och uppåt vilket innebär att man helt kan bortse från risk för 

påverkan på hälsan för alla ämnen utom arsenik. Beräkningen redovisas i Tabell 13. Obegränsad 

mängd har angivits om den beräknade mängden kräftkött överstiger 700 gram per dygn. Eftersom 

PAH inte har detekterats i ytvattnet har ingen beräkning gjorts avseende dessa ämnen. 

För arsenik blir den acceptabla mängden 13 gram per vecka vilket motsvarar ca 700 gram per år. 

Detta gäller under förutsättning att personen inte exponeras på andra sätt än via intag av kräftkött 

och att exponeringen sker under en hel livstid. Den teoretiska risken kan beskrivas som en ökad risk 

i form av ett extra cancerfall per 100 000 personer under en livstid. På individnivå ökar risken för 

att drabbas av cancer från ca 40% till 40,001%. Med andra ord kan risken betraktas som försumbar. 
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Tabell 13. Beräkning av acceptabelt intag av kräftkött baserat på uppmätta halter i ytvatten 
utanför glasbruket 

Medelhalt i 

Ämne 

vatten Bio- Acceptabelt Acceptabelt 
halt i utanför 

glasbruk 
(mikrogram/l) 

accumulations-
faktor (BCF) 
(mg/kg)/(mg/l) 

kräfta 
(mg/kg) 

intag  (TDI 
alt  ) 
(mg/dag/kg)

intag per Acceptabel 
vecka mängd 
(mg/vecka) (g/vecka) 

Sb 0,30 100 0,03 0,01 2,94 obegränsad 

As 4,50 50 0,23 0,00001 0,00294 13 

Ba 26,00 4 0,10 0,02 9,80 obegränsad 

Pb 1,30 300 0,39 0,00 1,72 4400 

B 5,90 data saknas - - - - 

F 0,20 10 0,00 0,06 29,40 obegränsad 

Cd 0,05 200 0,01 0,00 0,10 obegränsad 

Co 1,30 300 0,39 0,00 0,69 1800 

Cu 2,20 200 0,44 0,50 245,00 obegränsad 

Cr 0,90 200 0,18 1,50 735,00 obegränsad 

Hg 0,004 1000 0,004 0,0002 0,11 obegränsad 

Ni 1,50 100 0,15 0,01 5,88 obegränsad 

Zi 6,60 1000 6,60 0,30 147,00 obegränsad 
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Sammanfattning 
Inom fastigheterna Björkshult 1:35, 2:2, 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby 

kommun finns sedan 1892 ett glasbruk. Bruket har i stort sett varit i kontinuerlig drift fram till 1978. 

Vid glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) men även tillverkning av kristallglas och 

färgat glas har förekommit. För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande 

försäljning. Inom glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder.  

Golder Associates AB (Golder) har av Högsby kommun fått i uppdrag att inom ramen för en 

huvudstudie genomföra en fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för Björkshults glasbruk. 

Föreliggande åtgärdsutredning syftar till att utreda vilka åtgärder som kan utföras inom området för 

att åstadkomma önskvärd riskreduktion och vilka för- och nackdelar olika åtgärdsalternativ har ur 

olika aspekter. Åtgärdsutredningen ligger tillsammans med den fördjupade riskbedömningen till 

grund för beslut om vilka åtgärder som behöver utföras. 

Miljötekniska undersökningar har visat att föroreningarna i området främst utgörs av tungmetaller 

från glasbruksavfall som använts som utfyllnadsmassor inom hela området. Den fördjupade 

riskbedömningen visade sammanfattningsvis att glasbruksverksamheten i Björkshult har gett 

upphov till föroreningar i marken på området samt i ytvatten och sediment utanför området. 

Föroreningarna utgörs främst av metaller, andra oorganiska ämnen samt PAH. Dessa föroreningar 

förekommer i halter som innebär icke acceptabla risker för dem som bor och vistas på området både 

idag och i en framtid. Vidare är det sannolikt att föroreningarna även påverkar de organismer som 

lever i marken på området och i ån utanför området. Vidare kan inte hälsorisker uteslutas vid intag 

av fisk från Badebodaån eller kräftor som fiskas i dammen utanför deponin. Det är även klarlagt att 

det pågår en spridning av föroreningar från marken i området till ytvattnet via främst grundvattnet. 

Denna spridning utgör dock främst ett problem med lokal påverkan i strandzonen i dammen utanför 

deponin och inte så mycket vad gäller halter i huvudflödet i ån eller belastningen på ån.  

Utifrån den fördjupade riskbedömningen bedömdes en riskreduktion som innebär minskad 

direktexponering och minskad spridning av föroreningar till dammen utanför deponin som 

nödvändig för att situationen på området ska bli acceptabel. Utifrån detta formulerades följande 

förslag till övergripande och detaljerade åtgärdsmål för Björkhults glasbruk i samarbete med 

Högsby kommun och Länsstyrelsen Kalmar län: 
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1. Normal vistelse inom delområdet Bruksområdet och Kursgårdsområdet (Björkedals 

kursgård) ska inte vara förenat med risker för människor och exponeringsrisken från 

förorenad jord ska elimineras 

2. Spridningen från det förorenade området ska minska betydligt och pågående läckage av 

tungmetaller till Badebodaån ska upphöra  

3. Området Bruksområdet ska i framtiden kunna användas för lättare industriändamål 

4. Området Kursgårdsområdet (Björkedals kursgård) ska kunna brukas som odlingsmark 

5. Direktexponering från ytjord med halter över beräknade platsspecifika riktvärden ska 

elimineras 

6. Spridning av föroreningar från området till ån ska inte orsaka oacceptabel exponering av 

människa och miljö 

Ett flertal åtgärdstekniker som fokuserade på att minska direkt exponering för jord och/eller 

minskade föroreningsspridningen till Badebodån studerades, varefter följande fem åtgärdsalternativ 

valdes ut för detaljerade bedömningar av konsekvenser och kostnader. Samtliga åtgärdsalternativ 

innebär att uppsatta åtgärdsmål uppnås, dock med olika grad av säkerhet och även med olika grad 

av spridningsminskning och restriktioner. 

Delområde Alt 0 
Ingen 
åtgärd 

Alt 1 
Restrikt. tillträde 

& grävning 

Alt 2 
Restriktion 
grävning 

Alt 3 
Spridningsminskn., 
restriktion grävning 

Alt 4 
Fritt nyttjande 
utom deponi 

Alt 5 
Fritt nyttjande 
hela området 

Deponi - Stängsel Skydds-
täckning 

Bortgrävning Tät täckning Bortgrävning 

Bruket - Asfaltering* Asfaltering* Asfaltering* Bortgrävning Bortgrävning 
Kursgården - Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning 
Uppskattad 
kostnad 
(MSEK) 

0 10,3 10,3 13,0 15,1 17,4 

Underhåll 
(kr/år) 

5 000 10 000 20 000 5 000 15 000 0 

* Omfattar ej asfaltering av södra utfyllnadsområdet 
 

Det s.k. nollalternativet, d.v.s. ingen åtgärd, uppfyller inga av de identifierade åtgärdsmålen och 

innebär att vissa restriktioner måste införas för markanvändningen inom området för att hälso-

riskerna skall bli acceptabla. Vidare kräver nollalternativet kontinuerlig kontroll och underhåll av 

områdets och framförallt byggnadernas status. 

Åtgärdsalternativ 1 och 2 uppskattas kosta ungefär lika mycket och båda leder till att kursgårds-

området kan nyttjas utan några restriktioner samt att hälsorisken minimeras vid normal användning 

av bruksområdet. Båda alternativen innebär restriktioner vid framförallt grävning inom bruks-
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området och deponin, vidare bedöms möjligheterna för ett fullt fungerande ekosystem i bruks-

området fortsatt vara mycket liten. Inget av dessa två alternativ bedöms minska förorenings-

spridningen från Björkshults glasbruk i någon större omfattning, t.ex. minskar arsenikspridning med 

endast ca 30 % och bly-, kadmium- och zinkspridningen i betydligt mindre omfattning. Det kan 

därför inte uteslutas att vatten- och sedimentlevande organismer fortsatt påverkas negativt i 

Badebodaån efter åtgärderna. Konsekvensskillnaderna mellan alternativen är att åtgärdsalternativ 2 

kräver mindre underhåll, minskar risken för direkexponering inom deponin samt ökar möjligheten 

för etablering av ett rikt ekosystem även inom deponin.  

Åtgärdsalternativ 3 skiljer sig mot alternativ 1 och 2 genom att även deponiområdet kan nyttjas utan 

några restriktioner. Alternativet bedöms även väsentligt minska föroreningsspridningen från 

Björkshults glasbruk till Badebodaån och på sikt bör därför miljön i Badebodaån förbättras även i 

strandkanten i viken utanför deponin. Den minskade föroreningsspridning som detta alternativ 

innebär är nästan lika stor som för åtgärdsalternativ 5, t.ex. minskar arsenikspridning med ca 95 % 

och bly-, kadmium- och zinkspridningen med nästan 100 %. 

Åtgärdsalternativ 4 innebär att kursgårdsområdet och bruksområdet kan nyttjas utan några 

restriktioner samt att hälsorisken minimeras vid normal vistelse vid deponin. Alternativet innebär att 

omfattande restriktioner krävs för deponin avseende det framtida nyttjandet, dvs att inga mark-

arbeten får genomföras, att området får ej exploateras etc. Alternativet bedöms minska förorenings-

spridningen till Badebodaån i något större grad än åtgärdsalternativ 1 och 2, t.ex. minskar 

arsenikspridning med endast ca 40 % och bly-, kadmium- och zinkspridningen med mellan 10-

20 %. Detta innebär att merparten av den föroreningsspridning som sker idag beräknas kvarstå och 

det kan därför inte uteslutas att vatten- och sedimentlevande organismer fortsatt påverkas negativt i 

framför allt strandkanten i viken utanför deponin.  

Slutligen innebär Åtgärdsalternativ 5 att hela Björkshults glasbruk (deponin, kursgårdsområdet och 

bruksområdet) kan nyttjas utan några restriktioner och att möjligheterna för etablering av ett rikt 

ekosystem ökar inom hela området. Alternativet bedöms även leda till att föroreningsspridningen 

från Björkshults glasbruk till Badebodaån upphör helt. De förorenade sedimenten som lämnas kvar i 

framförallt dammen utanför deponin bedöms på sikt täckas av rena sediment. Sammantaget innebär 

därför alternativet att miljön i Badebodaån på sikt bör förbättras även i strandkanten i viken utanför 

deponin. 

Samtliga åtgärdsalternativ utom nollalternativet leder till ökad exponeringsrisk för människor och 

miljö i omgivningen under den relativt korta tid då åtgärden utförs. Särskilt stora miljörisker 

föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns strandkant. 
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Den fördjupade riskbedömningen visade att det pågår en spridning av föroreningar från marken i 

1 Inledning 

1.1 Huvudstudie 
Föreliggande rapport ingår i huvudstudien för Björkshults glasbruk, Högsby kommun, Kalmar län. 

Huvudstudien har finansierats genom bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Kalmar län. 

Genomförandet av huvudstudien har följt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av 

förorenade områden. Följande rapporter har tagits fram inom huvudstudien: 

• Sammanfattning av utredningar inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates 

AB 2008-04-01 

• Riskvärdering inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB, 2008-04-01 

• Fördjupad riskbedömning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB, 

2008-03-14  

• Åtgärdsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, Golder Associates AB,  

2008-03-14 

• Ansvarsutredning inom huvudstudie, Björkshults glasbruk, MAQS, 2008-02-15 

• Björkshults glasbruk – Kulturhistorisk rapport, Kalmar läns museum 2008-02-19 

• Provtagning av mark och grundvatten inom huvudstudien Högsby-Björkshult, DGE Mark 

och Miljö AB 2008-02-28 

• Sedimentundersökningar i recipienter till Björkshults glasbruk, Ekologgruppen 2007-12-21 

• Kompletterande provtagningar Björkshults glasbruk, Högsby kommun 2008-02-15 

1.2 Bakgrund och syfte 
Inom fastigheterna Björkshult 1:35, 2:2, 2:21 och Björkshult 2:22 i samhället Björkshult i Högsby 

kommun finns sedan 1892 ett glasbruk. Bruket har i stort sett varit i kontinuerlig drift fram till 1978. 

Vid glasbruket tillverkades mest hushållsglas (sodaglas) men även tillverkning av kristallglas och 

färgat glas har förekommit. För närvarande finns en liten hantverkshytta med tillhörande 

försäljning. Inom glasbruksområdet finns även kursgård, vandrarhem och bostäder.  

Länsstyrelsen har MIFO-klassificerat objektet till riskklass 1 och Högsby kommun har utfört en 

förstudie av objektet. Miljötekniska undersökningar har visat att föroreningarna i området främst 

utgörs av tungmetaller från glasbruksavfall som använts som utfyllnadsmassor inom hela området. 

Golder Associates AB (Golder) har av Högsby kommun fått i uppdrag att inom ramen för en 

huvudstudie genomföra en fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för Björkshults glasbruk. 
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området nu 

• a på området innebär oacceptabla hälsorisker för dem som bor eller 

• räftor som fiskas i dammen utanför deponin kan 

• slutas att organismer som lever i marken på området och vissa 

• er i ån är påverkade, 

Utifrån ärda riskreduktion i den fördjupade 

eker på området bör ej kunna exponeras för jord som innebär risk för akuta 

• istas på området eller fiskar i ån bör inte kunna exponeras för 

• rådet bortsett 

• e bidra till att förvärra föroreningssituationen i 

Föreliggande åtgärdsutredning syftar till att utreda vilka åtgärder som kan utföras inom området för 

området till den intill liggande Badebodaån via främst grundvattnet. Sammanfattningsvis 

identifierades följande hälso- och miljörisker i den fördjupade riskbedömningen: 

• Det finns en risk för akuta effekter av arsenikförorenad jord för barn som leker i 

eller i framtiden.  

Föroreningshaltern

vistas ofta på området nu eller i framtiden. 

Hälsorisker från intag av fisk från ån eller k

inte uteslutas.  

Det kan inte ute

grundläggande markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  

Det kan inte uteslutas att ytvatten- och sedimentlevande organism

framförallt i dammen utanför deponin.  

dessa risker identifierades följande önskv

riskbedömningen: 

• Barn som l

effekter nu eller i framtiden. 

De människor som bor eller v

föroreningshalter som innebär en oacceptabel hälsorisk nu eller i framtiden. 

Åtminstone 50% av de organismer som lever i marken bör skyddas inom om

från deponin och norra utfyllnadsområdet. 

Föroreningar från glasbruksområdet bör int

ån. 

att åstadkomma önskvärd riskreduktion och vilka för- och nackdelar olika åtgärdsalternativ har ur 

olika aspekter. Åtgärdsutredningen ligger tillsammans med den fördjupade riskbedömningen till 

grund för beslut om vilka åtgärder som behöver utföras.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Natur, bebyggelse och topografi 
Björkshults glasbruk är beläget i södra utkanten av tätorten Björkshult i Kalmar län nära gränsen till 

Kronobergs län, se Figur 1. Området söder och öster om glasbruket består av skogsmark. Norra 

området gränsar till badplats och lekplats och är tillgängligt för allmänheten. Väster om fastigheten 

rinner Badebodaån i Alsteråns avrinningsområde. I ån finns flera fördämningar vilket innebär att 

vattendragets karaktär växlar mellan rinnande och relativt stillastående vatten när det passerar förbi 

glasbruket i sydlig riktning. På andra sidan Badebodaån ligger ett område (Pikaböl) som är klassat 

som riksintresse för naturmiljö. Ca 25 km nerströms Badebodaån finns sjön Algunnen som är 

klassad som riksintresse för naturmiljö och området är även föreslaget som Natura 2000 område. 

Badebodaån och dess sjöar är ett populärt friluftsområde och intressant ur såväl fiskesynpunkt som 

naturvård då området har bedömts ha högsta naturvärde, klass 1, i Kalmar läns naturvårdsprogram. 

Fisket är upplåtet som kortfiske i nästan hela Badebodaån och dess sjöar. Det förekommer också 

signalkräfta i vattensystemet.  

 
Figur 1. Översiktskarta 
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Glasbruksområdet är bebyggt med flera byggnader som innehåller glashytta, butik, kursgård, 

vandrarhem och bostäder (se Figur 2). Glasbruksområdet omfattar fyra fastigheter; Björkshult 2:2, 

Björkshult 2:21, Björkshult 2:22 och Björkshult 1:35. Markanvändningen sammanfaller inte med 

fastighetsindelningen. Den stora byggnaden är själva glasbruket. Här finns butik och lokaler för 

konsthantverk. Söder om glasbruksbyggnaden finns en grusad plan som används som parkering. 

Övrig obebyggd mark är främst av trädgårdskaraktär, förutom de södra delarna (deponin och södra 

utfyllnaden) som är av råmarkskaraktär. 

Topografin inom området är relativt flack med en svag lutning ned mot Badebodaån. Nordöst om 

glasbruksområdet, på andra sidan vägen som löper längs områdets nordöstra gräns, återfinns dock 

ett skogsbevuxten höjdparti. 

Det som benämns deponi (se Figur 2) utgör ett delområde som har en förhöjd markyta jämfört med 

omgivningen. Södra utfyllnaden innehåller inte lika mycket glas utan domineras av sten och block. 

Enligt de kommunala planerna skall fastigheten Björkshult 2:21 och del av Björkshult 2:2 användas 

för industriändamål och Björkshult 2:22 är kvartersmark för hotell/kursgård och bostäder knutna till 

verksamheten. 

 

Figur 2. Karta över området. Glasbruksområdet omfattas här av de delytor som markeras med 
grön prickad linje. Av figuren framgår bland annat fastighetsgränser, byggnader, 
markslag samt benämningar på delområden som används i texten. 
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Den kommunala vattenförsörjningen i Björkshult är baserad på grundvatten från flera bergborrade 

brunnar som är belägna norr och öster om tätorten på ett avstånd från glasbruket på 500-1300 meter. 

Den generella grundvattenströmningsriktningen är mot Badebodaån i sydväst, vilket innebär att det 

inte finns någon risk för att de kommunala vattentäkterna påverkas av föroreningarna från 

glasbruksområdet. Det finns även enskilda brunnar i Björkshult men inte heller dessa riskerar att 

påverkas eftersom de inte ligger i grundvattnets strömningsriktning. 

Byggnaderna är anslutna till kommunalt avlopp. Reningsdammar för kommunalt avlopp är belägna 

ca 100 meter söder om glasbruksbruksområdet. Dagvatten samlas upp av ett dike öster om den f.d. 

järnvägen. Därifrån leds det i en kulvert under bruksområdet och in i deponiområdet. I 

deponiområdet slutar kulverten, men vattnet rinner sedan in i ett annat rör som mynnar i ån.   

2.2 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 
Marken i området består av fyllnadsmaterial överlagrande ett tunt lager morän på berg. Ställvis 

förekommer någon decimeter torv mellan fyllnadsmaterial och morän. Fyllnadsmaterialet har inslag 

av glasavfall, tegel och trä. Moränen består framförallt av grovkornig eller grusig sand med inslag 

av blocksten. Både fyllnadsmaterialets och moränens genomsläpplighet varierar med samman-

sättningen men bedöms generellt ha en relativt hög genomsläpplighet. Det förekommer dock inslag 

av mer finkornig morän med begränsad genomsläpplighet. Djup till berg varierar mellan 2 och 7 

meter i undersökta punkter.  

Avståndet från markytan till grundvattenytan är ca 0,5 m meter i norra delen av området och ca 2 

meter i den södra delen. Eftersom det finns en fördämning i ån och det normalt är en nivåskillnad på 

ca 2 meter mellan de två vattenytorna påverkar detta grundvattnet i området på så sätt att grund-

vattenytan sluttar från den norra till den södra delen av området. Den del av Badebodaån som ligger 

närmast den s.k. deponin är grunt och bedöms inte ha lika stor vattenomsättning som vattendraget i 

sin helhet.  
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3 Föroreningssituation 

3.1 Allmänt 
Nedan sammanfattas resultaten från de inom området utförda miljötekniska undersökningarna samt 

den genomförda fördjupade riskbedömningen1. Analysprogrammen har framför allt omfattat 

grundämnesanalys (metaller, halvmetaller, bor och fluor) men även PAH. För detaljer hänvisas till 

dessa tidigare utförda utredningar. 

3.2 Föroreningar i jord och fyllnadsmassor 

3.2.1 Allmänt om föroreningarna i fyllnadsmassor och jord 
I framför allt fyllnadsmassor inom Björkshults glasbruk har förhöjda halter överskridande plats-

specifika riktvärden för främst arsenik, barium, bly, kadmium och cancerogena PAH påvisats. 

Generellt korrelerar föroreningshalterna i fyllnadsmassorna med varandra så att höga arsenikhalter 

också innebär höga halter av övriga föroreningar. I en provpunkt inom området har diesel påvisats. 

De högsta föroreningshalterna har generellt påträffats i fyllnadsmassor med inslag av glasbruks-

avfall, främst glaskross men även i kraftigt färgade fyllnadsmassor (blå, vit, orange och röd). I de 

kraftigt färgade fyllnadsmassorna har ofta mycket hög halt av något eller några ämnen påvisats och 

generellt har maxhalterna inom området påvisats i sådana fyllnadsmassor. Kraftigt färgade 

fyllnadsmassor har påträffats främst i norra utfyllnaden och deponin, men även i bruksområdet och 

kursgårdsområdet. Fyllnadsmassorna har delvis olika karaktär i olika delområden och utgörs ibland 

nästan uteslutande av glaskross. Det finns också fyllnadsmassor med inslag av tegelrester, sten och 

block. Hela det aktuella området har delats upp i fyra delområden beroende på markanvändning och 

massornas karaktär enligt nedan: 

• Bruksområdet och södra utfyllnaden (mindre andel glaskross) 

• Deponiområdet (i stort sätt enbart glaskross, här är metallhalterna generellt högst) 

• Kursgården och norra området (mindre andel glaskross) 

• Norra utfyllnaden (stor andel glaskross) 

Utifrån en grov uppskattning bedöms ca 2000 kg arsenik finnas inom området, varav ca ¾ i 

deponin.  
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1 Björkshults glasbruk, Fördjupad riskbedömning, Golder Associates AB, 2008-03-14) 
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Inom bruksområdet och kursgårdsområdet, där generellt lägre föroreningshalter uppmätts, är 

föroreningshalterna ungefär desamma i fyllnadsmassorna som i den naturliga underliggande jorden. 

Inom deponin och norra utfyllnadsområdet är det däremot betydligt högre halter i fyllnadsmassorna 

än i den underliggande jorden. Endast ett fåtal prover på underliggande jord har dock tagits i dessa 

områden. 

Generellt är utfyllnadsmassornas mäktighet ca 1 m, med en variation på mellan 0 till ca 2 m. 

Tunnast är utfyllnadslagret i norra området där de varierar mellan 0-0,3 m. Mäktigast är 

utfyllnadslagret i deponiområdet där mäktigheten varierar mellan ca 2,5-3 m och i norra 

utfyllnadsområdet där det varierar mellan ca 1,2-2 m. 

Även under vissa byggnader inom området har något förhöjda halter av främst arsenik, men även 

bly och kadmium överskridande platsspecifika riktvärden påvisats. Föroreningar har även påvisats 

ställvis i ytlig mulljord samt i det organiska torv/gyttjeskikt som ligger mellan fyllnadsmassorna och 

den underlagrande moränen. I den underlagrande moränen har generellt relativt låga 

föroreningshalter detekterats.  

De förorenade fyllnadsmassorna inom området bedöms främst utgöra en hälsorisk vid direkt intag 

av förorenad jord. Arsenikhalterna i fyllnadsmassorna är såpass höga att de kan utgöra en risk för 

akut förgiftning, speciellt för eventuella barn som leker i området. Idag odlas inga grödor inom 

området, men äppleträd finns inom kursgårdsområdet. Äpplen från dessa träd har analyserats, 

varvid enbart koppar och zink detekterades och då i halter långt underrelevanta riktvärden. Det kan 

inte uteslutas att grödor, svamp, bär etc. kan komma att odlas eller etableras inom området i fram-

tiden och utifrån jämförelse med platsspecifika riktvärden bedöms även intag av grödor etc. som 

växt inom området kunna utgöra en dimensionerade hälsorisk. Sammantaget innebär detta 

oacceptabla hälsorisker för dem som bor eller vistas ofta på området nu eller i framtiden. Vidare går 

det inte heller att utesluta att de organismer som lever i marken på området och att vissa 

grundläggande markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  
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3.2.2 Avfallsklassificering och utsorterbarhet av fyllnadsmassor 
Vid en eventuell deponering av de förorenade fyllnadsmassorna är det av stor betydelse att 

klassificera de förorenade jordmassorna. Vid klassificeringen utreds på vilken typ av deponi som de 

förorenade massorna får deponeras, deponi för inert, icke farligt eller farligt avfall. Av störst 

betydelse är om massorna får deponeras på en deponi för icke farligt avfall eller om de kräver 

deponering på deponi för farligt avfall.  

Klassificeringen görs generellt genom jämförelse av massornas lakningsegenskaper etc. mot 

Naturvårdsverkets acceptenskriterier för deponier2. För förorenade jordmassor har Avfall Sverige 

tagit fram haltbaserade bedömningsgrunder för klassificering av om jordmassorna som icke farligt 

eller farligt avfall vid hantering och transport3. I tabellen nedan redovisas analysstatistik för 

fyllnadsjord inom delområden jämfört med Avfall Sveriges haltgränser. 

Observera att i tabellerna nedan (Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3) har enbart de ämnen tagits med 

som uppmätts i högst halter i jorden och som överskrider antingen Naturvårdsverkets inert-kriterier 

eller Avfall Sveriges haltgränser. För bor och fluorid saknas Avfall Sverige haltgränser, vidare finns 

inga acceptenskriterier för lakning av bor. 

Tabell 1. Statistik för halter i fyllnadsjord i olika delområden jämfört med rekommenderade 
haltgränser för aktuella ämnen för klassificering av förorenade massor som farligt 
avfall enligt Avfall Sverige (mg/kg) 

  As Ba Cd Pb Sb Zn PAH-C 

median 86 278 1,1 96 5,2 190  
medel 116 370 13 362 6,7 230 0,2 

Bruksområdet och 
södra utfyllnaden 

max 297 1 210 106 1 620 12 856 0,3 
median 248 530 27 1 142 8,4 547  
medel 383 658 918 4 739 8,3 3 716 0,4 Deponiområdet 
max 2 290 1 340 9 980 51 700 11,5 40 600 1,7 

median 34 259 1,1 183 7 190 1,6 
medel 65 607 1,8 344 11 420 2,5 

Kursgårdsområdet 
och norra området 
(exkl. norra ut-
fyllnadsområdet) max 283 5 480 15 2 030 27 3 400 11 

median 204 377 1,4 353 8,5 402 1,7 
medel 233 589 1,8 415 9,3 472 5,2 

Norra utfyllnads-
området (inom 
Kursgårdsområdet) max 593 1 640 8,7 1 290 15 1 050 21 
FA-gräns  1000 10000 1000* 2500 10000 2500 100 
* Gäller icke lättlösligt kadmium, vilket bedöms vara fallet utifrån utförda laktester 

                                                 
2 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall och kriterier och förfarande för mottagning av avfall 
vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 2004:10, Naturvårdsverket 2004-07-20 
3 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:1, Avfall Sverige Utveckling 
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Av Tabell 1 ovan framgår att det inte kan uteslutas att delar av de förorenade jordmassorna inom det 

s.k. deponiområdet kan kräva hantering och transport som farligt avfall. 

För att vidare utreda de förorenade jordmassornas avfallsklass samt även deras lakningsegenskaper 

har ett flertal prover från de olika delområdena laktestats i enlighet med Naturvårdsverkets accept-

enskriterier. Samtliga prover har laktestas i ett tvåstegs skaktest4, ett av proverna har även laktestats 

i kolonn, s.k. perkolationstest5 (M126 från deponiområdet). I Naturvårdsverkets acceptenskriterier 

ingår även gränsvärden för PAH för deponi för inert avfall. I inget av de laktestade jordproverna 

påvisades PAH-halter över dessa acceptenskriterier. Enbart ett fåtal av de allra högsta PAH-halterna 

som uppmätts inom projektet överskrider dessa acceptenskriterier för deponi för inert avfall. 

Resultaten från laktesterna för de metaller som utifrån något laktest klassas som icke farligt eller 

farligt avfall samt metallhalterna i den ursprungliga jorden redovisas i Tabell 2 och Tabell 3 nedan. 

I dessa tabeller redovisas ursprungshalterna i jorden både med standardanalys (används vid 

jämförelse med Avfall Sveriges haltgränser) och med totalhaltsanalys. Vid totalhaltsanalys lakas 

jorden mycket hårt med syra. 

                                                 
4 SS-EN 12457-3, jorden lakas för två förhållande (Liquid/Solid) med vatten, dels L/S 2 dels L/S 10.  
5 CEN/TS 14405, jorden lakas för tre förhållande (Liquid/Solid) med vatten, L/S 0,1, L/S 2 och L/S 10. 
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Tabell 2. Resultat från skaktester angivna som urlakad halt (L/S 10) samt som ursprunglig halt i 
jorden (mg/kg TS). Det är L/S 10 värdet som jämförs mot mottagningskriterierna. 

Deponiområdet 
 M126 SEV 3 Mottagningskriterier 

Ämne/ 
Para-
meter 

Tothalt 
 i jord Halt i jord L/S 10 Tothalt 

 i jord 
Halt i 
jord L/S 10 L/S 10, 

tegel < inert < i-FA < FA 

As 5310 605 7,72 5300 26,1 5,03 1,81 0.5 2 25 
Cd 55,3 160 0,0583 235 10,4 0,0529 0,00378 0.04 1 5 
Pb 9310 2910 1,57 21400 294 2,12 0,0918 0.5 10 50 
Sb 31  0,0824 159 <3 0,101 0,0372 0.06 0.7 5 
Zn 1550 854 0,49 2970 71,6 0,628 <0,03 4 50 200 

Kursgården och Bruksområdet 
 SEV 1 SEV 4  Mottagningskriterier 

Ämne/  
Para-
meter 

Tothalt 
 i jord Halt i jord L/S 10 Tothalt 

 i jord 
Halt i 
jord L/S 10 

 
< inert < i-FA < FA 

As 34,3 17,5 0,0884 93,1 11,9 0,602  0.5 2 25 
Cd 0,334 0,294 0,000818 0,977 0,454 <0,0005  0.04 1 5 
Pb 281 48,4 0,132 137 20,6 0,0105  0.5 10 50 
Sb 88,5 <3 0,431 54 <3 0,201  0.06 0.7 5 
Zn 140 112 0,281 96,6 54,4 <0,02  4 50 200 

Norra utfyllnaden 
 M125 SEV 2  Mottagningskriterier 

Ämne/  
Para-
meter 

Tothalt 
 i jord Halt i jord L/S 10 Tothalt 

 i jord 
Halt i 
jord L/S 10 

 
< inert < i-FA < FA 

As 402 155 1,03 3520 217 5,59  0.5 2 25 
Cd 0,784 1,79 0,000865 0,894 0,328 <0,0005  0.04 1 5 
Pb 1710 775 0,536 1570 293 0,124  0.5 10 50 
Sb 364  1,74 101 4,91 1,69  0.06 0.7 5 
Zn 222 142 0,0694 1470 402 0,161  4 50 200 

Inert Halten ligger under mottagningskriterier för deponi för inert avfall. 
i-FA Halten inom de mottagningskriterierna för deponi för icke farligt avfall. 
FA Halten inom de mottagningskriterierna för deponi för farligt avfall. 
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Tabell 3. Resultat från perkolationstest angivet som urlakad halt (L/S 0,1 i mg/l) samt som 
ursprunglig halt i jorden (mg/kg TS). Det är L/S 0,1 värdet som jämförs mot 
mottagningskriterierna. 

 M126 (deponiområdet) Acceptensskriterier 
Ämne/ 

Parameter 
Tothalt i jord 

(mg/kg) 
Halt i jord 

(mg/kg) 
L/S0,1 
(mg/l) < inert < i-FA < FA 

As 5310 605 21,8 0,06 0,3 3 
Cd 55,3 160 0,117 0,02 0,3 1,7 
Pb 9310 2910 2,3 0,15 3 15 
Sb 31  0,183 0,1 0,15 1 
Zn 1550 854 0,954 1,2 15 60 

Inert Halten ligger under mottagningskriterier för deponi för inert avfall. 
i-FA Halten inom mottagningskriterierna för deponi för icke farligt avfall. 

FA Halten inom mottagningskriterierna för deponi för farligt avfall. 
> FA Halten ligger över mottagningskriterierna för deponi för farligt avfall. 

 

Av tabellerna ovan framgår att: 

• Urlakningen av arsenik och antimon är styrande för samtliga lakade jordprover för vilken 

avfallsklass de förorenade massorna skall hänföras till. 

• De förorenade massorna från områdena Kursgården (exklusive norra utfyllnaden) och 

Bruksgården bedöms kunna deponeras som icke farligt avfall. 

• Massorna från deponiområdet och från norra utfyllnaden inom Kursgårdsområdet bedöms 

kräva deponering som farligt avfall. Dock kan tegelavfall från deponiområdet eventuellt 

deponeras som icke farligt avfall om det är möjligt att sortera ut denna fraktion. 

Perkolationstestet indikerar även att massorna från deponiområdet kan komma att kräva 

någon sorts förbehandling innan de deponeras på en deponi för farligt avfall. 

• Korrelationen mellan urlakad mängd och ursprunglig halt i jord enligt standardanalys är 

dålig, vilket innebär att det inte bedöms vara möjligt att utifrån halt i jorden avgöra om 

massorna klassas som icke farligt eller farligt avfall.  

• Det kan vidare noteras att det generellt är mycket stor skillnad mellan uppmätta metallhalter 

analyserade som totalhalter och standardanalyserade. För enstaka kadmiumhalter stämmer 

dock inte detta. Sannolikt så löser den hårda lakningen delvis upp glasbitarna.  

Det bör observeras att fler analyser kan komma att krävas av de förorenade fyllnadsmassorna inför 

deponering, t.ex. kan analys av ANC och TOC komma att krävas. 
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Sammantaget så bedöms utifrån dessa analyser: 

• Merparten av deponiområdet och norra utfyllnaden kan kräva behandling eller 

deponering som farligt avfall. 

• Resterande områden (Kursgården, norra området, bruksområdet och södra 

utfyllnaden) bedöms kunna deponeras som icke farligt avfall. 

• Båda avfallslagen bedöms kunna tas emot vid Linneberga mottagningsanläggning i Åseda 

(ca 30 km från Björkshult). 

I syfte att undersöka om det är möjligt att sortera ut fyllnadsmassornas olika beståndsdelar och på så 

sätt minska andelen massor som kräver extern mottagning, har Högsby kommun utfört progrops-

grävning (SEV1-4) inom vissa av delområdena. Utifrån denna provgropsgrävning framgår att det 

inte är möjligt att sortera ut glasfraktionerna i fyllnadsmassorna inom Björkshults glasbruk. 

Däremot är det möjligt att sortera bort större stenar och block inom framförallt Kursgårdsområdet 

och Bruksgården.  

3.3 Föroreningar i grundvatten 
I grundvattnet i deponin och i den norra utfyllnaden har förhöjda halter av framförallt arsenik och 

antimon, men även bly påvisats. I grundvattnet i norra utfyllnaden är även halterna av zink, koppar, 

krom och fluorid ställvis förhöjda. Inom dessa områden förekommer förorenade fyllnadsmassor i 

stor utsträckning även under grundvattenytan.  

Inom bruks- och kursgårdsområdet är halterna av föroreningar i grundvattnet generellt låga, oavsett 

om grundvattenrören är placerade i punkter utan fyllnadsmassor med glasavfall eller med filtret 

installerat under fyllnadsmassorna. Inom dessa områden föreligger de förorenade fyllnadsmassorna 

generellt ovan grundvattenytan. Det bör dock påpekas att endast ett grundvattenprov har tagits inom 

bruksområdet.  

Eftersom det inte finns några brunnar inom området så bedöms föroreningsförekomsten i grund-

vattnet inte utgöra någon direkt hälsorisk för människor, däremot innebär det att det främst via 

grundvattnet pågår en spridning av föroreningar från marken i området till Badebodaån. Resultat 

tyder på att merparten av föroreningsspridningen sker från de områden där förorenade fyllnads-

massor förekommer under grundvattenytan, d.v.s. från deponin och norra utfyllnadsområdet, genom 

att grundvatten genomströmmar de förorenade massorna. 

Utifrån enkla beräkningar utifrån uppmätta halter i grundvattnet bedöms ca 1 kg förorening per år 

spridas till Badebodaån, varav ca 0,4 kg barium, 0,1 kg arsenik och enbart något till några tiotals 

gram antimon, bly, zink och kadmium. Beräkningar utifrån urlakning av de förorenade 
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utfyllnadsmassorna (beräknade utifrån resultaten från laktesterna) tyder på att totalt uppåt 14 kg 

förorening per år kan spridas från området till Badebodaån, varav ca 3,5 kg arsenik, ca 2 kg barium, 

drygt 1 kg bly, ca 1 kg zink, ca 0,6 kg antimon och ca 0,4 kg kadmium. Båda beräkningarna visar 

att merparten av föroreningsspridningen sker från deponin. I dessa spridningsberäkningar har ingen 

hänsyn tagits till eventuell inre erosion och partikelbunden föroreningsspridning. 

3.4 Föroreningar i ytvatten och sediment 
Provtagning av både ytvatten och sediment i Badebodaån visar på att det förekommer ett tillskott av 

föroreningar från glasbruksområdet till ån. Utanför Björkshults glasbruk och framförallt vid 

strandkanten i viken utanför deponin, är ytvattenhalterna av kadmium och barium och sediment-

halterna av arsenik, zink och vissa PAH såpass förhöjda att det inte kan uteslutas att ytvatten- och 

sedimentlevande organismer påverkas. Vidare så kan inte hälsorisker uteslutas nu eller i framtiden 

vid intag av fisk från ån eller kräftor som fiskas i dammen utanför deponin, på grund av förhöjda 

PAH-halter i främst sediment. I viken släpps även dagvatten som passerat glasbruksområdet ut. 

Mätningar visar att halterna av bly, kadmium, zink och vissa PAH i dagvattnet ökar utmed området. 

Nedströms Björkshults glasbruk är dock halterna i både ytvatten och sediment generellt lägre än 

uppströms glasbruket vilket indikerar att det sker en relativt snabb utspädning.  

Uppströms Björkshults glasbruk är halterna av metaller och PAH generellt låga i ytvattnet och låga 

till måttligt höga i sedimenten. För ett fåtal metaller (arsenik, barium, koppar och kadmium) är dock 

halterna såpass förhöjda att det inte kan uteslutas att organismer som lever i ytvattnet och 

sedimenten är påverkade av dessa förhöjda metallhalter även uppströms Björkhults glasbruk. 
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4 Avgränsningar och förutsättningar 
Åtgärdsutredningen har upprättas med nedanstående avgränsningar och givna förutsättningar:  

• Åtgärdsutredningen utgår från att de uppgifter som redovisas i de olika utförda miljötekniska 

undersökningar som Golder tillhandahållit från Högsby kommun är riktiga.  

• De åtgärdsförslag som slutligen förordats i utredningen utgår från de förslag till övergripande 

åtgärdsmål som formulerats i samarbete med kommunen och länsstyrelsen (se avsnitt 5).   

• Vid framtagande av åtgärdsförslag har Naturvårdsverkets grundläggande krav, principer och 

normer för efterbehandling beaktats. Detta innebär bl.a. att åtgärderna bör vara av engångs-

karaktär, de skall utföras så att den planerade framtida markanvändningen begränsas så lite som 

möjligt. 

Avslutningsvis skall nämnas att de beräkningar av förorenade volymer som redovisas är överslags-

mässiga och baseras på tolkningar av de genomförda borrningarna och provgropsgrävningarna inom 

området. Som underlag för kostnadsuppskattningarna i avsnitt 6 och 7 har area- och 

volymuppskattningar och antaganden etc. om andelar inert material enligt Tabell 4 nedan använts: 

Tabell 4. Uppskattade avrundade areor, volymer fyllnadsmassor och andelar inert material och 
schaktareor under grundvattenytan. 

Delområde: Kursgårdsområdet Bruksområdet Deponi 
 Kursgård Norra 

området 
Norra 

utfyllnaden 
Bruket Södra 

utfyllnaden 
 

Area (m2) 5 600 1 000 700 4 000 750 950 
Volym fylle1 (m3) 3 800 150 1 100 4 000 600 1 650 
Andel area fylle 
under gvy2 (%) 30 0 90 30 20 80 

Andel inert i 
fylle3 (%) 10 10 0 20 20 0 

1) Uppskattad volym utfyllnadsmassor. Uppskattningen är gjord utifrån en interpolering av uppmätta 
fyllnadsmäktigheter i utförda provpunkter. 

2) Den andel av den totala arean med utfyllnadsmassor som uppskattas ha utfyllnadsmassor även under 
grundvattenytan. Denna parameter styr hur stor länsvattenhanteringskostnaden uppskattas bli. 

3) Uppskattad andel utsorterbara sten och block i utfyllnadsmassorna. Parametern styr hur mycket av det 
urschaktade utfyllnadsmassorna som kan användas för återfyllnad. 

Vidare är potentiella åtgärdskostnader beräknade utan att priser begärts in av entreprenörer, då dessa 

är konjunkturkänsliga och istället har erfarenhetsbaserade priser från nyligen genomförda efter-

behandlingprojekt nyttjats. Däremot har en preliminär kostnadsuppgift tagits in från den närmaste 

mottagningsanläggningen (Linneberga i Åseda) för de aktuella jordmassorna. Sammantaget innebär 

detta dock att verkliga mängder och kostnader kan komma att avvika från de angivna i denna 

rapport.  
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5 Förslag till åtgärdsmål 
Förslagen till övergripande och detaljerade åtgärdsmål har tagits fram i samarbete med Högsby 

kommun och Länsstyrelsen Kalmar län.  

Följande övergripande åtgärdsmål har formulerats för Björkshults glasbruk: 

7. Normal vistelse inom delområdet Bruksområdet och Kursgårdsområdet (Björkedals 

kursgård) ska inte vara förenat med risker för människor och exponeringsrisken från 

förorenad jord ska elimineras 

8. Spridningen från det förorenade området ska minska betydligt och pågående läckage av 

tungmetaller till Badebodaån ska upphöra  

9. Området Bruksområdet ska i framtiden kunna användas för lättare industriändamål 

10. Området Kursgårdsområdet (Björkedals kursgård) ska kunna brukas som odlingsmark 

Följande detaljerade åtgärdsmål har formulerats för Björkshults glasbruk: 

11. Direktexponering från ytjord med halter över beräknade platsspecifika riktvärden ska 

elimineras 

12. Spridning av föroreningar från området till ån ska inte orsaka oacceptabel exponering av 

människa och miljö 

Med hänsyn till att både ytvatten och sediment är påverkade redan uppströms glasbruksområdet och 

den komplicerade föroreningssituationen med tillskott från andra källor rekommenderas för 

närvarande inga åtgärder som innebär borttagning av sediment i ån då effekterna av detta är mycket 

osäker.  

Vid själva åtgärden är det oundvikligt att vissa temporära störningar sker. Det är dock viktigt att 

själva åtgärden inte gör mer ”skada än nytta”. Följande miljömål föreslås därför gälla under själva 

åtgärdsfasen: 

• Åtgärderna skall utföras så att utsläppen till luft och vatten (inkl. Badebodaån) blir acceptabla, 

• Närboende skall inte utsättas för störande buller under kvälls- och nattetid, 

• Hälsan hos personal som utför åtgärderna skall inte påverkas negativt av markföroreningar, 

• Förbrukningen av naturresurser skall minimeras. 
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6 Åtgärdsteknik 

6.1 Inledning 
Ågärder av förorenad mark och grundvatten kan generellt delas upp i: 

• Metoder som innebär att människor och djurs exponering för föroreningarna hindras, s.k. 

skyddsåtgärder 

• Metoder som syftar till att avlägsna föroreningarna 

Föroreningar inom glasbruksområden består generellt främst av olika oorganiska metaller, vilket 

även är fallet för Björkshults glasbruk. Metaller är inte destruerbara och således så är sanering med 

olika biologiska och abiotiska nedbrytningsmetoder alternativt förbränning ej aktuellt.  

Det finns i dagsläget enbart ett fåtal metoder att koncentrera ut metaller direkt in-situ från jord. De 

mest kända är elektrokinetik och phytosanering och ingen av dessa metoder har använts i större 

omfattning utan främst i pilotförsök. 

Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Svenska Glasbruksföreningen rörande lämpliga 

efterbehandlingsmetoder för massor förorenade av glasbruksverksamhet6 så innebär en sanering av 

glasbruksförorenade massor någon slags deponering. Vidare konstateras att följande 

deponeringsmetoder kan vara aktuella vid saneringar av glasbruksområden: 

• Urgrävning och deponering på extern deponi, eventuellt i kombination med behandling i 

form av stabilisering eller solidifiering 

• Behandling på plats i lokal deponi i kombination med någon eller några av följande 

behandlingar: 

o Täckning och tätning till deponi med samma krav som massornas klassificering 

o Jordtvätt och sedan återfyllning 

o Stabilisering eller solidifiering (inte vanligt in-situ) 

Utifrån Svenska Glasbruksföreningens utredning så fungerar jordtvättning generellt dåligt på 

förorenade glasbruksmassor eftersom jordtvätt baseras på att föroreningarna är koncentrerade till 

finare fraktionerna, d.v.s. de som tvättas bort. Följaktligen skall de tvättade grövre fraktionerna vara 

mindre förorenade och mindre lakbara för att jordtvätten skall fungera. Så är ej fallet för förorenade 

glasbruksmassor eftersom föroreningarna generellt sitter i glaskrosset som är fördelat över samtliga 

 
6 Svenska Glasbruksfföroreningen, Åtgärdsutredning med inriktning på metodutveckling för glasbruk, 
Envipro Miljöteknik AB, 2004-04-27 
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fraktioner. Av denna anledning har jordtvätt ej ansetts vara en genomförbar saneringsmetod för 

Björkshults glasbruk. 

Vidare bedöms stabilisering av glasmassorna genom tillsatts av kemikalier ej vara möjlig och 

solidifiering genom inneslutning i t.ex. betong ej vara kostnadseffektivt för Björkshults glasbruk. 

Det kan dock inte uteslutas att delar av de förorenade massorna kan komma att solidifieras på extern 

deponi. 

Utifrån den fördjupade riskbedömningen finns följande två grupper av exponeringsvägar mellan 

skyddsobjekten och de förorenade utfyllnadsmassorna inom Björkshults glasbruk: 

• Föroreningsspridning med grundvatten till Badebodaån 

• Direktkontakt för människor och miljö med de förorenade utfyllnadsmassorna  

Saneringsåtgärderna inom Björkhults glasbruk måste således minimera båda dessa 

exponeringsvägar. I föreliggande kapitel har därför de saneringstekniker som är tänkbara vid åtgärd 

av föroreningarna i mark och grundvatten inom Björkshults glasbruk beskrivits uppdelat på dels 

åtgärdstekniker som syftar till att minska föroreningsspridningen till ån, dels åtgärdstekniker som 

syftar till att minska exponeringen för förorenad jord.  

I det följande kapitlet (kapitel 7) redovisas förutom nollalternativet de fyra åtgärdsalternativ som 

bedöms uppfylla åtgärdsmålen och som bedömts vara tekniskt genomförbara för projektet. För 

dessa fem alternativ har även mer detaljerade kostnadsuppskattningar utförts.  

6.2 Åtgärdstekniker som minskar föroreningsspridning till ån 
Det finns ett flertal etablerade åtgärdstekniker som syftar till att minska urlakningen av framförallt 

metallförorening ur förorenade jordmassor. Urlakning av de förorenade jordmassorna inom 

Björkshults glasbruk kan främst ske vid följande förutsättningar, se även Figur 3 nedan: 

1. Om nederbörd eller annat vatten infiltrerar genom den förorenade jorden och sprider sig 

vidare ner till grundvattnet och vidare ut till Badebodaån. Urlakning kan även ske med ytlig 

avrinning om föroreningen ligger ytligt. 

2. Om förorenad jord föreligger under grundvattenytan och därmed genomströmmas av 

grundvatten som sprider urlakade föroreningar till Badebodaån. 
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Figur 3. Principskiss som beskriver förutsättningarna för utlakning av förorening ur förorenad 
jord. Lakning sker enbart från jord som infiltreras av nederbörd (eller annat vatten) 
eller som genomströmmas av grundvatten. 

Av detta framgår att det finns tre principiellt olika åtgärdsinriktningar för att minska 

föroreningsspridningen från de förorenade jordmassorna till Badebodaån: 

• Avlägsnande genom total eller partiell urschaktning av de förorenade jordmassorna. 

• Täckning av de förorenade jordmassorna för att hindra urlakning genom infiltration, 

eventuellt i kombination med inneslutning för att även hindra grundvattenströmning genom 

föroreningen.  

• Rening av förorenat grundvatten innan det når Badebodaån genom anläggning av en reaktiv 

barriär 

Utifrån riskbedömningen så sker den största föroreningsspridningen vid genomströmning av 

grundvatten inom framförallt deponin men även norra utfyllnadsområdet. Spridning via infiltration 

bedöms vara av sekundär betydelse, men eftersom både kursgårdsområdet och bruksområdet 

omfattar mycket stora arealer så blir den sammantagna urlakningen via infiltration i dessa områden, 

framförallt för Kursgårdsområdet, än dock inte försumbar. 

Asfalt Asfalt Gräsyta 

Nederbörd 

Byggnad 

Förorenat fyllnadsmaterial/jord  
Grundvattenyta 

A 

B 

C 
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6.2.1 Avlägsnande genom urschaktning 
Schaktning och deponering på godkänd mottagningsanläggning utgör en allmänt förekommande 

metod att avlägsna och omhänderta förorenad jord och är den vanligaste åtgärdstekniken i Sverige. 

För mindre områden med en grunt föreliggande förorening är schaktning det bästa alternativet både 

ur ekonomiskt perspektiv och ur risksynpunkt. Schaktning på stora djup (> 3 m) kan dock vara 

mycket dyrt, eftersom schakten kan kräva spontning och andra stabiliserande åtgärder på grund av 

risk för skred och bottenupptryckning. Vidare medför ofta schakt till större djup schakt under 

grundvattenytan, vilket generellt innebär stora svårigheter med länsvattenpumpning, stabilitet etc. 

Länshållet vatten, både inträngande grundvatten och nederbördsvatten, kommer vara/bli förorenat 

av framförallt metaller och kommer således kräva behandling innan länsvattnet kan släppas till 

dagvatten eller recipient.  

I allmänhet transporteras den avlägsnade jorden till en godkänd anläggning för behandling eller 

deponering. Ett alternativ är dock att jorden behandlas på plats t.ex. genom utsortering av rena 

fraktioner (t.ex. sten) eller genom jordtvätt. För det aktuella objektet bedöms de förorenade 

massorna ej kunna jordtvättas och den enda möjliga utsorteringen bedöms vara utsortering av sten 

och block genom rensning med gallerskopa. 

För att förhindra urlakning av de förorenade massorna bör framförallt de föroreningar som 

föreligger under grundvattenytan (d.v.s. framförallt inom deponiområdet och norra utfyllnaden) 

schaktas ur. Schaktning i strandkanten utmed dessa områden måste utföras med stor försiktighet för 

att inte öka spridning till Badebodaån under saneringen.  

Fördelen med urschaktning är framförallt att föroreningen avlägsnas permanent inklusive eventuella 

”hot-spots” och att eventuella avvikande material, tunnor etc. kan upptäckas och avlägsnas.  

Total urgrävning av förorenade fyllnadsmassor och externt omhändertagande uppskattas kosta 

totalt ca 13 MSEK för hela Björkshults glasbruk.  

6.2.2 Täckning/inneslutning 
Med täckning menas att föroreningarna täcks med jord och/eller något tätt material för att förhindra 

direkt exponering/ersosion och/eller infiltration genom de förorenade massorna. För att helt hindra 

urlakning av föroreningar med denna metod krävs dels täckning med tätt material, dels någon slags 

tät barriär som hindrar grundvattenströmning genom de förorenade massorna.  

En tät täckning kan antingen i ett enklare fall bestå av byggnader eller asfalt, alternativt bestå av en 

kvalificerad täckning motsvarande täckningskrav vid deponier för icke farligt eller farligt avfall. En 
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kvalificerad täckning innebär generellt en uppbyggnad med dränskikt, material med en låg 

hydraulisk konduktivitet < 10-9m/s och kan utgöras av t ex av lera eller HDPE-duk följt av en 

skyddstäckning. 

Täckning av all förorenad jord inom Björkshults glasbruk bedöms delvis minska urlakningen till 

Badebodaån genom att infiltrationen minimeras. Däremot fortgår urlakning med grundvatten-

strömningen för de förorenade massor som föreligger under grundvattenytan. 

En täckning med asfalt eller kvalificerad täckning uppskattas kosta totalt ca 4 MSEK respektive ca 

6,5 MSEK för hela Björkshults glasbruk.  

6.2.3 Reaktiv hydraulisk barriär och styrning 
Om det enbart är prioriterat att minimera utläckaget från ett område så kan grundvattnet från 

området styras in till en så kallad permeabel reaktiv barriär (markfilter). I den reaktiva barriärens 

filtermaterial fastläggs föroreningen i grundvatten (adsorberas, absorberas, fälls ut etc.) så att renat 

grundvatten strömmar ut ur barriären. Det genomsläppliga markfiltret kan kombineras med 

tätskärmar för att minska eller styra grundvattenflödet i önskade riktningar.  

Utifrån utförda undersökningar är det främst metaller i form av arsenik, bly, antimon, barium, bor 

och koppar som sprids med grundvattnet från området, men i viss mån sprids även cancerogena 

PAH. Att utföra ett filter som adsorberar alla dessa ämnen kan var komplicerat, t.ex. så fastläggs ett 

stort antal av metallerna vid höjt pH (t.ex. vid inblandning av kalk), medan t.ex. arsenik kan bli mer 

lösligt vid ökat pH. Både metaller och PAH adsorberas generellt väl till organiskt material, t.ex. 

torv. 

Det bör dock påpekas att åtgärdsmetoden endast innebär en kontroll av föroreningens belastning av 

omgivande akvifär, åtgärden reducerar inte mängden förorening inom området. Detta innebär vidare 

att en hydraulisk barriär kräver underhåll under en mycket lång tid framöver. 

Det aktuella området är mer än 10 000 m2 och längden utmed Badebodaån är ca 300 m vilket 

innebär att en barriär inklusive styrande tätskärmar blir mycket omfattande.  

En reaktiv barriär med styrande tätskärmar uppskattas kosta mellan ca 2 MSEK upp till ca 10 

MSEK beroende på om enbart deponiområdet invallas eller om hela området vallas in. I 

kostnadsuppskattningen ingår ej kontinuerlig drift av barriären. 
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6.3 Åtgärdstekniker som minskar direktexponeringen för jord 
Den förorenade jorden vid Björkshults glasbruk bedöms främst utgöra en hälsorisk för människor 

vid direkt intag av jord samt vid intag av grödor som växt i den förorenade jorden. Det kan inte 

heller uteslutas att de djur och växter som lever i marken inom området påverkas negativt av den 

förorenade jorden. För att eliminera dessa miljö- och hälsorisker kan två principiellt olika 

åtgärdsinriktningar användas: 

1. Skyddsåtgärder i form av restriktioner, staket eller skyddande jordlager eller annan täckning 

för att hindra åtkomst. 

2. Avlägsnande av förorening genom urschaktning. 

6.3.1 Skyddsåtgärder 
För att minska de ovanstående miljö- och hälsoriskerna som föreligger inom Björkshults glasbruk 

på grund av den förorenade jorden så kan följande skyddsåtgärder utföras: 

• Avstängning av hela området genom uppförande av ett staket som i viss mån hindrar 

människor och djur från att ta sig in på området och exponeras för förorenad jord. Det är 

dock inte förenligt med ågärdsmålen att stängsla in kursgårds- och bruksområdet. 

• Skyddstäckning av all förorenad jord så att all mark inom området täcks av minst 0,5 m ren 

jord. Denna åtgärd minimerar risken för att människor direktexponeras för förorenad jord. I 

viss mån medger denna åtgärd även en något bättre förutsättning för etablering av djur och 

växter inom området. En skyddstäckning eliminerar dock ej helt hälsorisken vid intag av 

grödor som vuxit i området, eftersom grödornas rötter kan nå under skyddstäckningen. Av 

detta skäl samt p.g.a. att befintliga byggnader omöjliggör en tillräcklig upphöjning av 

marknivån så är detta alternativ ej genomförbart inom kursgårds- och bruksområdet. 

• Täckning genom asfaltering. Även denna åtgärd minimerar risken för att människor 

direktexponeras för förorenad jord. Asfaltering av området innebär mycket försämrade 

förutsättningar för etablering av djur eller växter inom området och nyttjandet av området 

försämras betydligt. Asfaltering av kursgårdsområdet är ej förenligt med åtgärdsmålen. 

Samtliga skyddsåtgärdsalternativ är dock relativt kortsiktiga eftersom asfaltering, skyddstäckning 

och framförallt staket slits med tiden och kräver underhåll för att uppehålla sin funktion. 

Att stängsla in hela Björkshults glasbruk uppskattas kosta ca 0,5 MSEK, en enkel skyddstäckning av 

hela området bedöms kosta ca 2 MSEK medan asfaltering av hela området uppskattas kosta ca 4 
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MSEK. I uppskattning har det antagits att inget stängsel krävs mot Badebodaån utan enbart mot 

omgivande mark. I kostnadsuppskattningen ingår ej underhåll av skyddsåtgärderna. 

6.3.2 Avlägsnande genom urschaktning 
Avlägsnande av den förorenade jorden genom urschaktning och transport till extern mottagnings-

anläggning har redan behandlats i avsnitt 6.2.1.  

Genom att schakta ur all förorenad jord så elimineras risken för att människor, djur eller växter 

exponeras för den förorenade jorden. 

Schaktning och externt omhändertagande uppskattas kosta totalt ca 13 MSEK för hela Björkshults 

glasbruk (samma kostnad som redovisades i avsnitt ).  6.2.1
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6.4 Sammanfattning av saneringsalternativ och val av åtgärdspaket 
I tabellen nedan sammanfattas de olika åtgärdsteknikerna för Björkshults glasbruk. Med risker/ 

effekter av åtgärden menas t.ex. arbetsmiljöproblem och risk för föroreningsspridning etc.  

Tabell 5. Sammanfattning av olika åtgärdsteknikers riskreduktion, konsekvenser etc. inkl 
uppskattade kostnader (inkluderar ej projektering, miljökontroll etc.) 

Åtgärdsteknik Riskreduktion2

  

Målupp-
fyllelse1

Männi-
skor  

Miljön på 
platsen 

Badeboda
ån 

Risker/ 
effekter av 

åtgärd3

Genom-
förbarhet4

Kostnad 
(MSEK)

Deponin       0,09 

St
än

gs
el

 

Övriga områden       0,5 

Deponin       0,14 

Sk
yd

ds
-

tä
ck

n.
 

Övriga områden       1,8 

Deponin &södra 
utfyllnaden       0,5 

Bruket (exkl södra 
utfyllnaden)       1,2 

A
sf

al
te

ri
ng

 
ob

eb
yg

gd
a 

yt
or

 

Kursgården       2,2 

Deponin       0,5 

T
ät

 
tä

ck
n.

 

Övriga områden       6,0 

Deponin       1,3 

Norra utfyllnaden       1,4 

R
ea

kt
iv

 b
ar

ri
är

 

Övriga områden       6,0 

Kursgården (exkl 
norra utfyllnaden)       4,7 

Norra utfyllnaden       1,7 

Bruket       4,5 

U
rs

ch
ak

tn
in

g 
in

om
 

Deponin       2,2 

1) Måluppfyllelseskala, uppfyller åtgärdsmålen: inte alls , till viss del, väl, mycket väl 
2) Riskreduktionsskala: Liten, Måttlig, Stor, Mycket stor 
3) Skala för risker/effekter av åtgärden: Mycket stora, Stora, Måttliga, Små 
4) Genomförbarhetsskala: Mycket begränsad, Begränsad, God, Mycket god 
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Utifrån tabellen ovan framgår följande: 

• Urschaktning av de förorenade fyllnadsmassorna är den åtgärdsteknik som ger bäst 

riskreduktion och måluppfyllelse. Dessa åtgärder hör dock till de mest kostnadskrävande 

och medför även vissa risker under själva åtgärden för omgivning, saneringsarbetare och 

miljö, särskilt vid schakter i Badebodaåns strandkant. Urschaktning är den enda åtgärd som 

ger full riskreduktion. 

• Att stängsla in, täcka eller asfaltera är de åtgärder som är minst kostnadskrävande och som 

även leder till minimala risker under åtgärdens utförande.Att stängsla in kursgårds- och 

bruksområdet uppfyller dock inte åtgärdsmålen. Dessa områden kan då inte användas för de 

verksamheter man önskar bedriva där. Vidare kan inte dessa områden täckas med 

erforderlig mängd jord (skyddstäckning och tät täckning) eftersom det finns befintliga 

byggnader inom områdena. En asfaltering inom kursgården uppfyller inte heller 

åtgärdsmålen eftersom marken då ej kan nyttjas fritt. 

• Att installera reaktiv barriär runt hela eller delar av Björkshults glasbruk bedöms vara den 

sämsta åtgärdstekniken för i stort sätt alla parametrar. Det framgår även tydligt att en 

eventuell installation av en reaktiv barriär inom området kräver kombinering med någon 

åtgärd som minskar risken för direktexponering. 

Utifrån detta så har fyra olika åtgärdsalternativ bedömts vara lämpliga, vilka innebär att de ovan 

behandlade åtgärdsalternativen kombineras med varandra och olika åtgärder föreslås inom olika 

delområden. Björkhults glasbruk har delats upp i följande delområden utifrån åtgärdsmålens 

ambitioner om markanvändning: 

• Deponiområdet  

• Bruksområdet, inkluderar även södra utfyllnaden om inget annat nämns 

• Kursgårdsområdet, inkluderar även norra området och norra utfyllnaden om inget annat 

nämns 
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De föreslagna åtgärdsalternativen återspeglar olika grad av ambitionsnivå d.v.s. riskreduktion. 

Samtliga alternativ innebär dock att uppsatta åtgärdsmål uppnås, dock med olika grad av säkerhet 

och även med olika grad av spridningsminskning och restriktioner. I tabellen nedan redovisas de 

olika ingående åtgärdsteknikerna för respektive delområde för respektive åtgärdsalternativ. 

Tabell 6. Föreslagna åtgärdsalternativ för Björkshults glasbruk 

Delområde Alt 1 
Restriktion 

till-träde och 
grävning 

Alt 2 
Restriktion 
grävning 

Alt 3 
Spridnings-
minskning, 

restriktion grävning 

Alt 4 
Fritt nyttjande 
utom deponi 

Alt 5 
Fritt nyttjande 
hela området 

Deponi Stängsel Skydds-
täckning 

Bortgrävning Tät täckning Bortgrävning 

Bruket Asfaltering* Asfaltering* Asfaltering* Bortgrävning Bortgrävning 
Kursgården Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning Bortgrävning 

* Omfattar ej asfaltering av södra utfyllnadsområdet 
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7 Föreslagna åtgärdsalternativ 
För de åtgärdsalternativ som beskrivits i avsnitt 6.4 samt för det s.k. nollalternativet beskrivs nedan 

vilka massor som skall åtgärdas och hur de skall åtgärdas. Vidare beskrivs vilka konsekvenser som 

de olika alternativen leder till under och efter slutförd åtgärd. 

7.1 Alt. 0 - Ingen åtgärd 

7.1.1 Omfattning, konsekvenser och underhållskostnader 
Nollalternativet innebär att ingen åtgärd utförs inom området. Konsekvenserna av detta alternativ är 

beskrivet i den fördjupade riskbedömningen. Sammanfattat innebär detta följande risker: 

• Det finns en risk för akuta effekter av arsenikförorenad jord för barn som leker i området nu 

eller i framtiden.  

• Föroreningshalterna på området innebär oacceptabla hälsorisker för dem som bor eller 

vistas ofta på området nu eller i framtiden. 

• Hälsorisker vid intag av fisk från ån eller kräftor som fiskas i dammen utanför deponin kan 

inte uteslutas.  

• Det kan inte uteslutas att organismer som lever i marken på området och vissa 

grundläggande markfunktioner är påverkade av föroreningarna.  

• Det kan inte uteslutas att ytvatten- och sedimentlevande organismer i ån är påverkade, 

framförallt i dammen utanför deponin.  

• Risker i samband med ev. framtida grävarbeten, både för direkt exponering men även för 

felaktig hantering av uppgrävda massor 

Vidare kommer föroreningsspridningen från området till Badebodaån att fortsätta. Konservativt 

beräknat utifrån urlakning av de förorenade utfyllnadsmassorna, dock utan hänsyn till partikel-

bunden spridning, bedöms ca 3,5 kg arsenik, ca 2 kg barium, drygt 1 kg bly, ca 1 kg zink, ca 0,6 kg 

antimon och ca 0,4 kg kadmium spridas med grundvattnet från området till Badebodaån varje år. 

Nollalternativet uppfyller inga av de identifierade åtgärdsmålen och innebär att vissa restriktioner 

måste införas för markanvändningen inom området för att hälsoriskerna skall bli acceptabla. 

Restriktionerna bör som omfatta förbud mot ytterligare eller förnyad exploatering, förbud mot 

odling av grödor samt tydliga regler för eventuella framtida grävarbeten inom området. Helst bör 

dock ingen verksamhet utövas inom området idag för att minimera människors exponering för 

föroreningarna i området. 
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Nollalternativet kräver en kontinuerlig kontroll och underhåll av områdets och framförallt 

byggnadernas status, eftersom övergivna byggnader fort förfaller och då kan innebära en direkt 

fysisk hälsorisk för människor och djur som tar sig in i byggnaderna, t.ex. genom byggnadskollaps 

eller fall. Kontroll- och underhållskostnaden har uppskattats till ca 5 000 kr/år. 

7.2 Alt. 1 – Restriktion tillträde och grävning inom bruket och deponin 

7.2.1 Omfattning  
Åtgärdsalternativ 1 omfattar nedan redovisade åtgärder inom de olika delområdena. Förutom nedan 

redovisade moment krävs omgivningskontroll under och en period efter det att åtgärderna 

genomförts för att säkerställa dels att åtgärderna inte leder till oacceptabla risker under 

genomförandet, och dels att åtgärderna leder till avsedd riskreduktion. 

Deponi 
Hela deponin stängslas in mot omgivande mark med ett högt stålstängsel av ”Gunnebo-typ”, inget 

stängsel sätts upp mot Badebodaån. Åtgärden innebär även att kontinuerlig kontroll och underhåll 

krävs av stängslet. 

Bruket 
Hela bruksområdets obebyggda markyta asfalteras, däremot asfalteras inte den södra utfyllnaden. 

Åtgärden innebär ett kontinuerligt underhåll av asfalten. 

Kursgården 
Samtliga förorenade utfyllnadsmassor inom kursgårdsområdet inklusive norra området och norra 

utfyllnadsområdet schaktas ur. Större sten och block sorteras ut ur de uppschaktade massorna med 

en gallerskopa eller liknande och används sedan för återfyllning i de djupaste delarna av schakten. 

Övriga urschaktade massor transporteras till godkänd extern mottagningsanläggning, preliminärt 

Linneberga i Åseda. De naturliga jordlagren i schaktbotten under utfyllnadsmassorna liksom 

schaktväggar kontrolleras med avseende på föroreningshalt och vid behov utförs kompletterings-

schakt. 

Urschakt av förorenade utfyllnadsmassor inom framförallt norra utfyllnadsområdet utmed 

Badebodaåns strandkant bör utföras i samband med lågvatten för att öka schaktbarheten. Vidare bör 

ån skyddas från spridning av förorenade partiklar genom att en länsa installeras utmed strandkanten. 

Länsan förses med textilskärm fastsatt med t.ex. tyngder i vikens botten. Textilskärmen bör inte tas 

bort förrän vattnet mellan den och den sanerade strandkanten behandlats, t.ex. genom sedimentering 
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och efterföljande behandling på samma sätt som länsvatten. Vidare bör textilskärmen tas bort med 

stor försiktighet för att minimera uppgrumling av och eventuell spridning av förorenade partiklar till 

ytvattnet. Länsan och textilskärmens funktion bör kontrolleras kontinuerligt under den tid den är i 

bruk, t.ex. så kan skärmen gå sönder vid isbildning. 

7.2.2 Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet innebär efter åtgärden att kursgårdsområdet kan utnyttjas för odling av grödor, 

för rekreation etc. utan några restriktioner. Inom bruksområdet minimeras hälsorisken vid normal 

användning av området. Tillträdet till deponin förhindras i ett kort perspektiv i stor utsträckning 

genom att stängslet sätts upp och därmed minskar risken för att människor direktexponeras för de 

förorenade massorna inom deponin. Om inte stängslet underhålls så ökar risken med tiden för att 

människor tar sig in till deponin och direktexponeras i samband med att stängslet förfaller. För både 

bruksområdet och deponin, där förorenade fyllnadsmassor lämnas kvar, krävs restriktioner och 

regler för hur grävarbeten skall utföras inom bruksområdet. T.ex. kan grävarbeten kräva särskild 

skyddsutrustning och stor vikt måste läggas vid att tillse att uppgrävda förorenade massor hanteras 

på rätt sätt och inte läggs där de kan orsaka allvarliga miljö- eller hälsorisker. 

Inom kursgårdsområdet ökar även möjligheterna för etablering av ett rikt ekosystem, medan 

möjligheterna för ett fullt fungerande ekosystem i bruksområdet och deponin kan antas fortsatt vara 

mycket liten.  

Alternativet bedöms inte minska föroreningsspridningen från Björkshults glasbruk i någon större 

omfattning, t.ex. minskar arsenikspridning med endast ca 30 % och bly-, kadmium- och 

zinkspridningen i betydligt mindre omfattning. Det kan därför inte uteslutas att vatten- och 

sedimentlevande organismer fortsatt påverkas negativt i framför allt strandkanten i viken utanför 

deponin. Även efter åtgärd bedöms konservativt ca 2,5 kg arsenik, ca 1 kg barium, drygt 1 kg bly, 

ca 0,8 kg zink, ca 0,2 kg antimon och ca 0,4 kg kadmium spridas med grundvattnet från området till 

Badebodaån varje år. Beräkningen utgår från urlakning av de förorenade utfyllnadsmassorna och tar 

ej hänsyn till partikelbunden spridning. Vidare bedöms asfaltering enbart medverka till en halvering 

av infiltrationen. 

Under den relativt korta tid då åtgärden utförs bedöms exponeringsrisken för människor och miljö i 

omgivningen öka. Särskilt stora miljörisker föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns 

strandkant. 
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7.2.3 Kostnadsuppskattning 
I tabellen nedan har en kostnadsuppskattning gjorts för åtgärdsalternativet. 

Tabell 7. Kostnadsuppskattning Åtgärdsalternativ 1, Restriktion tillträde och grävning inom 
bruket och deponin 

Åtgärdsmoment Mängd Kostnad (SEK) 
Instängsling av deponin 90 m 90 000 
Asfaltering av bruksområdet (exkl. södra utfyllnaden) 4 000 m2 1 200 000 
Urschaktning av fyllnadsmassor inom kursgården:   
- Schakt och återfyllnad 5 000 m3 1 000 000 
- Länsvattenhantering och strandzonsskydd  300 000 
- Extern mottagning av i-FA massor inkl. transport 6 000 ton 2 500 000 
- Extern mottagning av FA massor inkl. transport 1 900 ton 1 200 000 
- Återställning 7 300 m2 1 500 000 
Delsumma urschaktning inom kursgården  6 500 000 
Projektering, byggledning och miljökontroll  900 000 
Summa innan påslag för oförutsett (MSEK)  8,6 
Oförutsett (20 %) (MSEK)  1,7 
TOTALSUMMA (MSEK)  10,3 
Underhålls kostnad (kr/år)  10 000 

 

Uppskattningen baseras på följande á-priser: stängsel 1000 kr/m, asfaltering inkl. underarbete 300 

kr/m2, schakt av jord 100 kr/m3, återfyllnadsmaterial 100 kr/m3, återställning 200 kr/m2. Länsvatten-

hantering har bedömts kosta ca 100 kr/m2 schaktarea under grundvattenytan och schakt utmed 

strandkant har bedömts medföra en merkostnad med ca 1000 kr/m strand för att skydda 

Badebodaån. Omhändertagande och transport av massor bedöms kosta: 420 kr/ton (i-FA) respektive 

620 kr/ton (FA). Kostnadsuppskattningar för urschaktning utgår från att åtgärderna utförs under 

lågvattensäsong. Underhållskostnaden baseras på att staket kostar ca 5 000 kr/år att underhålla samt 

att asfalten i snitt läggs om ungefär vart fjärde år. 
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7.3 Alt. 2 – Restriktion grävning inom bruket och deponin 

7.3.1 Omfattning  
Åtgärdsalternativ 2 omfattar nedan redovisade åtgärder inom de olika delområdena. Förutom nedan 

redovisade moment krävs omgivningskontroll under och ett tag efter att åtgärderna genomförts för 

att säkerställa dels att åtgärderna inte leder till oacceptabla risker under åtgärdsgenomförandet, dels 

att åtgärderna leder till avsedd riskreduktion. 

Deponi 
Hela deponiområdet täcks med en enkel skyddstäckning i form av ca 0,5 m ren jord. Åtgärden 

innebär att ett kontrollprogram måste införas för deponin. 

Bruket och kursgården 
För bruksområdet och kursgårdsområdet genomförs samma åtgärder som i åtgärdsalternativ 1, d.v.s. 

hela bruksområdets obebyggda markyta asfalteras (exkl. södra utfyllnaden) och alla förorenade 

utfyllnadsmassor inom kursgårdsområdet schaktas ur och transporteras till godkänd extern 

mottagningsanläggning. 

7.3.2 Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet innebär precis som alternativ 1 att efter åtgärden så kan kursgårdsområdet 

utnyttjas för odling av grödor, för rekreation etc. utan några restriktioner. Inom bruksområdet 

minimeras hälsorisken vid normal användning av området. Skillnaden mot alternativ 1 utgörs av att 

tillträde även ges till deponin och att hälsorisken med avseende på främst direktexponering 

minimeras vid normal vistelse vid deponin. För både bruksområdet och deponin, där förorenade 

fyllnadsmassor lämnas kvar, krävs restriktioner och regler för hur grävarbeten skall utföras inom 

bruksområdet. T.ex. kan grävarbeten kräva särskild skyddsutrustning och stor vikt måste läggas vid 

att tillse att uppgrävda förorenade massor hanteras på rätt sätt och inte läggs där de kan orsaka 

allvarliga miljö- eller hälsorisker. 

Inom kursgårdsområdet och till viss del även inom deponin ökar även möjligheterna för etablering 

av ett rikt ekosystem, medan möjligheterna för ett fullt fungerande ekosystem i bruksområdet kan 

antas fortsatt vara mycket liten.  

Alternativet bedöms inte minska föroreningsspridningen från Björkshults glasbruk i någon större 

omfattning. Åtgärdsalternativ 2 bedöms leda till att ungefär samma mängder förorening sprids med 

grundvattnet till Badebodaån som åtgärdsalternativ 1, d.v.s. t.ex. minskar arsenikspridning med 

endast ca 30 % och bly-, kadmium- och zinkspridningen i betydligt mindre omfattning. Det kan 
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därför inte uteslutas att vatten- och sedimentlevande organismer fortsatt påverkas negativt i framför 

allt strandkanten i viken utanför deponin.  

Under den relativt korta tid då åtgärden utförs bedöms exponeringsrisken för människor och miljö i 

omgivningen öka. Särskilt stora miljörisker föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns 

strandkant. 

7.3.3 Kostnadsuppskattning 
I tabellen nedan har en kostnadsuppskattning gjorts för åtgärdsalternativet. 

Tabell 8. Kostnadsuppskattning Åtgärdsalternativ 2, Restriktion grävning inom bruket och 
deponin 

Åtgärdsmoment Mängd Kostnad (SEK) 
Enkel skyddstäckning av deponin 950 m2 150 000 
Asfaltering av bruksområdet (exkl. södra utfyllnaden) 4 000 m2 1 200 000 
Urschaktning av fyllnadsmassor inom kursgården:   
- Schakt och återfyllnad 5 000 m3 1 000 000 
- Länsvattenhantering och strandzonsskydd  300 000 
- Extern mottagning av i-FA massor inkl. transport 6 000 ton 2 500 000 
- Extern mottagning av FA massor inkl. transport 1 900 ton 1 200 000 
- Återställning 7 300 m2 1 500 000 
Delsumma urschaktning inom kursgården  6 500 000 
Projektering, byggledning och miljökontroll  900 000 
Summa innan påslag för oförutsett (MSEK)  8,6 
Oförutsett (20 %) (MSEK)  1,7 
TOTALSUMMA (MSEK)  10,3 
Underhålls kostnad (kr/år)  20 000 

 

Uppskattningen baseras på följande á-priser: enkel skyddstäckning (ca 0,5 m) 150 kr/m2, asfaltering 

inkl. underarbete 300 kr/m2, schakt av jord 100 kr/m3, återfyllnadsmaterial 100 kr/m3, återställning 

200 kr/m2. Länsvattenhantering har bedömts kosta ca 100 kr/m2 schaktarea under grundvattenytan 

och schakt utmed strandkant har bedömts medföra en merkostnad med ca 1000 kr/m strand för att 

skydda Badebodaån. Omhändertagande och transport av massor bedöms kosta: 420 kr/ton (i-FA) 

respektive 620 kr/ton (FA). Kostnadsuppskattningar för urschaktning utgår från att åtgärderna utförs 

under lågvattensäsong. Underhållskostnaden baseras på att asfalten i snitt läggs om ungefär vart 

fjärde år samt att ett kontrollprogram införs för den skyddstäckta deponin. 
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7.4 Alt. 3 – Minimal spridning och restriktion grävning inom bruket 

7.4.1 Omfattning  
Åtgärdsalternativ 3 omfattar nedan redovisade åtgärder inom de olika delområdena. Förutom nedan 

redovisade moment krävs omgivningskontroll under och en period efter att åtgärderna genomförts 

för att säkerställa dels att åtgärderna inte leder till oacceptabla risker under åtgärdsgenomförandet, 

dels att åtgärderna leder till avsedd riskreduktion. 

Bruket 
Hela bruksområdets obebyggda markyta asfalteras, däremot asfalteras inte den södra utfyllnaden. 

Åtgärden innebär ett kontinuerligt underhåll av asfalten. 

Deponin och kursgården 
Alla förorenade utfyllnadsmassor inom hela kursgårdsområdet och hela deponin schaktas ur och 

transporteras till godkänd extern mottagningsanläggning på samma sätt som beskrivits för 

kursgårdsområdet under åtgärdsalternativ 1. 

7.4.2 Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet innebär efter åtgärden att både kursgårdsområdet och deponiområdet kan 

utnyttjas för odling av grödor, för rekreation etc. utan några restriktioner. Inom bruksområdet 

minimeras hälsorisken vid normal användning av området. Då förorenade fyllnadsmassor lämnas 

kvar inom bruksområdet så krävs restriktioner och regler för hur grävarbeten skall utföras inom 

bruksområdet. T.ex. kan grävarbeten kräva särskild skyddsutrustning och stor vikt måste läggas vid 

att tillse att uppgrävda förorenade massor hanteras på rätt sätt och inte läggs där de kan orsaka 

allvarliga miljö- eller hälsorisker. 

Inom både kursgårdsområdet och deponin ökar även möjligheterna för etablering av ett rikt 

ekosystem, medan möjligheterna för ett fullt fungerande ekosystem i bruksområdet kan antas 

fortsatt vara mycket liten.  

Alternativet bedöms väsentligt minska föroreningsspridningen från Björkshults glasbruk till 

Badebodaån, t.ex. minskar arsenikspridning med ca 95 % och bly-, kadmium- och zinkspridningen 

med nästan 100 %. På sikt bör därför miljön i Badebodaån förbättras även i strandkanten i viken 

utanför deponin. Efter åtgärd bedöms konservativt enbart ca 0,2 kg arsenik, ca 0,2 kg barium och 

några fåtals gram av bly, zink, antimon och kadmium spridas med grundvattnet från området till 

Badebodaån varje år. Beräkningen utgår från urlakning av de förorenade utfyllnadsmassorna och tar 
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ej hänsyn till partikelbunden spridning. Vidare bedöms asfaltering enbart medverka till en halvering 

av infiltrationen.  

Under den relativt korta tid då åtgärden utförs bedöms exponeringsrisken för människor och miljö i 

omgivningen öka. Särskilt stora miljörisker föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns 

strandkant. 

7.4.3 Kostnadsuppskattning 
I tabellen nedan har en kostnadsuppskattning gjorts för åtgärdsalternativet. 

Tabell 9. Kostnadsuppskattning Åtgärdsalternativ 3, Minimal spridning och restriktion 
grävning inom bruksområdet 

Åtgärdsmoment Mängd Kostnad (SEK) 
Asfaltering av bruksområdet (exkl. södra utfyllnaden) 4 000 m2 1 200 000 
Urschaktning av fyllnadsmassor inom hela området utom 
bruksområdet: 

  

- Schakt och återfyllnad 6 600/5 200 m3* 1 150 000 
- Länsvattenhantering och strandzonsskydd  400 000 
- Extern mottagning av i-FA massor inkl. transport 6 000 ton 2 500 000 
- Extern mottagning av FA massor inkl. transport 4 700 ton 2 900 000 
- Återställning 8 200 m2 1 650 000 
Delsumma urschaktning  8 600 000 
Projektering, byggledning och miljökontroll  1 100 000 
Summa innan påslag för oförutsett (MSEK)  10,9 
Oförutsett (20 %) (MSEK)  2,1 
TOTALSUMMA (MSEK)  13,0 
Underhålls kostnad (kr/år)  5 000 
* Den första siffran anger urschaktad volym och den andra återfylld volym. Skillnaden beror på att deponin 
inte antas återfyllas upp till nuvarande marknivå 

 

Uppskattningen baseras på följande á-priser: asfaltering inkl. underarbete 300 kr/m2, schakt av jord 

100 kr/m3, återfyllnadsmaterial 100 kr/m3, återställning 200 kr/m2. Länsvattenhantering har bedömts 

kosta ca 100 kr/m2 schaktarea under grundvattenytan och schakt utmed strandkant har bedömts 

medföra en merkostnad med ca 1000 kr/m strand för att skydda Badebodaån. Omhändertagande och 

transport av massor bedöms kosta: 420 kr/ton (i-FA) respektive 620 kr/ton (FA). Kostnads-

uppskattningar för urschaktning utgår från att åtgärderna utförs under lågvattensäsong. 

Underhållskostnaden baseras på att asfalten i snitt läggs om ungefär vart fjärde år.  
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7.5 Alt. 4 – Fritt nyttjande i hela området utom deponin 

7.5.1 Omfattning  
Åtgärdsalternativ 4 omfattar nedan redovisade åtgärder inom de olika delområdena. Förutom nedan 

redovisade moment krävs omgivningskontroll under och en period efter att åtgärderna genomförts 

för att säkerställa dels att åtgärderna inte leder till oacceptabla risker under åtgärdsgenomförandet, 

dels att åtgärderna leder till avsedd riskreduktion. 

Deponi 
Hela deponiområdet täcks med en kvalificerad tät täckning motsvarande täckningskrav vid deponier 

för farligt avfall. Åtgärden innebär att ett kontrollprogram måste införas för deponin.  

Bruket och kursgården 
Alla förorenade utfyllnadsmassor inom hela kursgårdsområdet och hela bruksområdet schaktas ur 

och transporteras till godkänd extern mottagningsanläggning på samma sätt som beskrivits för 

kursgårdsområdet under åtgärdsalternativ 1. 

7.5.2 Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet innebär att både kursgårdsområdet och bruksområdet kan utnyttjas för odling av 

grödor, för rekreation etc. utan några restriktioner. Inom deponin minimeras hälsorisken vid normal 

vistelse vid deponin. För deponin, där förorenade fyllnadsmassor lämnas kvar, krävs omfattande 

restriktioner avseende det framtida nyttjandet, dvs att inga markarbeten får genomföras, området får 

ej exploateras etc. 

Inom kursgårdsområdet och bruksområdet och till viss del även inom deponin ökar även 

möjligheterna för etablering av ett rikt ekosystem.  

Alternativet bedöms minska föroreningsspridningen från Björkshults glasbruk till Badebodaån i 

något större grad än åtgärdsalternativ 1 och 2, t.ex. minskar arsenikspridning med endast ca 40 % 

och bly-, kadmium- och zinkspridningen med mellan 10-20 %. Detta innebär att merparten av den 

föroreningsspridning som sker idag beräknas kvarstå även efter att åtgärdsalternativ 4 utförts. Det 

kan därför inte uteslutas att vatten- och sedimentlevande organismer fortsatt påverkas negativt i 

framför allt strandkanten i viken utanför deponin. Även efter åtgärd bedöms konservativt ca 2 kg 

arsenik, ca 1 kg bly, ca 0,7 kg barium, ca 0,7 kg zink, ca 0,2 kg antimon och drygt 0,3 kg kadmium 

spridas med grundvattnet från området till Badebodaån varje år. Beräkningen utgår från urlakning 

av de förorenade utfyllnadsmassorna och tar ej hänsyn till partikelbunden spridning. Vidare bedöms 

asfaltering enbart medverka till en halvering av infiltrationen. 
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Under den relativt korta tid då åtgärden utförs bedöms exponeringsrisken för människor och miljö i 

omgivningen öka. Särskilt stora miljörisker föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns 

strandkant. 

7.5.3 Kostnadsuppskattning 
I tabellen nedan har en kostnadsuppskattning gjorts för åtgärdsalternativet. 

Tabell 10. Kostnadsuppskattning Åtgärdsalternativ 4, Fritt nyttjande av hela området utom 
deponin 

Åtgärdsmoment Mängd Kostnad (SEK) 
Tät täckning av deponin  950 m2 500 000 
Urschaktning av fyllnadsmassor inom övriga områden:   
- Schakt och återfyllnad 9 600 m3 1 800 000 
- Länsvattenhantering och strandzonsskydd  450 000 
- Extern mottagning av i-FA massor inkl. transport 12 200 ton 5 150 000 
- Extern mottagning av FA massor inkl. transport 1 900 ton 1 200 000 
- Återställning 12 000 m2 2 400 000 
Delsumma urschaktning   10,9 
Projektering, byggledning och miljökontroll   1 200 000 
Summa innan påslag för oförutsett (MSEK)  12,6 
Oförutsett (20 %) (MSEK)  2,5 
TOTALSUMMA (MSEK)  15,1 
Underhålls kostnad (kr/år)  15 000 

 

Uppskattningen baseras på följande á-priser: tät täckning motsvarande FA-krav 500 kr/m2, schakt 

av jord 100 kr/m3, återfyllnadsmaterial 100 kr/m3, återställning 200 kr/m2. Länsvattenhantering har 

bedömts kosta ca 100 kr/m2 schaktarea under grundvattenytan och schakt utmed strandkant har 

bedömts medföra en merkostnad med ca 1000 kr/m strand för att skydda Badebodaån. 

Omhändertagande och transport av massor bedöms kosta: 420 kr/ton (i-FA) respektive 620 kr/ton 

(FA). Kostnadsuppskattningar för urschaktning utgår från att åtgärderna utförs under lågvatten-

säsong. Underhållskostnaden baseras på att ett kontrollprogram införs för den täckta deponin. 
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7.6 Alt. 5 – Fritt nyttjande inom hela området 

7.6.1 Omfattning  
Åtgärdsalternativ 5 innebär att samtliga förorenade utfyllnadsmassor inom hela Björkshults 

glasbruk (deponin, kursgårdsområdet och bruksområdet) schaktas ur och transporteras till godkänd 

extern mottagningsanläggning på samma sätt som beskrivits för kursgårdsområdet under 

åtgärdsalternativ 1. Vid återfyllning fylls deponiområdet inte upp till den marknivå som finns idag 

utan istället till en nivå som motsvarar omgivande mark eller något lägre. 

Dessutom krävs omgivningskontroll under åtgärderna för att säkerställa att åtgärderna inte leder till 

oacceptabla risker under åtgärdsgenomförandet. 

7.6.2 Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet innebär att hela Björkshults glasbruk (deponin, kursgårdsområdet och 

bruksområdet) kan utnyttjas för odling av grödor, för rekreation etc. utan några restriktioner. Inom 

hela området ökar även möjligheterna för etablering av ett rikt ekosystem.  

Alternativet bedöms leda till att föroreningsspridningen från Björkshults glasbruk till Badebodaån 

upphör helt. De förorenade sedimenten som lämnas kvar i framförallt dammen utanför deponin 

bedöms på sikt täckas av rena sediment. Sammantaget innebär detta att miljön i Badebodaån på sikt 

bör förbättras även i strandkanten i viken utanför deponin. 

Under den relativt korta tid då åtgärden utförs bedöms exponeringsrisken för människor och miljö i 

omgivningen öka. Särskilt stora miljörisker föreligger i samband med schakt utmed Badebodaåns 

strandkant. 
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7.6.3 Kostnadsuppskattning 
I tabellen nedan har en kostnadsuppskattning gjorts för åtgärdsalternativet. 

Tabell 11. Kostnadsuppskattning Åtgärdsalternativ 5, Fritt nyttjande av hela området  

Åtgärdsmoment Mängd Kostnad (SEK) 
Schakt och återfyllnad 11 200/9 800 m3* 2 000 000 
Länsvattenhantering och strandzonsskydd  550 000 
Extern mottagning av i-FA massor inkl. transport 12 200 ton 5 150 000 
Extern mottagning av FA massor inkl. transport 4 700 ton 2 900 000 
Återställning 12 900 m2 2 600 000 
Projektering, byggledning och miljökontroll   1 300 000 
Summa innan påslag för oförutsett (MSEK)  14,5 
Oförutsett (20 %) (MSEK)  2,9 
TOTALSUMMA (MSEK)  17,4 
Underhålls kostnad (kr/år)  0 
* Den första siffran anger urschaktad volym och den andra återfylld volym. Skillnaden beror på att deponin 
inte antas återfyllas upp till nuvarande marknivå 

Uppskattningen baseras på följande á-priser: schakt av jord 100 kr/m3, återfyllnadsmaterial 100 

kr/m3, återställning 200 kr/m2. Länsvattenhantering har bedömts kosta ca 100 kr/m2 schaktarea 

under grundvattenytan och schakt utmed strandkant har bedömts medföra en merkostnad med ca 

1000 kr/m strand för att skydda Badebodaån. Omhändertagande och transport av massor bedöms 

kosta: 420 kr/ton (i-FA) respektive 620 kr/ton (FA). Kostnadsuppskattningar för urschaktning utgår 

från att åtgärderna utförs under lågvattensäsong. 
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8 Sammanställning av åtgärdsalternativen 
I tabellen nedan har de olika åtgärdsalternativen sammanställts och dess för och nackdelar belysts, 

liksom kostnader för desamma i syfte att ge en överblick. 

Tabell 12. Åtgärdsteknik, omfattning samt för- och nackdelar med respektive åtgärdsalternativ 

Alternativ Åtgärdsteknik och 
omfattning För-/nackdelar med alternativet Uppskattad 

kostnad  
Alt. 0 *Ingen åtgärd 

*Underhåll av främst 
byggnader  

+ Initiellt och kortsiktigt låg kostnad 
- Akuta hälsorisker kvarstår 
- Miljörisker på plats kvarstår  
- Miljörisker i Badebodaån kvarstår 
- Området kan ej nyttjas fritt och blir 
belagt med restriktioner 
- Kräver kontinuerlig och långsiktig 
kontroll 

Underhåll ca 
5 000 kr/år 

Alt. 1 *Kursgård urschaktas 
*Bruket asfalteras 
*Deponi stängslas in 

+ Akuta hälsorisker minimeras  
+ Marken inom kursgården kan nyttjas fritt 
+ Miljörisker inom kursgården minimeras 
+ Marken kan användas i enlighet med 
åtgärdsmål 
- Miljörisker inom bruksområdet och 
deponin kvarstår 
- Miljörisker i Badebodaån kvarstår i stor 
omfattning 
- Restriktioner och risk för miljö- och 
hälsorisker vid grävning inom 
bruksområdet 
- Restriktioner inom deponin 
- Kräver kontinuerligt underhåll av 
stängsel 
- Förorenade sediment lämnas kvar 
- Kräver relativt mycket transporter 
- Kräver naturresurser för återfyllnad och 
alternativ deponiplats 
- Arbetsmiljö- och miljörisker under åtgärd 
- Relativt kostnadskrävande 

10,3 MSEK 
samt under-

håll ca 10 000 
kr/år 
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Fortsättning Tabell 12 
Alternativ Åtgärdsteknik och 

omfattning 
För-/nackdelar med alternativet Uppskattad 

kostnad  
Alt. 2 *Kursgård urschaktas 

*Bruket asfalteras 
*Deponi skyddstäcks 

+ Akuta hälsorisker minimeras  
+ Marken inom kursgården kan nyttjas fritt 
+ Miljörisker inom kursgården och till viss 
del deponin minimeras 
+ Marken kan användas i enlighet med 
åtgärdsmål 
- Miljörisker inom bruket kvarstår 
- Miljörisker i Badebodaån kvarstår i stor 
omfattning 
- Restriktioner och risk för miljö- och 
hälsorisker vid grävning inom 
bruksområdet och deponin 
- Förorenade sediment lämnas kvar 
- Kräver relativt mycket transporter 
- Kräver naturresurser för återfyllnad och 
alternativ deponiplats 
- Arbetsmiljö- och miljörisker under åtgärd 
- Relativt kostnadskrävande 

10,3 MSEK 
samt under-

håll ca 20 000 
kr/år 

Alt. 3 *Fyllnadsmassor inom 
kursgård och deponi 
urschaktas 
*Bruket asfalteras 

+ Akuta hälsorisker minimeras  
+ Marken inom kursgården och deponin 
kan nyttjas fritt 
+ Miljörisker inom kursgården och 
deponin minimeras 
+ Marken kan användas i enlighet med 
åtgärdsmål 
+ Minskar risk för framtida spridning 
väsentligt 
+ Miljörisker i Badebodaån minimeras 
- Miljörisker inom bruket kvarstår 
- Restriktioner och risk för miljö- och 
hälsorisker vid grävning inom 
bruksområdet  
- Förorenade sediment kvarlämnas 
- Kräver relativt mycket transporter 
- Kräver naturresurser för återfyllnad och 
alternativ deponiplats 
- Arbetsmiljö- och miljörisker under åtgärd 
- Relativt kostnadskrävande 

13,0 MSEK 
samt under-
håll ca 5 000 

kr/år 
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Fortsättning Tabell 12 
Alternativ Åtgärdsteknik och 

omfattning 
För-/nackdelar med alternativet Uppskattad 

kostnad  
Alt. 4 *Fyllnadsmassor inom 

kursgård och bruket 
urschaktas 
*Tät täckning av deponi 

+ Akuta hälsorisker minimeras  
+ Marken inom kursgården kan nyttjas fritt 
+ Miljörisker inom området minimeras 
+ Marken kan användas i enlighet med 
åtgärdsmål 
- Miljörisker i Badebodaån kvarstår i 
relativt stor omfattning 
- Restriktioner och risk för miljö- och 
hälsorisker vid grävning inom 
bruksområdet 
- Restriktioner inom deponin 
- Förorenade sediment kvarlämnas 
- Kräver mycket transporter 
- Kräver stora mängder naturresurser för 
återfyllnad och alternativ deponiplats 
- Arbetsmiljö- och miljörisker under åtgärd 
- Kostnadskrävande 

15,1 MSEK 
samt under-

håll ca 15 000 
kr/år 

Alt. 5 Fyllnadsmassor inom 
hela området urschaktas 

+ Eliminerar miljö- och hälsorisker 
+ Eliminerar risk för framtida spridning 
+ Marken kan användas i enlighet med 
åtgärdsmål 
- Förorenade sediment kvarlämnas 
- Kräver mycket transporter 
- Kräver stora mängder naturresurser för 
återfyllnad och alternativ deponiplats 
- Arbetsmiljö- och miljörisker under åtgärd 
- Kostnadskrävande 

17,4 MSEK 
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Inledning 

Uppdraget 
 
I denna utredning görs en övergripande kulturhistorisk beskrivning 
och värdering av industrimiljön vid Björkshults glasbruk i Högsby 
kommun. Syftet är att klargöra kulturmiljövårdens perspektiv på 
och värdering av miljön, främst i fråga om kulturmiljöinnehållet på 
orten, men i viss mån även i förhållande till andra industri- och 
glasbruksmiljöer. Arbetet är utfört i februari 2008 av antikvarie 
Lotta Lamke vid Kalmar läns museum på uppdrag av Högsby 
kommun 
 
Utredningen fogas till den huvudstudie som Högsby kommun f.n. 
gör för att utreda vilka eventuella hälso- och miljörisker som kan 
förknippas med föroreningssituationen vid Björkshults glasbruk. 
Den kulturhistoriska situationen kan därmed vägas in i den 
fortsatta diskussionen och i de beslut om efterbehandlingsåtgärder 
som tas. Denna kulturhistoriska utredning baseras på tidigare 
framtagna kunskapsunderlag och ett fältbesök på platsen, då 
glasbruksbyggnaderna besiktigades såväl in- som utvändigt.   
  
Rapporten inleds med en bakgrund som beskriver den generella 
kulturhistoriska betydelsen av de småländska glasbruksmiljöerna 
och återger ett par tidigare kulturhistoriska bedömningar av 
Björkshults glasbruksmiljö. Därefter följer undersökningen, med 
en kortfattad historik och en beskrivning av den befintliga miljön, 
med tonvikt på byggnadsbeståndet. Detta utmynnar i att de främsta 
kulturhistoriska värdena inom utredningsområdet beskrivs. 
Avslutningsvis ges antikvariska rekommendationer för en eventuell 
efterbehandling.   
 

Om Björkshult 
 
Björkshult ligger i Fagerhults socken, Högsby kommun i Kalmar 
län, just intill Badebodaån som utgör gräns till Kronobergs län. 
Detta är den del av Småland som kallas ”Glasriket”, en region där 
det funnits, och ännu finns, många glasbruk. Ett av dem är 
Björkshults glasbruk som startades år 1892 och släcktes ned år 
1978.  
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I glasbruksmiljön i Björkshult finns idag några olika företag. I 
hyttbyggnaden finns Hybe Glas AB, ett verkstadsföretag som 
tillverkar glasugnar m.m., samt BAL Studioglassliperi. I glasbruket 
finns även en utbildningshytta där man bedriver kortkurser i 
glasblåsning, samt ett litet glas- och luffarmuseum. Flera av de 
övriga byggnaderna hör till Björkedal hotell- och 
kursgårdsverksamhet.  
 

Fig. 1; Orienteringskarta.  

 

 

Om ”Glasriket” och dess kulturmiljöer 
 
I ”Glasriket” har en ansenlig del av näringslivet kretsat kring 
tillverkning och vidareförädling av glas sedan industrialismens 
genombrott under 1800-talets andra hälft. Denna industritradition 
är ännu i högsta grad levande. Idag bedriver ett tiotal bruk 
glastillverkning i något större skala, samtidigt som en mer 
småskalig tillverkning finns vid mindre studiohyttor. Produktionen 
är numer inriktad på manuell tillverkning av konst- och servisglas. 
”Glasriket” kan räknas som ett av landets främsta besöksmål, 
välkänt över hela riket och i viss mån även internationellt.  
 
Det har tidigare funnits betydligt fler glastillverkningsställen i 
Småland. ”Glasriket” omfattar därför betydligt fler orter än de som 
idag hyser en fungerande glasproduktion. Det har också funnits en 
större spridning i produktionsinriktning, med tillverkning av bl.a. 
fönster-, belysnings- och emballageglas, ibland med halv- eller 
helautomatiserad produktionskedja. Otaliga är de personer i denna 
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region som fått sin utkomst vid glasbruken, eller som 
underleverantörer till dem. På alla glasbruksorter har stora delar av 
den fysiska miljön sin förklaring i glasbruken. Glasbruksbolagen 
har verkat direkt för den fysiska, sociala och kulturella 
utvecklingen, men också indirekt i egenskap av främsta 
ekonomiska aktör.  
 
Mot bakgrund av glasbrukens stora betydelse i denna region, har 
de sedan länge identifierats som viktiga kulturmiljöer. 
Glasbrukens, eller snarare glasbruksorternas, miljöer uttrycker en 
central aspekt av områdets historia och identitet för regionens 
invånare och för besökare. Varje enskild miljö stärker besöksmålet 
”Glasriket” och har dessutom ofta en egen utvecklingspotential. 
Miljöerna i sig kan alltså bidra till områdets attraktivitet, till 
utveckling och arbetstillfällen, om de förvaltas och utvecklas på ett 
bra sätt.  
 
”Glasriket” är genom sin branschkoncentration en av landets 
tydligaste industrihistoriska regioner. Ur kulturmiljöhänseende är 
det rimligen av nationellt intresse att områdets speciella 
industrihistoria reflerkteras av den fysiska miljön, så att flera olika 
glasbruksmiljöer bevaras som tillsammans i någon mån kan spegla 
den mängd tillverkningsställen och den produktionsmässiga bredd 
som funnits, samt den historiska utveckling som skett inom 
glastillverkningen. Glasbrukens kulturmiljöer kan, ur många olika 
synvinklar, illustrera historien om Sveriges industriella utveckling.  
 
Glasbruksorternas kulturmiljöer torde därför vara av nationellt 
intresse för kulturmiljövården. Samma argument som gäller för den 
regionala nivån, gäller också för den nationella: ”Glasrikets” 
miljöer är dels viktiga för att vi själva skall erfara vår historia, dels 
för att vi skall kunna visa den för andra och utnyttja den i 
marknadsföringssammanhang. Ju bredare tidsmässig och 
produktionsmässig spridning som speglas av glasbruksmiljöerna, 
desto mer levande och spännande blir historien. 
 

Tidigare kulturhistoriska bedömningar 
 
Glasbruksinventering 
 
År 1997 genomförde Länsstyrelsen i Kalmar län en kulturhistorisk 
inventering av länets samtliga glasbruk. Inventeringen beskriver 
inte enbart industribyggnaderna, utan miljön på glasbruksorten, 
med tonvikt på företeelser som hör samman med industrin. 
Vattenkraft, bruksgata och Folkets Hus är exempel på företeelser 
som omfattas. De kulturhistoriska värdena vid varje glasbruk 
beskrevs under de tre rubrikerna: ”Teknikhistoriskt värde”, 
”Byggnadshistoriskt värde” och ”Miljövärde”.  
 
För Björkshults del poängterades det teknikhistoriska värdet av 
lerkrossen och det byggnadshistoriska värdet av arbetarkasernerna.  
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Under rubriken ”Miljövärde” lyftes det illustrativa läget mellan ån 
och järnvägen fram, liksom gårdsplanen, den pampiga 
hyttbyggnaden och skorstenspipan.   
 
 
 
Högsby kommuns industriarv 
 
År 2004 gjordes en kulturhistorisk inventering av industrimiljöer i 
Högsby kommun, anlagda innan 1975, i syfte att peka ut 
kommunens kulturhistoriskt sett viktigaste industrimiljöer. Arbetet 
var en del av det s.k. Industriarvsprojektet och genomfördes i 
samarbete mellan Högsby kommun, kommunens 
hembygsdföreningar, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen i Kalmar 
län och Regionförbundet i Kalmar län. Björkshults glasbruk var en 
av de miljöer som utpekades i denna studie1. 
 
Om Björkshults glasbruk sades bl.a.: ”Björkshults glasbruk … har 
varit en av Högsby kommuns största och mest långlivade 
arbetsplatser. Björkshult utgör en av de viktigare industrihistoriska 
platserna i kommunen och har ännu en välbevarad helhetsmiljö.” I 
samma arbete konstaterades att Björkshults glasbruk är en 
industrimiljö med ”turistisk potential” och man menade att det 
vore önskvärt att på olika sätt verka för att Björkshult utvecklades 
och marknadsfördes som besöksmål. 
 

 
Fig. 2; Björkshult från ovan år 1935, med nyuppförd trähytta.  

 

                                                 
1 De andra var Fågelfors Bruk, Liskatorp, Ruda och Berga industrimiljöer, 
Fröviområdet och kommunens kraftverksmiljöer. 
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Undersökning 

Historik 
 
 
Björkshult innan år 1892 
 
Björkshult ligger i en utpräglad skogsbygd på gränsen mellan 
Kalmar och Kronobergs län. Dessa trakter har varit sparsamt 
bebyggda fram till medeltid. Det första skriftliga belägget för orten 
är från år 1498. Vid mitten av 1500-talet bestod Björkshults by av 
två och ett halvt hemman.  
 
Den äldsta kartan över Björkshult är från år 1713. Den visar hur 
bebyggelsen till de tre gårdar som då fanns i byn låg på tomterna 
till ”Disponentvillan” (nr 3 på karta sid. 17) och ”Nilssons gård (nr 
4). Gårdarna var från norr räknat och i fallande ordning 
storleksmässigt: Skattegården, Mellangården (Millomgården) och 
Lillegården. Norr om gårdarna, intill Börckshulta Jöhl, d.v.s. 
Björkshultssjön, låg ett åkergärde och ytterligare åkrar fanns ett 
stycke åt sydost. Markerna söder om byn, ned mot ån, var 
ofruktsamma och steniga. Några mindre områden av denna mark 
nyttjades som kalvhagar, bl.a. området västerut från Skattegården. 
En liten slåtteräng fanns också intill ån några hundra meter söder 
om gårdarna, men för merparten av området skriver lantmätaren: 
”Denna mark är till hela byen, men kan till intet nyttjas för medelst 
där intet annat är än sten och berg”. En kvarn finns utmärkt på 
kartan. Den hörde till Skattegården och låg intill den nuvarande 
bron.   
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Fig. 3; Kartan över Björkshult år 1713 visar hur byns tre gårdar låg på de 
tomter där ”Disponentvillan” och ”Nilssons gård” ligger idag. Vid ån låg en 
gårdskvarn.  
 
 
Åttio år senare, år 1793, då storskifte förrättades i byn, var 
situationen sig mycket lik. I byn fanns ännu tre gårdar. De 
betecknades nu från norr: Rusthållet, Gästgivaregården och 
Lillgården. Av handlingarna framgår att Rusthållet delades av åtta 
ägare, Gästgivaregården av fyra. Storskifteskartan är mer 
detaljerad än den föregående kartan, bl.a. visas alla de hus som låg 
på gårdstomterna. Området där Glasbruket senare kom att ligga 
tjänade som äng. I ån fanns fyra skvaltkvarnar: Rusthållets som låg 
där bron senare byggdes, Gästgivaregårdens som låg där 
kraftverket skulle komma att ligga, samt Lillgårdens och Pikaböls 
(d.v.s. grannbyns) kvarnar ett gott stycke nedströms. 
 
 

[10] 



Björkshults glasbruk • Kalmar läns museum 

Även vid tiden för laga skifte, år 1862, kan situationen kännas 
igen. De tre gårdarna låg ännu på sina tomter, men vid detta skifte 
delades ägorna mellan byns nio delägare och flera gårdar flyttades 
ut från den gamla bytomten. Enligt den karta som upprättades år 
1857 inför skiftet ledde en bro över ån, i samma läge som den 
nuvarande och vid platsen för det senare kraftverket, fanns en 
dammbyggnad.  
 
 
Fig. 4 och 5; Kartorna  över Björkshult från år 1793 respektive 1857.   

    
 
 
 
 
 
Glasbruket 
 
Glasbruket i Björkshult startades som Björklunda glasbruk år 1892 
av fyra arbetare från Alsterfors och Idesjö glasbruk. Man inköpte 
ett fall i Badebodaån samt ett stycke mark av bönderna i Pikaböl 
och Björkshult. Bönderna i trakten var positivt inställda till 
etableringen, inte minst eftersom de räknade med att kunna sälja 
ved till glasbruket. De skall ha skänkt virket till den första hyttan, 
som försågs med fyra deglar. Vid glasbruket fanns också ett sliperi, 
som låg intill fallet och utnyttjade direktöverförd vattenkraft. 
Vattenkraften drev också en stenstamp.  En del byggnader och 
utrustning skall ha flyttats till Björkshult från Skoga glasbruk, bl.a. 
en arbetarkasern.  
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Under brukets fem första år tycks antalet arbetare ha varit omkring 
45 personer. Man tillverkade främst hushållsglas. Den första hyttan 
skall ha brunnit ned redan i slutet av 1800-talet, varvid man genast 
byggt upp en ny, något större, hytta. 1897 försattes bruket i 
konkurs, varefter driften i stort sett låg nere fram till år 1902. 
 
År 1901 köptes bruket av ett nykonstituerat aktiebolag. Man 
fortsatte att tillverka hushållsglas, men även en del lampglas och 
man försökte sig också på kristalltillverkning. Sedan hyttan åter 
brunnit ned år 1906, ledde ytterligare en konkurs till att 
verksamheten låg nere ett par år innan en tredje hytta uppfördes. 
Rörelsen startades åter år 1908. I början av 1910-talet låg dock 
tillverkningen stundtals nere. Mellan 1916 och 1919 hörde man 
samman med Rosdala glasbruk och tillverkade i huvudsak deras 
lampmodeller.  

 
Nedanstående karta upprättades år 1917 i samband med 
projekteringen av järnvägen. Den visar bron och dammarmarna på 
fastigheten Björklunda 1:1, en fastighet som bildats år 1894 genom 
avsöndring från f.d. samfälld mark till Skattegården och 
Mellangården. I anslutning ligger den oregelbundet formade 
fastigheten Björkshult 2:8 på vilken glasbruket byggts upp i början 
av 1890-talet. 1917 års karta visar bara några få byggnader, 
däribland stationshuset och två arbetarbostäder på 
glasbrukstomten. Arbetarbostaden närmast ån är ”Stora kasernen” 
som ännu finns kvar. (nr 9). Den motstående arbetarkasernen, mot 
järnvägen till, brann ned år 1918 eller 1919. En uppgift finns om 
att en arbetarkasern brunnit ned redan år 1904. Sannolikt var det 
den kasern som flyttats till Björkshult från Skoga.   
 
Fig. 6; Karta över Björkshult år 1917.  

 
 
 
Från år 1919 fick man åter nya ägare, som döpte om glasbruket 
från Björklunda till Björkshults glasbruk. Man hade 70-talet 
anställda och började återigen att tillverka kristallglas. Man lät 
uppföra både en ny arbetarbostad ”Lilla Kasernen” (nr 2) och en 
disponentbostad (nr 3). Några år in på 1920-talet investerade man 
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bl.a. i en femdegelsugn, nya kontorslokaler och ett fristående 
vattenkraftverk. I början av 1930-talet började Björkshults glasbruk 
att tillverka det s.k. ”stabilogaset”, ett särskilt hårdhärdat glas som 
kom att bli en stor exportartikel. Vid denna tid drabbades 
emellertid glasbruket av en serie eldsvådor. 1934 brann hyttan 
ännu än gång ned och återigen försattes man i konkurs. År 1935 
uppfördes en ny, stor trähytta i två våningar med vidbyggt sliperi. 
Skorststenspipan som hade byggts år 1931 kunde återanvändas och 
är den skorsten som ännu står.  
 
Efter andra världskriget gick en moderniseringsvåg över de 
småländska glasbruken. Vid flera bruk uppfördes nya 
hyttbyggnader, som inte bara var hyttor, utan hela fabriker som 
integrerade många olika delar av tillverkningsgången. 
Mängkammare, degelkammare, hytta, efterbearbetning, packning 
m.fl. funktioner förlades nu till samma byggnad, som också kunde 
inrymma moderna personalutrymmen. Under perioden 1948-1951 
uppfördes ett sådant hyttkomplex i Björkshult. Det byggdes i rött 
tegel och blev den femte hyttan på platsen, den som ännu finns 
kvar.  
 
Samtidigt byggdes även andra delar av bruksmiljön om och till. 
Magasinet utökades åt norr med en del för kontor, utställning och 
försäljning. Direktförsäljning vid bruken var vid denna tid en ny 
företeelse som kommit bl.a. av en ökande privatbilism och 
generösare semestrar. Med övergång till oljeeldning, vilket i 
Björkshult skedde omkring 1960, kunde de gamla virkes- och 
vedplanerna göras om till parkeringsplatser. Även 
arbetarbostäderna moderniserades omkring år 1950, så att de fick 
rinnande vatten och wc.    
 
 
Fig. 7; Björkshults glasbruk i januari år 1950. Foto: Walter Olson. 
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Fig. 8; Flygvy över Björkshults glasbruk år 1950.  

 

Fig.9; Björkshults glasbruk i januari år 1950. Foto: Walter Olson. 
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Åren kring 1960 var en storhetsperiod för bruket som då hade det 
högsta antalet anställda – omkring 120 personer. Även i slutet på 
1960-talet gick affärerna stundtals mycket bra, men med 1970-talet 
vek orderingången, samtidigt som oljepriserna gjorde driften 
oekonomisk. 1973 köptes bruket av Kronankoncernen, som efter 
ett par år lade ned driften vid Björkshult. Bruket köptes då initialt 
av Högsby kommun, som sålde det vidare till Bergdala glasbruk. 
Björkshult fick yttterligare några års nådatid, då man till stor del 
blåste Bergdalaglas. 1978 försattes bruket åter i konkurs.   
 
Efter konkursen 1978 gjordes ansträngningar att få igång driften 
vid bruket igen, men förgäves. I början av 1980-talet gjordes 
abetarbostäderna, kontorsbyggnaden och några andra byggnader 
om till Hotell Småland. I slutet av 1980-talet fungerade Hotell 
Småland som flyktingförläggning innan den nuvarande 
verksamheten som Kursgård Björkedal startades år 1992. Stora 
magasinet användes i några år av ett hantverkskollektiv, men hör 
idag till kursgården. I en mindre del av hyttan drivs sedan ett antal 
år ett glassliperi, i en annan del en studio- och kurshytta. I 
hyttbyggnaden har även större utrymmen tagits i anspråk bl.a. för 
tillverkning av trähus och glasbearbetningsmaskiner.  
 
 

 
Fig. 10; Vy över planen framför Björkshults glasbruk i januari år 1950. Foto: Walter Olson. 

Fig. 11; Vy över planen framför Björkshults glasbruk i januari år 2008. 
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Fältinventering – beskrivning av kulturmiljön 
 
Övergripande beskrivning 
 
Vid inventeringen besiktigades hela utredningsområdet 
översiktligt. Just söder om hyttbyggnaden ligger glasbrukets tipp 
med mängder av glasavfall (nr 22 på kartan sid.17). Ytterligare ett 
stycke söderut invid åfåran ligger ett litet kommunalt reningsverk 
med reningsdammar och tillhörande pumpstation (23). Inga äldre 
dammbyggnader eller liknande påträffades i anslutning till ån, 
endast upplagd sten som röjts ur åfåran, sannolikt maskinellt. Den 
kulturhistoriska bedömningen koncentreras därför kring själva 
glasbrukstomten med byggnader. Efterbehandlingsåtgärder i ån 
och utmed stränderna, utanför  den bebyggda glasbrukstomten, 
bedöms endast i ringa utsträckning påverka områdets 
kulturmiljövärden. 
 
Miljön vid glasbruket i Björkshult speglar i stora stycken tiden 
kring 1900-talets mitt. Flera byggnader härrör från åren kring 
1950. ”Stora kasernen” (9) som är betydligt äldre, präglas interiört 
av en modernisering gjord vid denna tid. Sedan 1950-talet har inte 
så stora förändringar skett i byggnadsbeståndet, däremot har de 
flesta byggnader byggts om och moderniserats i omgångar för att 
fungera för nya användningar.   
 
Det faktum att de flesta av byggnaderna vid glasbruket har kunnat 
nyttjas för nya verksamheter, har på ett övergripande plan räddat 
miljön vid glasbruket. Få byggnader har rivits eller förfallit sedan 
nedläggningen. Däremot har underhåll och moderniseringar gjorts 
utan någon direkt hänsyn till byggnadernas karaktär och 
kulturhistoriska värden.   
 
Några mindre byggnader på bruksområdet har förfallit eller rivits. 
På de kvarvarande byggnaderna har man generellt sett gjort mindre 
planlösningsändringar och tillbyggnader. Framförallt har man 
förnyat ytskikten, både interiört och exteriört. De flesta byggnader 
har idag betongpannor på taken och fasader målade i otraditionella 
kulörer med genomgående lila fönster- och knutfoder. Inte så få 
dörrar och fönster har bytts ut och verandor har byggts på flera av 
husen.  Det mesta av maskinell utrustning och inredning från 
glasbrukstiden har avlägsnats från verksbyggnaderna. 
 
 
Enskilda byggnader m.m. 
 
Här följer en kortfattad genomgång av byggnaderna inom och strax 
utanför utredningsområdet. Numreringen ansluter till den som 
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finns i ”Björkshult – en glasbruksby i förvandling” och i 1997 års 
kulturmiljöinventering. Av denna anledning fattas vissa nummer. 
Byggnader som direkt hör till glasbruket har markerats som fyllda 
figurer och med fet stil på kartan nedan.   
 

 

 

Fig. 12; De beskrivna byggnaderna markerade på 1943 års ekonomiska karta. Utredningsområdet 
begräsas av röd konturlinje. Fyllda blå byggnader är direkt tillhöriga glasbruket (trol. uppförda i 
bolagets regi). Byggnader med blå konturlinje är inte direkt tillhöriga glasbruket.  

 

2. Lilla kasernen, arbetarbostad 
3. Disponentvilla 
4. Nilssons gård 
5. Stationshus 
6. Järnvägsbank 
7. Brygghus 
8. Lilla stugan 
9. Stora kasernen 

2410. F.d. lanthandel 
12. Kontor, butik och magasin 
13. Ungkarlsbaracken 
14. Rivet vattenkraftverk  
15. Sliperi 
16. Hytta 
17. Magasin och loge (sliperi) 
18. Sanitetsbyggnad 
19. Lerkrossen 
22. Glastipp 
23. Reningsdammar 
24. Röjd sten 
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3. Disponentvilla 
Byggår: 1919-20 

 
 
 
4. Nilssons gård 
Byggår: ca 1898 

 
 
5. Stationshus 
Byggår: ca 1916 
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6. Järnvägsbank 
Järnvägen anlagd: 1916. Järnvägen nedlagd: 1963 (persontrafik 
1959). 

 
 
 
7. Brygghus 
Byggår: ca 1900 
Byk, bak- och brygghus till de bruksanställda. Byggnaden står idag 
utan fönster.  

 
 
 
8. Lilla stugan (Anna-Gretastugan) 
Byggår: 1800-tal 
Flyttad på timmerstockar från Pikaböl i början av 1900-talet. Har 
bl.a. inrymt arbetarbostad, frysfack, kiosk  och 
hemslöjdsförsäljning. 
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9. Stora kasernen 
Byggår: trol. ca 1910  
Denna arbetarbostad inrymde tidigare sju lägenheter och 
ungkarlsrum på vinden. Uppgifter finns om att detta är det 
bostadshus som flyttades från Skoga till Björkshult då glasbruket 
startade. Idag inrymmer huset privatbostad (1 trappa upp) och 
semesterlägenheter.  
 
I exteriör och rumsindelning har den äldre karaktären i huvudsak 
bevarats. Ytskikt och byggnadsdelar (som fönster, dörrar, räcken, 
spisar etc)  har dock utbytts, främst på 1950 och 1980-talen.  
 

 
 

   
 
 
10. F.d. lanthandel 
Byggår: början av 1900-talet 
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12. Kontor, butik och magasin. 
Byggår: ca 1935, ca 1950 
Den södra delen av byggnaden är äldst. Den uppfördes som 
magasin, troligen efter bränderna åren 1933-34. Den norra delen av 
byggnaden byggdes som kontor, butik och utställningslokaler först 
omkring år 1950. Senare flyttades personalmatsalen till denna 
byggnad.  Bottenvåningen av magasinsdelen fungerar idag som 
samlingslokal, medan dess ovanvåning ännu fungerar som ett 
oinrett förrådsutrymme. I den norra delen av byggnaden finns kök, 
matsalar och en mindre samlingslokal.    
   

 
 

 
 
 
13. Ungkarlsbaracken 
Byggår: ca 1950 
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14. Ruin av vattenkraftverk 
Byggår: ca 1925, rivet 1961. 
 
15. Sliperi 
Byggår: 1948-51, 1960 

 
 
 
16. Hytta 
Byggår: 1948-1951 
Hyttbyggnaden är i huvudsak av ”efterkrigstyp” d.v.s. en stor 
industribyggnad som samlar flera olika funktioner. I hyttan finns 
två tempererugnar (förvärmning av deglar) och en kylugn 
(nedkylning av glas) bevarade. I hyttkällaren finns flera 
ugnsunderbyggnader med rekuperatorer. Sandbingarna låg i en 
utbyggnad på baksiodan och där ligger ännu stora mängder 
glassand kvar. I övrigt finns några få kemikaliebingar i den 
angränsande mängkammaren (tillredning av råvarublandningar).   
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17. F.d. sliperi, magasin och loge 
Byggår: ca 1900? 
En mindre träbyggnad som i inventeringen uppges som ”Gamla 
sliperiet”. Enligt uppgift skall en kanal (för vattenkraft) tidigare ha 
gått in till huset. Idag är byggnaden inredd som yoga-/kurssal och 
sammanbygd med sanitetsbyggnaden, nr 18. Byggnaden är starkt 
förändrad, både in- och utvändigt, jämfört med glasbrukstiden. 
 

     
 
 
18. Sanitetsbyggnad 
Byggår: ca 1950 
Liten tegelbyggnad som inrymt och ännu inrymmer toaletter, 
duschar och tvättstuga. En del av äldre inredning och ytskikt finns 
kvar. Exteriört har bygganden förändrats genom att den 
sammanbyggts med nr 17 och målats.  
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19. Lerkrossen (stampen) 
Byggår: ca 1900 
Liten träbyggnad av uthuskaraktär. Används idag som förråd och 
vedbod. I den ena avdelningen finns gammalt ugnstegel och de 
raserade resterna av en lerkross. Lokalen var vid besiktningen 
svårframkomlig, varför det var svårt att avgöra hur komplett 
lerkrossen är.     
 

   
 
 
21. Jordkällare 
Byggår: Jordkällaren är troligen uppförd i samband med 
järnvägens anläggande ca 1916.  

 
 
 
22. Glastipp  
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23. Reningsdammar 

 
 
 
24. Maskinröjd sten vid åfåran  
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Kulturhistoriskt värde 

 

Om kulturhistorisk värde 
 
Kulturhistoriskt värde är inget absolut värde, utan ett komplext 
begrepp som omfattar olika typer av värden: vetenskapliga värden, 
dokumentvärden och upplevelsevärden. Dessa värden byggs upp 
av en mängd egenskaper hos eller aspekter på det objekt eller den 
miljö som värderas. Värderingen utgör en bedömning och är därför 
alltid i någon mån subjektiv. Det kulturhistoriska värdet av en 
miljö är dels beroende av miljöns historiska innehåll, dels av 
miljöns befintliga innehåll. 
 
Det historiska värdet utgörs både av den enskilda betydelse som 
kan tillmätas miljön i fråga och av de större sammanhang som 
miljön kan sägas spegla. Har platsen i sig haft en särskild betydelse 
för riket eller regionen, t.ex. genom avgörande händelser, 
utvecklingsförlopp eller fysiska egenskaper. Kan platsen spegla 
företeelser som kan ses som typiska för en viss tid eller ett visst 
geografiskt område? Miljöns historiska värde avgörs delvis utifrån 
betydelsen av den verksamhet som format miljön i fråga. Det kan 
exempelvis röra verksamhetens ekonomiska, tekniska och 
strategiska betydelse, eller den omfattning som verksamheten haft i 
tid, rum eller sett till antalet berörda personer. Värderingen kan 
göras på olika skalnivåer, så att värdet bedöms ur nationellt, 
regionalt eller lokalt perspektiv. 
 
Den befintliga miljöns kapacitet att spegla större sammanhang 
avgörs bland annat av miljöns komplexitet och dess tydlighet. Vid 
värdering och bevarande ser man det vanligen som fördelaktigt 
om kulturmiljön speglar flera aspekter av den lokala livsföringen 
eller verksamheten. Det betraktas många gånger även som positivt 
att flera ”tidslager” är bevarade, i synnerhet om dessa påvisar en 
tydlig kontinuitet i verksamheten på platsen. En tydlig miljö har 
naturligtvis större förutsättningar än en otydlig, att 
uppmärksammas, uppskattas och begripas av många människor.  
 
Även då det gäller värderingen av det befintliga innehållet i en 
kulturmiljö, bör den enskilda miljön sättas in i en vidare 
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kontext med andra, besläktade miljöer i såväl ett nationellt som ett 
regionalt sammanhang. Det innebär att den aktuella miljön jämförs 
med andra avseende sina kulturmiljökvaliteter. Om en miljö kan 
betecknas som en av de mest välbevarade eller en av de sista 
kvarvarande miljöerna i sitt slag, stärks dess kulturhistoriska värde. 
Strävan att bevara betydelsefulla, representativa, komplexa och 
tydliga miljöer är starkt förknippad med en önskan om att 
kulturmiljöerna skall kunna illustrera många olika typer av 
berättelser.  
 
Berättelserna, själva kommunicerandet om vår historia, har fått en 
alltmer framträdande roll inom kulturmiljövården. Den 
ekonomiska och samhälleliga nyttan av värdet av kulturhistoriskt 
rika livs- och besöksmiljöer betonas idag allt oftare. Många 
kulturmiljöer lyfts fram som besöksmål och denna aspekt bör 
också vägas in i en kulturhistorisk bedömning. Den enskilda 
kulturmiljöns lämplighet som besöksmål vilar på många olika 
avgöranden som exempelvis tillgänglighet, närhet till övriga 
besöksmål, dess potential att ge besökaren upplevelser och insikter 
m.m. 
 
 

Historisk betydelse av Björkshults glasbruk 
 
Lokalsamhällets centrum 
 
Björkshults glasbruk utgör ett ekonomiskt, socialt och kulturellt 
centrum i Björkshult, i Fagerhults socken och i Högsby kommun. 
Liksom på andra bruksorter är det i Björkshult svårt att skilja på 
industrins och den övriga ortens historia. Berättelserna om 
Björkshult är ofta berättelser om glasbruket. Glasbruket utgör 
också upprinnelsen och förklaringen till stora delar av den fysiska 
miljön i Björkshult. Ur ett lokalt perspektiv har denna miljö ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. 
 
 
Del av en nationellt intressant industriregion 
 
Björkshults glasbruk utgör även en del av industriregionen och 
besöksmålet ”Glasriket”. Som sådan är platsen inte bara av lokalt, 
utan även av regionalt, eller t.o.m. nationellt industrihistoriskt 
intresse (se rubrik ”Om Glasriket och dess kulturmiljöer” ovan). 
Denna grundläggande komponent i platsens kulturhistoriska värde, 
delas med övriga småländska glasbruk/glasbruksorter. Varje 
glasmiljö stärker ”Glasrikets” samlade kulturhistoriska värden, på 
samma gång som ”Glasriket” stärker de enskilda kulturmiljöernas 
värden.  
 
Samtidigt finns det en stor skillnad mellan de olika glasbrukens 
kulturhistoriska dignitet, bl.a. beroende på hur omfattande 
verksamheten varit eller hur berömda produkter och formgivare 

[27] 



Björkshults glasbruk • Kalmar läns museum 

man haft. Nedan beskrivs några av de specifika kulturhistoriska 
värden som finns vid Björkshults glasbruk, satt i relation till andra 
glasmiljöer i regionen.  
 
 
Ett ”typiskt” glasbruk  
 
Björkshults glasbruks historia är historien om ett typisk småländskt 
glasbruk. Starten i slutet av 1800-talet, den varierade produktionen, 
de ojämna driftsförhållandena med återkommande arbets- och 
bolagsnedläggningar, blomstringstiden på 1950–1960-talen, samt 
den slutliga nedläggningen av bruket på 1970-talet. Allt detta 
beskriver en utveckling som delas av många småländska glasbruk. 
 
 
En långlivad och stor arbetsplats 
 
Björkshults glasbruk placerar sig dock i skaran av större och mer 
livaktiga småländska glasbruk, även om bruket inte hör till de allra 
mest långlivade. Även ur ett kommunalt industrihistoriskt 
perspektiv har Björkshults glasbruk varit en av de mer betydande 
arbetsplatserna. Den ställning, sett till storlek och driftsperiod, som 
Björkshults glasbruk har i Högsby kommun och i ”Glasriket”, 
stärker platsens kulturhistoriska värde.  

 

Befintlig kulturmiljö vid Björkshults glasbruk  
 
 
En pedagogisk helhetsmiljö 
 
På samma sätt som historien om Björkshults glasbruk innehåller 
många för glasbruken allmängiltiga drag, finns det i den fysiska 
miljön många typiska företeelser. I själva verket är detta en av de 
mest framträdande kulturhistoriska kvaliteterna på platsen. Vid 
Björkshults glasbruk kan man uppleva flera för glasbruksmiljöerna 
typiska, om dock ej unika, komponenter på en relativt liten yta. Vid 
sidan av verksbyggnaderna, kan man peka på det strömmande 
vattnet, järnvägen, arbetarbostäderna, disponentvillan och på 
mindre komplementbyggnader som bykstuga och jordkällare. På 
ett övergripande plan utgör miljön i Björkshult därför en rik 
industrihistorisk miljö, en välbevarad helhet och ett pedagogiskt 
exempel på glasbrukens utformning.  
 
På en lägre skalnivå fungerar miljön i Björkshult inte lika bra som 
kulturhistorisk illustration. Eftersom i stort sett all 
processutrustning saknas och de flesta hus byggts om sedan 
nedläggningen av glasbruket, är det svårt att ta stöd i miljön då 
tillverkningsgång eller arbetsförhållanden skall levandegöras. Den 
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ohistoriska färgsättning som nu präglar platsen, försvårar detta 
ytterligare. Medan en ursprunglig färgsättning relativt enkelt kan 
återtas, är det inte lika okomplicerat att återställa de byggnadsdelar 
som bytts ut eller att återskapa en hel fabriksinteriör. 
 
 
Enskilda byggnader 
 
En central aspekt av kulturmiljökvaliteterna vid Björkhults 
glasbruk består således i miljöns mångfald. Ser man till de enskilda 
byggnaderna och deras individuella kvaliteter, så kan ingen 
byggnad framhållas som direkt unik eller omistlig. Några av 
byggnaderna har dock höga kulturhistoriska värden. Dessa värden 
är främst kopplade till byggnadernas exteriörer, vilka bör värnas 
mot förvanskningar. 
 
Hyttbyggnaden med sliperi (15, 16) är den mest centrala 
byggnaden i denna miljö, en byggnad som även är förhållandevis 
välbevarad, med bl.a. många originalfönster i behåll. Byggnaden är 
typisk för efterkrigstidens hyttkomplex, uppförd i tegel, 
inrymmandes många olika funktioner och med vissa arkitektoniska 
kvaliteter. Med hänsyn till byggnadens centrala funktion, som 
också tydligt framgår av dess från övriga byggnader på platsen 
avvikande arkitektur (och genom skorstenspipan som ännu står), är 
denna byggnad av högt kulturhistoriskt värde, ur ett regionalt 
perspektiv. 
 
Ett högt kulturhistoriskt värde kan också tillmätas Stora kasernen 
(9) som en typisk representant för de arbetarbostäder som 
uppfördes av bolagen (inte bara av glasbruksbolagen, utan även vid 
andra typer av industrier) omkring sekelskiftet 1900. Typen av 
byggnad hör till industrialismens genombrott i Sverige, en period 
av intensiv byggenskap. Många av dessa kaserner revs i nästa stora 
nybyggnadsvåg på 1950-60-talen. Stora kasernens kulturhistoriska 
värde stärks också av att byggnadens läge är speciellt, just intill 
vattenfåran och bron, varför den också fungerar som ”landmärke”. 
 
Även Lilla stugan (8) och Lerkrossen (19) bedöms sammantaget ha 
höga kulturhistoriska värden. Båda byggnaderna är förhållandevis 
välbevarade, antikvariskt sett. Lilla stugan är en speciell och 
fascinerande liten byggnad, som kan ge perspektiv på den standard, 
med avseende på bostadsyta, som en lägenhet i Stora kasernen 
erbjöd. Lerkrossen kan vara en av de ursprungliga byggnaderna vid 
bruket och hyser teknikhistoriska kvaliteter, vilka vid behov bör 
utredas närmare.   
 
 
Estetiska och upplevelsemässiga värden  
 
Vid Björkshults glasbruk finns även rent upplevelsemässiga 
värden. Till stor del beror det på vattnet, ett element som oftast 
adderar miljömässiga mervärden. Ån utgör samtidigt ett tydligt och 
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betydelsefullt landskapselement, gränsen mellan två län. Bron vid 
Björkshult, med Stora kasernen och övriga glasbruksbyggnader, 
utgör sannolikt en speciell plats på många människors mentala 
karta. 
 
I Björkshult grupperar sig både glasbruks- och bostadshus kring en 
gård, så att hyttbacken blir rumsligt definierad på ett sätt som inte 
är helt vanligt. Rumsligheten är en upplevelsemässig kvalitet i sig 
som förstärks av de berättelser om traditioner och händelser som är 
knutna till platsen.  
 
 
Besöksmålet Björkshults glasbruk 
 
Björkshults glasbruk har, av historiska och miljömässiga skäl, 
klassats som en av de viktigaste industrimiljöerna i Högsby 
kommun och som en miljö med ”turistisk potential”. 
Glasbrukmiljön utnyttjas redan idag för övernattningar och 
kursverksamhet. Denna publika aspekt måste betraktas som en 
fördel och något som kan gagna miljöns bevarande.  

 

Sammanfattande värdebeskrivning 
 
Miljön vid Björkshults glasbruk är ur ett lokalt perspektiv av 
mycket högt kulturhistoriskt värde, eftersom den utgör ett centrum 
i och själva förklaringen till det samhälle som finns i Björkshult 
idag. Som en av de större, mer långlivade arbetsplatserna i 
”Glasriket” och Högsby kommun, och med hänsyn till kvaliteter i 
den befintliga miljön, har platsen också ur regionalt perspektiv ett 
ansenligt kulturhistoriskt värde.  
 
En av de främsta kvaliteterna i Björkshult är den översiktligt sett 
välbevarade glasbruksmiljön, som innehåller många olika element, 
vilka tillsammans kan belysa många olika aspekter av de 
småländska glasbruken. Vid sidan av dessa pedagogiska kvaliteter 
finns på platsen även miljövärden av mer estetisk art, där närheten 
till det strömmande vattnet och den rumsliga dispositionen utgör 
centrala komponenter.  
 
Den sammansatta helhetsmiljön utgör således styrkan vid 
Björkshults glasbruk, där ingen enskild byggnad eller annan 
komponent kan framhållas som unik. Genom att den mesta 
processutrustningen avlägsnats, byggnader och mark omdanats har 
miljön begränsningar då det gäller att fungera som illustration till 
glastillverkningen eller människors historiska levnadsvillkor. 
Hyttbyggnaden med sliperi (15, 16), Stora kasernen (9), Lilla 
stugan (8) och Lerkrossen (19) bedöms vara de byggnader som 
enskilt besitter de högsta kulturhistoriska värdena. Även 
Magasinsbyggnaden (12) är mycket viktig för helhetsmiljön, inte 
minst rumsligt.   
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Antikvarisk rekommendation 

Rekommendation för Björkshults glasbruk 
 
Då denna rapport författas står det ännu inte klart vilka typer av 
efterbehandlingsåtgärder som kan bli aktuella på vilka områden 
kring Björkshults glasbruk. En regelrätt konsekvensbeskrivning 
kan inte göras. Istället ges inledningsvis några rekommendationer, 
därefter några generella råd, för att värna platsens 
kulturmiljövärden i en efterbehandlingssituation.  
 
Kalmar läns museum anser att man vid en eventuell 
efterbehandling av förorenad mark vid Björkshults glasbruk bör 
beakta följande: 
 

• De  kulturmiljövärden som finns vid Björkshults glasbruk, 
är i hög grad knutna till områdets byggnader.  

 
• I 1:a hand bör man sträva efter att bevara samtliga 

byggnader inom utredningsområdet  (samt de angränsande 
byggnader som utmärkts på karta ovan). En central aspekt 
av denna kulturmiljö är dess mångfald och pedagogiska 
värde.  

 
• I 2:a hand bör man sträva efter att åtminstone bevara de 

byggnader som bedömts äga de högsta enskilda 
kulturhistoriska värdena: Hyttbyggnaden med sliperi 
(15,16), Stora kasernen (9) Lilla stugan (8) och Lerkrossen 
(19). Även Magasinsbyggnaden (12) anses ha stor 
betydelse för helhetsmiljön.  

 
• Med bevara avses i detta sammanhang främst att skydda 

byggnaderna från rivning och exteriör förvanskning.  
 

• Gården norr om hyttbyggnaden, samt den rumsliga 
relationen mellan glasbruket och vattendraget, respektive 
glasbruket och järnvägen bör inte otydliggöras. 
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• De kulturhistoriska värdena i glastippsområdet söder om 
hyttbyggnaden bedöms som begränsade. Området bedöms 
därmed kunna omdanas utan att några centrala 
kulturmiljövärden går förlorade.  

 
 

 

Antikvariska förhållningssätt och principer vid 
efterbehandling 
 
Ur kulturmiljöhänseende är det ofrånkomligen så att den bästa 
efterbehandlingen är den uteblivna efterbehandlingen. Med varje 
kulturmiljöelement som förstörs eller osynliggörs, blir kulturmiljön 
som helhet fattigare. I en efterbehandlingssituation måste olika 
intressen vägas samman och jämkas. Förhoppningen är att 
miljöriskerna kan minskas eller elimineras, samtidigt som de 
centrala kulturmiljökvaliteterna bevaras. I det följande återges 
några antikvariska reflektioner, som kan fungera vägledande i det 
fortsatta arbetet. 
 
Det kan vara en fördel ur kulturmiljösynpunkt om saneringen 
genomförs etappvis under en längre period och på ett sådant sätt att 
miljöeffekterna följs upp och utvärderas efter varje genomförd 
etapp. Möjligen ser man då att samtliga etapper/åtgärder inte 
behöver genomföras. En längre genomförandeperiod ökar även 
förutsättningarna för att alternativa metoder skall etableras. 
Arbetssättet kan således leda till att ingreppen i kulturmiljön 
begränsas. Ur kulturmiljöhänseende bör man naturligtvis börja med 
de åtgärder som har minst inverkan på platsens kulturmiljövärden.  
 
Antikvariska hänsyn syftar till att bevara. En övergripande princip 
vid projektering och anläggningsarbeten bör därför vara att det är 
bättre att lägga till än att ta bort element från miljön. Om ett 
objekt finns kvar på sin ”ursprungliga” plats, bevaras dess 
vetenskapliga värden bättre och möjligheten kvarstår att undersöka 
det i framtiden. Som exempel är det bättre att täcka avfallen på 
plats än att frakta bort dem. I vissa fall kan det dock vara bättre att 
fjärma ett element från sin egentliga miljö, i syfte att säkra dess 
fortlevnad och värde. Den vetenskapliga aspekten måste också 
vägas samman med andra kulturmiljöaspekter som t.ex. 
upplevelseaspekten. I det enskilda fallet blir det därför en 
antikvarisk avvägningsfråga vilken metod som bäst tillgodoser de 
kulturhistoriska intressena. 
 
Antikvariskt förhållningssätt är också att begränsa inverkan av 
tilläggen på den befintliga miljön. Detta innebär bl.a. att man inte 
gör mer omfattande åtgärder än nöden kräver och att varsamhet 
iakttas vid själva arbetsföretaget. Det innebär även att man 
prioriterar reversibla lösningar framför irreversibla. Man bör med 
andra ord behålla möjligheten att återställa miljön genom att ta bort 
de tillägg som gjorts. Som exempel är det bättre att vattenfylla ett 
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gruvhål än att fylla igen det med solida fyllnadsmassor eller med 
en gjutmassa. 
 
Fortlöpande antikvarisk medverkan i projektet ger naturligtvis 
bättre grundförutsättningar för att de kulturhistoriska kvaliteterna 
skall värnas vid efterbehandlingen. En vidare antikvarisk 
undersökning och dokumentation av de delar av miljön som 
påverkas kan samtidigt innebära en säkring av och en investering i 
ett utvecklat besöksmål. Även de efterbehandlingsåtgärder som 
genomförs utgör en del av historien som kan lyftas fram t.ex. en 
utställning. En löpande dokumentation av miljön och av 
efterbehandlingsarbetet är därför värdefull. 
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Sammanfattning 
Under maj 2007 har sediment och vattenundersökningar genomförts i Badebodaån och 
tillhörande dammar i området runt Björkshults glasbruk. På grund av närheten till recipienten 
finns misstankar om historisk och pågående spridning av föroreningar från glasbruksområdet. 
Metallkoncentrationer och polyaromatiska kolväten undersöktes i både sediment och vatten. 
Dessutom utfördes provtagning i vatten med passiva provtagare för metaller och polyaromatiska 
kolväten. 

Metallföroreningar påträffades framför allt i dammen omedelbart väster om glasbruksområdet 
(damm 2). Arsenik var den enda metallförorening som klassades till “höga halter”, medan 
kadmium, krom, koppar, nickel och zink uppvisade ”måttligt höga halter”. Både upp- och 
nedströms damm 2 påträffades förhöjda halter av vissa metaller. I strandnära prov från östra 
delen av damm 2 uppvisade två av proven ”höga halter” av arsenik och koppar och ett flertal 
metaller hade koncentrationer som klassades som ”måttligt höga halter”. 

Mönstret med förhöjda halter var i stort sett detsamma för de polyaromatiska kolväten som 
tillståndsklassats. Här nådde dock många av koncentrationerna upp till den högsta klassen 
(“mycket höga halter”). Samtliga föroreningar påträffades ner till ca 20 cm djup, i något fall 
djupare. 

Damm 2 närmast glasbruket var således den damm som uppvisar störst föroreningspåverkan. I 
övrigt var förekomsten av förorenade sediment utspridd utan tydligt utbredningsmönster. Det 
finns skäl att anta att sedimenten i dammarna är kraftigt påverkade och delvis omdistribuerade 
av strömförhållandena. 

Vattenanalyserna visar att Badebodaåns vatten var tämligen opåverkat av metall- och PAH-
föroreningar vid provtagningstillfällena. Dagvattnet hade en tydlig påverkan som var kraftigast 
nedströms glasbruksområdet. 

Inledning 
Björkshults glasbruk ligger i Björkshults samhälle och var i drift åren 1892-1978. Idag bedrivs 
fortfarande verksamhet i liten skala, bl a glassliperi och omformning av återvinningsglas. 
Glasbruksområdet med deponi gränsar Badebodaåns huvudfåra som vid glasbruksområdet är 
vidgad till ett antal dammar. På grund av läget vid Badebodaån finns misstankar om historisk 
och pågående spridning till recipienten. Ekologgruppen i Landskrona AB har fått i uppdrag av 
Högsby kommun att undersöka föroreningshalter i vatten och sediment. Resultaten kommer, 
tillsammans med resultat från markundersökningar att ligga till grund för diskussion om 
framtida åtgärder. 

Områdesbeskrivning   
Björkshults Glasbruk är beläget i Högsby kommun i Kalmar län, nära gränsen till Kronobergs 
län. Badebodaån rinner genom Björkshulstsjön norr om glasbruksområdet och fortsätter söderut 
omedelbart väster om glasbruket, och breddas där till flera dammar/utvidgningar (figur 1). 
Dammarna är denna rapport benämnda Damm 1 till 4, med damm 1 längst uppströms. Ca 30 km 
nedströms Björkshult mynnar Badebodaån i Algunnen som ligger i Alsteråns huvudfåra. Genom 
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Björkshults glasbruks fabriksområde rinner ett dagvattensystem som vid glasbruksområdet är 
kulverterat. Kulverten mynnar i damm 2 i Badebodaån helt nära glasbruket (figur 1).  

 

Figur 1.   Översiktskarta över Björskhults glasbruk och Badebodaån med tillhörande dammar. 

Utförda undersökningar 
Omfattning majprovtagning 
Sediment- och vattenprovtagning har genomförts i recipienter till Björkshults glasbruk under 
maj 2007. Sedimentkärnor har tagits med sedimenthämtare. Sedimentkärnorna har skivats i 
skikten 0-5 cm, 5-15 cm samt ytterligare skikt enligt tabell 1. 

Uppströms/referensprov har tagits för såväl vatten som sedimentprov. Samtliga prov har 
analyserats av Analytica AB, förutom vattnets temperatur, konduktivitet och pH, vilka har mätts 
i fält. 

Samtliga provlokaler beskrivs i bilaga 1 och visas på karta i bilaga 2. 
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Tabell 1. Majprovtagning av sedimentprov - provpunkter märkning och analyserade skikt. 

Sedimentprov Analyserade skikt Totallängd 
sedimentpropp

S1 Björkshultssjön   prov A 0-5, 5-15 35 
                                prov B 0-5, 5-15 42 
S2 Damm 1             prov A 0-5, 5-15 18 
                                prov B 0-5, 5-15 20,5 
S3 Damm 2             prov A 0-5, 5-15, 15-20 20 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-21 21 
S4 Damm 2             prov A 0-5, 5-15, 15-25, 25-33 23 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-23 33 
S5 Damm 2             prov A 0-5, 5-15, 15-25 25 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-20 20 
S6 Damm 2             prov A 0-5, 5-15, 15-25 25 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-27 27 
S7 Damm 2             prov A 0-5, 5-15, 15-22 22 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-22 22 
S8 Damm 3             prov A 0-5, 5-15, 15-20 20 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-22 22 
S9 Damm 3             prov A 0-5, 5-15, 15-25, 25-30 30 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-23 23 
S10 Damm 4           prov A 0-5, 5-15, 15-25, 25-31 31 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-25, 25-33 33 
S11 Damm 4           prov A 0-5, 5-15, 15-17 17 
                                prov B 0-5, 5-15, 15-22 22 
 

Tabell 2. Vattenprov - provpunkter märkning och analyser. 

 Vattenprov Analys 

B1 Björkshultssjöns utlopp 
Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

passiv provtagning PAH 

B2 Utlopp damm 1 Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

B3 Utlopp damm 2  
Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

passiv provtagning PAH 

B4 Utlopp damm 3 Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

B5 Utlopp damm 4 Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

D1 Dagvatten uppströms 
glasbruk 

Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

D2 Dagvattenutlopp i 
damm 1 

Vattenkemi, metaller, PAH,  
passiv provtagning metaller 

passiv provtagning PAH 

 

Omfattning septemberprovtagning 
Sedimentundersökningarna kompletterades med en provtagning i september 2007. 
Sedimentkärnor togs i damm 4 på samma sätt som beskrivits ovan vilka skivades enligt tabell 3. 
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Tabell 3. Septemberprovtagning av sedimentprov - provpunkter märkning och analyserade 
skikt. 

Sedimentprov Analyserade skikt Totallängd sedimentpropp
S12 Damm 4       0-2 2 
S13 Damm 4       0-5, 5-7 7 
S14 Damm 4       0-3 3 
 

En serie prov (8 st) togs vid östra stranden av damm 2, närmast glasbruket och 
dagvattenutsläppet (figur 1, bilaga 2). Vid provtagningen söktes i första hand efter sediment 
innehållande glasbitar eller annat eventuellt spår efter deponerat avfall. Även mellan 
provpunkterna noterades bottens beskaffenhet (bilaga 1). 

Samtliga provlokaler beskrivs i bilaga 1 och visas på karta i bilaga 2. 

Metodik 

Sedimentkartering och djupmätningar 
Sedimentkartering, dvs utbredning av mjuka och hårda bottnar har skett med hjälp av en 
ljudsond med vilken sedimentets karaktär (fast-mjukt) kan indikeras. Sonden består av ett ca 50 
cm långt metallspett med mikrofon i övre delen. Spettet/mikrofonen är fäst vid en lång sladd 
med vars hjälp man sänder ner anordningen till botten. Sladden kopplas till strömförsörjning 
och högtalare som förvaras i båten. Då spettet slår i botten produceras ett ljud vars karaktär 
tydligt indikerar bottens hårdhet. Med träning kan lätt sten, sand och mjuksediment urskiljas. 
Vid djupmätningen har ekolod använts. Djupmätning och sedimentkartering har gjorts i de fyra 
dammarna. Karteringen i varje damm inleddes med mätningar runt dammens kant (2-4 m från 
stranden), varefter dammen har korsats ett antal gånger. Totalt har 100 registreringar gjorts av 
djupet och 150 registreringar av bottens karaktär. Djupet har interpolerats för varje damm 
(Mapinfo, Vertical mapper).  

Provtagningsmetodik 
Intakta sedimentkärnor har tagits med sedimenthämtare (modell Benell 70 mm). 
Sedimentkärnorna har skivats med tillhörande skivningsutrustning i skikt enligt tabell 1 och 3. 
Provtagningsmetodiken för sediment och våtmarksprov har följt Naturvårdsverkets handbok för 
miljöövervakning, undersökningstyp: Metaller i sediment (ver. 1:1, 2004-01-23).  

Proven från östra stranden i damm 2 togs med syftet att leta efter synliga föroreningar. 
Sedimenten togs upp med sedimenthämtare (modell Benell 70 mm) varefter sedimentkärnan 
kontrollerades okulärt. Därefter placerades hela sedimentkärnan (uppskattningsvis 4-15 cm) i en 
diffusionstät plastpåse. 

Provtagning av vatten har följt svensk standard: SS 028185 och SS 028194. 

Vid provtagning har uppgifter om provtagningsförhållanden, läge (koordinater enligt GPS), 
kartskiss på provplats, tidpunkt för provtagning, sedimentbeskaffenhet etc samlats på 
fältprotokoll. Provlokalerna har också fotodokumenterats. 

All provtagning har utförts av Ekologgruppen i Landskrona AB med hjälp av Högsby kommun. 
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Provtagning av metaller i vatten har även genomförts i passiva provtagare (PS Metal). 
Provtagaren sätts under vatten och ackumulerar biotillgängliga metaller under en 
provtagningsperiod, som i detta fall sträckte sig från 2007-04-27 till 2007-05-28, dvs 31 dagar. 
Metaller från provtagarens jonbytarmassa eluderas med syra och analyseras med ICP-AES, eller 
ICP-MS och omräknats till medelhalt. 

Provtagning av PAH i vatten har även genomförts i passiva provtagare (PS Organic). 
Provtagaren sätts under vatten och ackumulerar biotillgängliga polyaromatiska kolväten under 
en provtagningsperiod, som i detta fall sträckte sig från 2007-04-27 till 2007-05-28, dvs 31 
dagar. PAH från provtagarens ackumulationsmembran extraheras sedan och analyseras med 
GC-MS och omräknats till medelhalt. 

Analyser 
Analys av torrsubstans (TS) och glödförlust (GF) i sediment har utförts enligt svensk standard, 
SS 028113. 

Metallanalyser av sedimentprov har utförts genom att proven torkats enligt SS 028113 varefter 
uppslutning skett i slutna teflonbehållare med 7 M HNO3 i mikrovågsugn. Proven har sedan 
analyserats med samma metod som för vatten (se nedan). 

För analys av grundämnen i vatten används metod EPA 200.7 mod. (ICP-AES) och EPA 200.8 
mod. (ICP-MS). 
 
Fluorid i sediment har mätts med metod DIN 38405-D4/1. Kemisk syreförbrukning i vatten 
(COD-Mn) har mätts med metod: C-E-I-8467. Kemisk syreförbrukning i vatten (COD-Cr) har 
mätts med metod TNV-757520. Biologisk syreförbrukning (BOD-7) har mätts med metod C-E-
1899-1. Fältanalyser i vatten har utförts efter svensk standard: konduktivitet - SS-EN 27888 och 
pH - SS 028122. Övriga analyser av vatten har utförts enligt följande: alkalinitet - SS-EN ISO 
9663-2, suspenderad substans - SS-EN 872, turbiditet (grumlighet) - SS 028125, TOC - DIN EN 
1484 H3, och klorid - EN ISO 10304. 
 
PAH i vatten- och sedimentprov har mätts med GC-MS, metod EPA-610. 

Samtliga prov har analyserats av Analytica AB och underleverantörer, förutom vattnets 
temperatur, konduktivitet och pH, vilka har mätts i fält av Ekologgruppen. 

Resultatbedömning 
För klassning av erhållna resultat har Naturvårdsverkets rapportserie Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet använts. För metaller har klassning skett efter rapport 4913, Sjöar och vattendrag, 
och för PAH i sediment rapport 4914 Kust och hav, (tabell 3-6). Kobolt och vanadinhalten i 
vatten har bedömts utifrån jämförvärden enligt rapport 4913, Sjöar och vattendrag (tabell 5). 
För naftalen i sediment och PAH i vatten har halterna jämförts med “högsta tillåtna 
koncentration” (MPC) för individuella PAH och pesticider i ytvatten och sediment enligt 
holländska miljöministeriets miljökvalitetsstandard EQS (Crommentuijn m fl (2000; tabell 7-8).  
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Tabell 4. Tillståndsklassning av metallhalter i sediment enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag (Rapport 4913). 

Metaller i sediment 
Tillståndsklassning     (mg/kg TS) 
Klass, benämning Cu Zn Cd Pb Hg Cr Ni As 
1 Mycket låga halter < 15 < 150 < 0,8 < 50 < 0,15 < 10 < 5 < 5 
2 Låga halter 15-25 150-300 0,8-2 50-150 0,15-0,3 10-20 5-15 5-10 
3 Måttligt höga halter 25-100 300-1000 2-7 150-400 0,3-1 20-100 15-50 10-30 
4 Höga halter 100-500 1000-5000 7-35 400-2000 1-5 100-500 50-250 30-150
5 Mycket höga halter > 500 >   5000 > 35 > 2000 > 5 > 500 > 250 > 150 

Tabell 5. Tillståndsklassning av metallhalter i vatten enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag (Rapport 4913). 

Metaller i vatten 
Tillståndsklassning    (µg/l) 
Klass, benämning Cu Zn Cd Pb Cr Ni As 
1 Mycket låga halter < 0,5 < 5 < 0,01 < 0,2 < 0,3 <0,7 < 0,4 
2 Låga halter 0,5-3 5-20 0,01-0,1 0,2-1 0,3-5 0,7-15 0,4-5 
3 Måttligt höga halter 3-9 20-60 0,1-0,3 1-3 5-15 15-45 5-15 
4 Höga halter 9-45 60-300 0,3-1,5 3-15 15-75 45-225 15-75 
5 Mycket höga halter > 45 >   300 > 1,5 > 15 > 75 > 225 > 75 

Tabell 6. Jämfövärden och avvikelser av kobolt, vanadin och kvicksilver i vatten enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag (Rapport 4913). 

Metaller i vatten (för metaller som saknar tillståndsklassning) 
Jämförvärden och avvikelser    (µg/l) 
 Co V Hg 
Jämförvärde (större vattendrag 
bakgrund S Sverige) 

0,13 0,4 0,004 

Avvikelse från jämförvärde (uppmätt halt/jämförvärde) 
1 Ingen avvikelse <1,0 <1,0 saknas 
2 Liten avvikelse 1,0-8,0 1,0-3,0 saknas 
3 Tydlig avvikelse 8,0-15 3,0-8,0 saknas 
4 Stor avvikelse 15-30 8,0-13 saknas 
5 Mycket stor avvikelse >30 >13 saknas 
 

Tabell 7. Polyaromatiska kolväten i sediment enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för miljökvalitet, Kust och hav (Rapport 4914). 

PAH i sediment 
Tillståndsklassning    (µg/kg TS)     
Klass, benämning fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten
1 Ingen halt 0 0 0 0 0 0 0 
2 Låg halt 0-10 0-2 0-20 0-12 0-10 0-13 0-50 
3 Medelhög halt 10-30 2-8 20-80 12-50 10-35 13-50 50-150 
4 Hög halt 30-100 8-30 80-270 50-200 35-110 50-180 150-400 
5 Mycket hög halt >100 >30 >270 >200 >100 >180 >400 
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PAH i sediment forts 
Tillståndsklassning    (µg/kg TS)     
Klass, benämning bens(k)fluoranten bens(a)pyren benso(ghi)perylen indeno(123cd)pyren 
1 Ingen halt 0 0 0 0 
2 Låg halt 0-20 0-20 0-30 0-50 
3 Medelhög halt 20-50 20-60 30-100 50-170 
4 Hög halt 50-160 60-180 100-350 170-600 
5 Mycket hög halt >160 >180 >350 >600 

Tabell 8. “Högsta tillåtna koncentration” (MPC) för individuella PAH i sediment enligt 
holländska miljöministeriets miljökvalitetsstandard (EQS). 

PAH i Sediment 
Högsta tillåtna halt   (µg/kg TS) 
naftalen fenantren antra

cen 
fluor 

anten 
bens(a) 
antracen

krysen bens(k) 
fluoranten

bens(a) 
pyren 

benso(ghi) 
perylen 

indeno(123cd) 
pyren 

100 500 100 3000 400 11000 2000 3000 8000 6000 
 

Tabell 9. “Högsta tillåtna koncentration” (MPC) för individuella PAH och pesticider i 
ytvatten enligt holländska miljöministeriets miljökvalitetsstandard (EQS). 

PAH i vatten 
Högsta tillåtna halt   (µg/l) 
naftalen fenantren antra

cen 
fluor 

anten 
bens(a) 
antracen

krysen bens(k) 
fluoranten

bens(a) 
pyren 

benso(ghi) 
perylen 

indeno(123cd) 
pyren 

1,2 0,3 0,07 0,3 0,01 0,3 0,04 0,05 0,03 0,04 
 

För tidsintegrerade ämneskoncentrationer uppmätta med passiva provtgare finns inga 
jämfövären.  

Resultat  

Metaller i sediment 
Metallföroreningar registrerades framför allt i damm 2, dvs närmast glasbruksområdet, men 
även damm 1, 3 och 4 hade sporadiska förekomster av provpunkter med förhöjda 
metallkoncentrationer (tabell 10 och 11). Metallerna arsenik, kadmium, krom, koppar, nickel 
och zink uppvisade ”måttligt höga halter”. Tre provpunkter i damm 2 uppvisade dessutom 
”höga halter” av arsenik ner till 20 cm djup, dock ej i det översta sedimentskiktet. Nickelhalten 
var även något förhöjd i Björkshultssjöns ytsediment. Antimon och kvicksilver detekterades ej. 
Övriga metaller uppvisade enstaka prov med förhöjda halter. 
 
Strandproven från östra sidan av damm 2 togs med delvis annat syfte och metodik (se ovan). 
Endast 2 glasbitar hittades. Två av proven uppvisade ”höga halter” av arsenik och koppar 
medan ”måttligt höga halter” av arsenik, kadmium, krom, koppar, nickel, bly och zink 
registrerades för flera prov (tabell 12 och 13). 
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Tabell 10. Analysresultat för sedimentprov från Badebodaån vid Björkshults glasbruk. Halter i 
mg/kg TS för metaller samt procent för torrsubstans (TS) och glödförlust (GF). Parametrarna 
är: arsenik, bor, barium, beryllium, kadmium, kobolt, krom, koppar och järn. Parametrar 
märkta med asterisk (*) har klassats enligt SNV Rapport 4913 enligt följande:  (ej markerat) 
= mycket låga och låga halter,   = måttligt höga halter,  = höga halter och  = mycket 
höga halter. 

 

Läge Provmärknin Nivå GF TS As * B Ba Be Cd * Co Cr * Cu * Fe

Björkshultssjöns utlopp S1A, 0-5 0-5 10,3 12,6 4,13 214 2,74 1,22 37,3 18,5 23,3 39100

S1A, 5-15 5-15 38,2 11 6,32 131 1,93 0,416 16,8 16,6 16,2 23700

Damm 1, västra delen S2A, 0-5 0-5 33,2 18,4 16,3 166 3,62 2,11 34,1 21,0 35,6 34600

S2A, 5-15 5-15 34 18,7 16,6 155 3,08 2,27 23 21,2 54,3 21800

Damm 2, västra delen S3A, 0-5 0-5 50,4 10 8,93 138 2,06 1,33 23,7 14,6 30,9 19600

S3A, 5-15 5-15 54,8 11,9 5,53 107 1,8 0,373 7,73 15,9 22,2 7140

S3A, 15-20 15-20 66,7 11,6 4,76 113 1,77 0,291 7,36 14,3 20,1 8150

Damm 2, östra stranden S4A, 0-5 0-5 43,8 14,5 17,7 175 2,6 2,78 43,1 15,0 23,7 33000

S4A, 5-15 5-15 36,7 14,6 46,7 117 2,28 2,74 32,4 11,4 22,5 22700

S4A, 15-20 15-20 30,1 24 23,2 119 1,76 1,78 26,8 11,5 20,5 22400

S4A, 25-33 25-33 4,3 55,4 9,83 352 1,37 0,311 34,1 30,1 44,7 43100

Damm 2, sydöstra delen S5A, 0-5 0-5 14,6 36,7 9,6 106 1,85 1,3 22,2 11,0 11,2 26900

S5A, 5-15 5-15 32,8 20,4 34,5 148 3,24 3,52 54 16,1 31,4 31500

S5A, 15-20 15-20 46,1 19,6 24,5 115 2,17 2,11 28,4 12,1 27,4 20000

Damm 2, sydöstra delen S6A, 0-5 0-5 17,5 16,2 <3 171 2,55 2,67 44,2 18,0 26 33000

S6A, 5-15 5-15 13,9 36 4,53 185 3,43 3,43 61,5 18,4 34,8 32700

S6A, 15-20 15-20 17,5 42,2 4,65 200 3,56 3,37 61 18,4 38,4 30900

Damm 2, sydöstra strande S7A, 0-5 0-5 38,3 12 15,5 138 2,58 0,996 22,2 14,1 34,4 17100

S7A, 5-15 5-15 47 10 10,5 107 3,2 0,709 19,2 19,1 52,2 8570

S7A, 15-22 15-22 60,6 9,1 13,3 95,9 3,22 0,743 20,2 20,8 49,7 10600

Damm 3, östra stranden S8A, 0-5 0-5 16,7 10,5 4,51 215 5,48 2,4 71,7 19,5 27,9 101000

S8A, 5-15 5-15 13 7,99 2,87 166 2,46 1,04 27,6 17,3 20,5 32300

S8A, 15-20 15-20 13,2 6,43 2,74 122 2,43 0,519 25,2 16,1 18,8 26300

Damm 3, västra stranden S9A, 0-5 0-5 61,5 10,3 6,61 135 1,73 0,374 12,2 14,2 19,5 9050

S9A, 5-15 5-15 62,1 12,5 6,83 133 1,75 0,332 11,4 14,6 19,9 9960

S9A, 15-25 15-25 61,8 11,7 5,12 139 1,68 0,326 11,6 13,9 19,3 10400

S9A, 25-30 25-30 59,1 13,2 5,88 136 1,78 0,348 11,4 14,7 20,7 10900

Damm 4, östra stranden S10A, 0-5 0-5 9,9 15,9 3,21 181 2,42 0,927 28 19,8 27,3 21500

S10A, 5-15 5-15 10,8 7,38 2,13 132 1,76 0,407 10,1 19,4 22 10500

S10A, 15-25 15-25 11,5 7,63 <2 110 1,8 0,4 9,61 19,2 23,2 9960

S10A, 25-31 25-31 47 12,3 6 98,3 1,96 0,404 8,95 18,0 21,6 10700

Damm 4, västra stranden S11A, 0-5 0-5 61,9 13,2 15,1 230 3,27 2,7 70,3 16,7 33,5 29400

S11A, 5-15 5-15 71,5 9,8 7,49 126 2,04 0,44 11,4 13,7 20,2 10200

S11A, 15-17 15-17 62,2 12,1 5,88 86,3 1,86 0,47 7,51 15,0 19,5 6850

Damm 4, centralt S12, 0-2 0-5 15,8 19,1 3,89 349 3,22 2,92 65 15,5 31,5 51300

Damm 4, centralt S13, 0-5 0-5 12,2 9,61 <2 170 2,92 0,709 19,4 16,7 22 29300

S13, 5-7 5-7 17 12,5 <2 192 3,02 0,984 38,5 13,2 17,2 42300

Damm 4, centralt S14, 0-3 0-5 7,2 6,16 <2 123 2,19 0,528 13 14,9 37,4 11100  
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Tabell 11. Analysresultat från sedimentprov från Badebodaån vid Björkshults glasbruk. Halter 
i mg/kg TS för metaller. Parametrarna är: kvicksilver, litium, mangan, molybden, nickel, fosfor, 
bly, svavel, antimon, strontium, vanadin och zink. Parametrar märkta med asterisk (*) har 
klassats enligt SNV Rapport 4913 enligt följande:  (ej markerat) = mycket låga och låga 
halter,   = måttligt höga halter,  = höga halter och  = mycket höga halter. 

Läge Provmärknin Nivå Hg * Li Mn Mo Ni * P Pb * S Sb Sr V Zn *

Björkshultssjöns utlopp S1A, 0-5 0-5 <1 3,36 4840 1,95 17,8 951 31,9 6230 <3 32,4 35,2 181

S1A, 5-15 5-15 <1 2,27 1930 1,01 11,4 688 11,8 2880 <3 19,8 26,7 86

Damm 1, västra delen S2A, 0-5 0-5 <1 5,19 2310 1,66 18,1 1110 49,2 4070 <3 27,3 43,3 211

S2A, 5-15 5-15 <1 5,78 1420 1,59 16,5 944 60,7 5010 <3 24,9 44 162

Damm 2, västra delen S3A, 0-5 0-5 <1 3,74 1460 1,15 15,8 620 30,2 15400 <3 39,6 29,5 176

S3A, 5-15 5-15 <1 1,59 929 0,909 9,14 564 6,51 5590 <3 30,6 25,6 64,3

S3A, 15-20 15-20 <1 1,35 749 0,704 8,41 513 4,17 4000 <3 30,5 23,6 44,6

Damm 2, östra stranden S4A, 0-5 0-5 <1 6,13 1960 0,97 17 937 35,2 7700 <3 31,7 29,5 237

S4A, 5-15 5-15 <1 3,07 789 0,647 13,7 843 53,8 8340 <3 18,1 27,6 217

S4A, 15-20 15-20 <1 4,76 539 0,913 12,6 761 51,7 4760 <3 19,6 25,8 185

S4A, 25-33 25-33 <1 19,2 798 1,4 29,4 1550 10,0 1340 <3 34,2 112 119

Damm 2, sydöstra delen S5A, 0-5 0-5 <1 7,02 1820 0,578 11,6 656 16,7 2060 <3 24,3 21,2 153

S5A, 5-15 5-15 <1 5,69 1170 0,885 21,3 969 59,4 12600 <3 29,2 38 292

S5A, 15-20 15-20 <1 4,15 724 0,603 13,1 675 66,2 6780 <3 20,2 26,9 254

Damm 2, sydöstra delen S6A, 0-5 0-5 <2 7,55 1700 1,53 19,1 1060 41,6 7760 <5 41 35,9 258

S6A, 5-15 5-15 <1 6,57 1460 1,52 23,7 1390 73,2 12900 <3 39,2 42,8 339

S6A, 15-20 15-20 <1 6,22 939 2,53 23,5 1430 95,8 11200 <3 42,2 44,1 391

Damm 2, sydöstra strande S7A, 0-5 0-5 <1 4,07 2550 2,44 17,8 627 16,9 4910 <3 27,7 32,8 104

S7A, 5-15 5-15 <1 3,25 1540 4,55 33,5 387 7,0 6160 <3 25 45,9 62,2

S7A, 15-22 15-22 <1 3,37 1100 6,61 29 417 7,7 5040 <3 28,9 64,3 70,2

Damm 3, östra stranden S8A, 0-5 0-5 <1 4,75 3320 3,39 22,5 2590 31,3 7860 <3 36,3 51 438

S8A, 5-15 5-15 <1 2,34 3630 1,13 14,4 1320 14,3 5650 <3 29,2 35,6 183

S8A, 15-20 15-20 <1 2,48 1120 1,3 13,7 1190 8,55 4030 <3 32,1 37,3 112

Damm 3, västra stranden S9A, 0-5 0-5 <1 2,02 1120 0,457 10,3 644 7,62 4470 <3 44 28,8 66,1

S9A, 5-15 5-15 <1 1,72 706 0,489 10 647 6,53 4140 <3 41,2 28,4 61,3

S9A, 15-25 15-25 <1 1,46 664 <0,4 9,64 667 5,79 3840 <3 43,8 28,5 53,4

S9A, 25-30 25-30 <1 1,67 645 <0,4 9,74 733 4,47 3690 <3 46,5 31,9 46,1

Damm 4, östra stranden S10A, 0-5 0-5 <1 1,85 3010 1,71 13,8 880 20,4 11400 <3 35,3 33,4 107

S10A, 5-15 5-15 <1 1,32 2090 0,94 10 758 7,8 5480 <3 31,1 28,1 48,4

S10A, 15-25 15-25 <1 1,33 1170 0,908 9,95 794 6,14 3780 <3 28,4 28,3 47,2

S10A, 25-31 25-31 <1 1,44 864 0,673 9,14 719 3,49 3180 <3 24,4 28,3 52,8

Damm 4, västra stranden S11A, 0-5 0-5 <1 2,89 3040 1,04 24 873 36,8 14600 <3 43,8 37,6 227

S11A, 5-15 5-15 <1 1 1480 0,538 7,82 557 7,92 6400 <3 34,6 20 44,7

S11A, 15-17 15-17 <1 1,3 878 0,788 7,1 571 5,26 3900 <3 28,5 21,3 44,2

Damm 4, centralt S12, 0-2 0-5 <1 3,79 9320 1,73 21 1120 34,7 7420 <4 53,6 38,9 261

Damm 4, centralt S13, 0-5 0-5 <1 3,56 2380 1,14 13,1 1670 17,3 4470 <3 45,1 39,5 163

S13, 5-7 5-7 <1 4,88 3570 1,45 14,1 1570 20,4 4390 <3 42,8 38,4 193

Damm 4, centralt S14, 0-3 0-5 <1 1,74 2450 2,66 19,2 383 3,2 4130 <4 21,2 24,6 117  

 



   
 

 12 

Tabell 12. Analysresultat från sedimentprov från östra stranden av damm 2. Halter i mg/kg TS 
för metaller samt procent för torrsubstans (TS) och glödförlust (GF). Parametrarna är: arsenik, 
bor, barium, beryllium, kadmium, kobolt, krom, koppar och järn. Parametrar märkta med 
asterisk (*) har klassats enligt SNV Rapport 4913 enligt följande:  (ej markerat) = mycket 
låga och låga halter,   = måttligt höga halter,  = höga halter och  = mycket höga halter. 

Läge Provmärknin GF TS As * B Ba Be Cd * Co Cr * Cu * Fe

Damm 2, vid bryggan BS1, 3 m 70,9 3,59 <2 50 0,449 0,113 5,06 5,37 6,38 8770

BS1, 4 m 26,7 6,63 <2 170 2,05 0,627 27,5 15,6 16,5 33300

Damm 2, östra viken BS2, 4m 9,7 121 5,85 224 3,35 4,96 54,5 17,6 63,4 46700

BS2, 15m 55,5 8 <2 69,3 0,557 0,176 16,1 12,7 24,9 13400

Damm 2, östra viken BS3, 5m 34 15,2 12,1 3,03 162 2,71 1,22 12,4 29,8 131 13200

Damm 2, 10 m söder om BS3 10 m fr BS3 15,1 25,3 3,52 180 2,68 0,844 25,5 13,8 20 15500

Damm 2, 15 m söder om BS3 15 m fr BS3 76 7,3 8,13 3,2 92,6 2,39 0,482 5,89 17,4 73,9 6700

Damm 2, bank vid östra viken Bank 42 14,9 9,32 <2 140 2,02 1,15 22,3 17,9 22,2 19800  

Tabell 13. Analysresultat från sedimentprov från östra stranden av damm 2. Halter i mg/kg TS 
för metaller. Parametrarna är: kvicksilver, litium, mangan, molybden, nickel, fosfor, bly, svavel, 
antimon, strontium, vanadin och zink. Parametrar märkta med asterisk (*) har klassats enligt 
SNV Rapport 4913 enligt följande:  (ej markerat) = mycket låga och låga halter,   = 
måttligt höga halter,  = höga halter och  = mycket höga halter. 

Läge Provmärkning Hg * Li Mn Mo Ni * P Pb * S Sb Sr V Zn *

Damm 2, vid bryggan BS1, 3 m <1 5,5 302 <0,4 5,86 563 5,87 220 <3 14,5 13,5 47,2

BS1, 4 m <1 10,3 1780 1,21 15,4 1120 18,6 1940 <3 31,7 35,6 160

Damm 2, östra viken BS2, 4m <1 6,32 1460 1,4 22,1 1630 156 14800 5,37 40,6 48 381

BS2, 15m <1 9,89 575 0,556 15,3 628 7,06 1420 <3 23,3 25,6 79,6

Damm 2, östra viken BS3, 5m <1 9,28 367 1,59 37,1 476 12,9 5180 <4 29,2 40,6 95,3

Damm 2, 10 m söder om BS3 10 m fr BS3 <1 2,85 1090 0,474 10,7 1440 31,3 5010 <3 38,4 41,6 149

Damm 2, 15 m söder om BS3 15 m fr BS3 <1 1,69 556 4,04 18,4 564 3,29 9190 <3 50,1 25,6 27,4

Damm 2, bank vid östra viken Bank <1 6,34 971 1,09 14,9 1060 28,5 3480 <4 29,7 41 180  
 

Metaller i vatten 
Av de tillståndsklassade metallerna uppvisar kadmium, koppar och bly ”måttligt höga” halter i 
dagvattendiket uppströms glasbruket och i utloppet i damm 2 nedströms glasbruket, med de 
högsta halterna på nedströmspunkten (tabell 14). När det gäller dagvattnet uppvisar dessutom 
kobolt och vanadin tydliga till mycket stora avvikelser från jämfövärdet, även här med störst 
halter i utloppet. Halterna i Badebodaån är generellt låga. 
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Även de icke tillståndsklassade metallerna uppvisade högre koncentrationer i vattenprov från 
dagvattendiket/utloppet än i Badebodaån. Antimon, zink, nickel, krom, barium, arsenik och 
aluminium uppvisade dessutom en höge halt i kulvertutloppet nedströms glasbruket än 
uppströms.  
 
Tidsintegrerade koncentrationer uppskattade med passiva provtagare tre lokalerna uppvisade 
avsevärt lägre halter än momentanvärden (tabell 15). Värdena skall tolkas som biotillgängliga 
metaller och representerar således inte den partikelbundna fraktionen. 
 
Vattenkemin i övrigt skiljer sig, föga förvånande, mellan Badebodaån och dagvattnet (tabell 
16). Konduktivitet och pH redovisas även för fältprovtagningen (bilaga 1). 
 

Tabell 14. Analysresultat för metallhalter i vattenprov tagna i Badebodaån vid Björkshults 
glasbruk. Parametrarna är: aluminium, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, 
kvicksilver, mangan, molybden, nickel, fosfor, bly, strontium, zink, vanadin, antimon och bor. 
Parametrar märkta med asterisk (*) har klassats enligt SNV Rapport 4913 enligt följande:  
(ej markerat) = mycket låga och låga halter,  = måttligt höga halter,  = höga halter och  
= mycket höga halter. Parametrar märkta med dubbel asterisk (**) har klassats med hjälp av 
jämförvärde enligt SNV Rapport 4913 enligt följande:  (ej markerat) = ingen eller liten 
avvikelse,  = tydlig avvikelse,  = stor avvikelse och  = mycket stor avvikelse. 

Läge
B

jörkshultssjöns 
utlopp

D
am

m
 1 utlopp

D
am

m
 2 utlopp

D
am

m
 3 utlopp

D
am

m
 4 utlopp

U
ppström

s 
dagvattenkulvert

D
agvattenklulvert 

utlopp i dam
m

 1

Provmärkning B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
Mätparameter
Al µg/l 255 252 250 254 259 1240 1190
As * µg/l 0.2 0.212 0.216 0.201 0.154 0.981 1.84
Ba µg/l 16.4 17.1 15.7 18.4 16.2 28.5 31.6
Cd * µg/l 0.0158 0.0022 0.0155 0.0186 0.014 0.0499 0.104
Co ** µg/l 0.21 0.175 0.214 0.204 0.272 2.45 3.11
Cr * µg/l 0.488 0.6 0.511 0.617 0.531 1.81 1.71
Cu * µg/l 1.97 1.65 1.15 1.8 1.91 4.56 4.82
Hg µg/l 0.0047 0.0036 0.0028 0.003 0.0038 0.0063 0.0384
Mn µg/l 105 106 114 110 108 148 214
Mo µg/l 0.143 0.0958 0.0766 0.1 0.0789 0.0566 0.0835
Ni * µg/l 0.806 0.744 0.603 0.766 0.807 3.57 3.99
P µg/l 8.29 7.58 7.07 7.36 8.06 82.9 97.7
Pb * µg/l 0.237 0.238 0.233 0.272 0.233 1.22 2.06
Sr µg/l 24.2 23.9 24.2 24.2 24.8 35 36.9
Zn * µg/l 3.26 3.68 2.59 3.34 3.44 10.7 12.1
V ** µg/l 0.647 0.606 0.59 0.706 0.8 5.04 5.96
Sb µg/l 0.0893 0.0866 0.0727 0.0699 0.0684 0.133 0.411
B µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10  
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Tabell 15. Analysresultat för metallhalter registrerade av passiva provtagare för vatten i 
Badebodaån vid Björkshults glasbruk. Parametrarna är: aluminium, kadmium, kobolt, krom, 
koppar, järn, mangan, nickel, bly, zink och uran.  

Läge

B
jörkshultssjöns 

utlopp

D
am

m
 1 utlopp

D
am

m
 2 utlopp

D
am

m
 3 utlopp

D
am

m
 4 utlopp

U
ppström

s 
dagvattenkulvert

D
agvattenklulvert 

utlopp i dam
m

 1

Provmärkning B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
Al µg/l 6,35 6,68 10,01 7,68 11,33 36,7
Cd µg/l 0,005 0,011 0,004 0,007 0,004 0,01
Co µg/l 0,031 0,91 0,021 0,041 0,022 1,159
Cr µg/l 0,019 0,019 0,019 0,017 0,019 0,038
Cu µg/l 0,117 0,09 0,109 0,131 0,102 0,23
Fe µg/l 6,591 756,3 6,34 8,58 7,2 445
Mn µg/l 9,694 68,9 9,95 17 11,1 22,1
Ni µg/l 0,139 0,374 0,14 0,169 0,138 0,551
Pb µg/l 0,0023 0,004 0,002 0,003 0,003 0,038
Zn µg/l 0,844 1,41 0,796 1,09 0,89 3,55
U µg/l 0,024 0,031 0,017 0,023 0,019 0,056  

Tabell 16. Analysresultat för vattenkemi från vattenprov tagna i Badebodaån och 
dagvattenkulvert vid Björkshults glasbruk. Parametrarna är: pH, konduktivitet, alkalinitet, 
suspenderat material, turbiditet, total-kväve, ammonium-kväve, nitrat-kväve fosfat-fosfor, total 
organiskt kol, löst organiskt kol, klorid, fluorid, kemisk syreförbrukning (krom), kemisk 
syreförbrukning (mangan), biologisk syreförbrukning, kalcium, järn, kalium, magnesium, 
natrium, svavel och kisel. 

Läge

B
jörkshultssjöns 

utlopp

D
am

m
 1 utlopp

D
am

m
 2 utlopp

D
am

m
 3 utlopp

D
am

m
 4 utlopp

U
ppström

s 
dagvattenkulvert

D
agvattenklulvert 

utlopp i dam
m

 1

Provmärkning B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
Mätparameter
pH  6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 5.9 6.2
Kond mS/m 7.54 7.47 7.41 7.41 7.44 5.69 6.14
Alk mg HCO3/l 8 8.4 8 8.4 7.7 2.9 5.2
Susp mtrl mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 7
Turb FNU 1.1 1.1 1.4 1.8 1.4 1.8 3.3
N-tot mg/l 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.5 1.6
NH4-N mg/l 0.027 0.02 <0.020 0.028 0.038 0.049 0.039
NO3-N mg/l 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 <0.10 <0.10
PO4-P mg/l <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.056 0.058
TOC mg/l 18 18 18 18 18 53 51
DOC mg/l 17 17 16 18 17 50 48
Cl mg/l 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 38 8.8
F mg/l 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 1.2 0.83
CODCr mg/l 41 43 42 40 38 127 122
CODMn mg/l 19 19 19 19 18 58 56
BOD7 mg/l 3 3 4 3 2 9 5
Ca mg/l 4.85 4.81 4.94 4.83 4.89 4.65 5.46
Fe mg/l 0.672 0.664 0.68 0.674 0.683 2.28 2.84
K mg/l 2.64 2.57 2.63 2.58 2.59 1.09 1.27
Mg mg/l 1.27 1.27 1.27 1.26 1.28 1.77 1.81
Na mg/l 7.43 7.3 7.39 7.32 7.55 6.05 6.07
S mg/l 4.13 4.06 4.11 4.03 4.09 1.22 1.25
Si mg/l 4.36 4.27 4.37 4.28 4.34 5.23 5.63  



   
 

 15 

 

PAH i sediment 
För samtliga ämnen som har angivna gränser för tillståndsklassning påträffades halter som 
klassas som ”medelhöga” till ”mycket höga” (tabell 17 och 18). Högst halter påträffades i damm 
2 (närmast glasbruksområdet) både i de skivade sedimentproven (tabell 17) och i strandproven 
(tabell 18). Även damm 3 och 4 uppvisade förhöjda halter. I damm 4 låg det förorenade 
sedimentet på mellan 15-17 cm djup, meden det fanns i ytan i damm 3 och i hela profilen i 
damm 1. PAH-koncentrationer som av Naturvårdsverket (Rapport 4914) klassas som ”låga” och 
”medelhöga” halter ligger för många av de analyserade kolvätena under nedre gräns för angivet 
mätområde. 
 
Holländska miljöministeriet anger högsta tillåtna koncentration av ovan nämnda kolväten men 
även för naftalen. Åtta sedimentprov av tio i denna undersökning översteg detta värde för 
naftalen. Högst halter av naftalen detekterades i Björkshultssjöns sediment uppströms 
glasbruksområdet. Nedre gräns för mätområdet för naftalen ligger nära värdet för ”högsta 
tillåtna halt” och mätosäkerheten anges till 40 %. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet. 

Tabell 17. Analysresultat från sedimentprov från Badebodaån vid Björkshults glasbruk. Halter 
i mg/kg TS för PAH samt procent för torrsubstans (TS) och glödförlust (GF). Parametrar 
märkta med enkel asterisk (*) har klassats enligt SNV Rapport 4914 enligt följande:  (ej 
markerat) = inga halter och låga halter,   = medelhöga halter,  = höga halter och  = 
mycket höga halter. Halter för naftalen märkt med dubbel asterisk (**), överskridande högsta 
tillåtna halt för sediment enligt holländska miljöministeriets kvalitetsstandard (EQS) har 
markerats med rosa färg. 

Läge
Björkshults-
sjöns utlopp

Damm 4 
centralt

Provmärkning S1 0-5 S6 0-5 S6 5-15 S6 15-20 S8 0-5 S8 5-15 S8 15-20 S10 0-5 S10 5-15 S10 15-20 S13 5-7
Nivå 0-5 0-5 5-15 15-20 0-5 5-15 15-20 0-5 5-15 15-20 5-7
GF 45 36 40 32 43 51 45 53 52 52
TS 10,6 16,7 13,9 17,5 14,9 13,1 14,6 10,4 11,8 13 18,1
naftalen ** 0,28 0,11 0,16 0,12 0,15 <0.19 0,21 0,23 <0.31 0,24 <0.020
acenaftylen <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.020
acenaften <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.020
fluoren <0.045 0,019 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 <0.045 0,018 <0.020
fenantren * <0.080 0,31 <0.080 0,18 0,11 <0.24 <0.080 <0.080 <0.080 0,13 0,024
antracen * <0.060 0,1 <0.020 <0.041 <0.020 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.020 <0.020
fluoranten * <0.24 1,4 0,22 0,56 0,3 <0.080 <0.16 <0.16 <0.24 0,1 0,061
pyren * <0.21 0,94 0,12 0,35 0,14 <0.21 <0.070 <0.070 <0.21 <0.070 0,05
bens(a)antracen * <0.060 0,61 0,061 0,15 0,056 <0.020 <0.020 <0.060 <0.060 0,023 <0.020
krysen * <4.7 0,99 0,2 0,6 1,2 <0.33 <0.20 <0.54 <0.36 <0.28 0,027
bens(b)fluoranten * 0,024 0,49 0,11 0,32 0,12 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.030 0,024
bens(k)fluoranten * <0.021 0,25 0,046 0,13 0,057 <0.021 <0.021 <0.014 <0.021 <0.021 <0.020
bens(a)pyren * <0.030 0,4 0,063 0,17 0,077 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0,018 0,035
dibens(ah)antracen <0.33 0,073 <0.051 <0.10 <0.19 <0.17 <0.14 <0.088 <0.099 <0.10 <0.020
benso(ghi)perylen * <0.051 0,22 0,048 0,16 0,082 <0.051 <0.051 <0.051 <0.051 <0.051 0,025
indeno(123cd)pyren * <0.034 0,2 0,05 0,17 0,078 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.020
summa 16 EPA-PAH * 0,3 6,1 1,1 2,9 2,4 <1.9 0,21 0,23 <2.0 0,53 0,25
PAH cancerogena 0,024 3 0,53 1,5 1,6 <0.73 <0.57 <0.89 <0.73 0,041 0,086
PAH övriga 0,28 3,1 0,55 1,4 0,78 <1.2 0,21 0,23 <1.3 0,49 0,16
fraktion >C10-C16 <5.0 8,5 <5.0 <5.0 11 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
fraktion >C16-C22 39 85 58 80 210 52 9,1 43 37 14
fraktion >C22-C30 150 310 250 210 2600 530 160 260 220 120
fraktion >C30-C40 230 260 400 300 2900 580 190 360 300 130
oljeindex >C10-C40 420 660 700 590 5800 1200 360 650 560 260
pH 5,2 5,1 5,6 5,2 5,2 5,4 5,6 5,6 6 5,8
TS (fluorid-prov) 9 16,7 14,1 17,8 17,4 12 14,2 10,5 12,1 12,4
Fluorid 130 140 190 260 160 160 170 83 100 120

Damm 2             
sydöstra delen

Damm 3             
östra stranden

Damm 4               
östra stranden
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Tabell 18. Analysresultat från sedimentprov från östra stranden av damm 2. Halter i mg/kg TS 
för PAH samt procent för torrsubstans (TS) och glödförlust (GF). Parametrar märkta med enkel 
asterisk (*) har klassats enligt SNV Rapport 4914 enligt följande:  (ej markerat) = inga halter 
och låga halter,   = medelhöga halter,  = höga halter och  = mycket höga halter. Halter 
för naftalen märkt med dubbel asterisk (**), överskred ej högsta tillåtna halt för sediment enligt 
holländska miljöministeriets kvalitetsstandard (EQS). 

Läge
Damm 2, vid 
bryggan BS1

Damm 2, 
östra viken 

BS2

Damm 2, 
östra viken 

BS2

Damm 2, 
östra viken 

BS3

Damm 2, 10 
m söder om 

BS3

Damm 2, 15 
m söder om 

BS3

Damm 2, 
bank vid 

östra viken
Provmärkning BS1 3m BS2 4m BS2 15m BS3 5m 10m fr BS3 15m fr BS3 Bank
GF 34 76 42
TS 73,6 7,96 50,8 13,8 14,1 6,8 14,2
naftalen ** <0.010 0,088 <0.010 <0.010 0,044 0,05 0,075
acenaftylen <0.010 <0.020 <0.010 <0.010 <0.020 <0.050 <0.020
acenaften <0.010 0,028 <0.010 <0.010 <0.020 <0.050 <0.020
fluoren <0.010 0,036 <0.010 <0.010 <0.010 <0.050 <0.020
fenantren * 0,026 0,23 <0.010 <0.010 0,096 <0.050 0,05
antracen * 0,011 0,045 <0.010 <0.010 <0.020 <0.050 <0.020
fluoranten * 0,078 0,54 <0.010 0,12 0,23 <0.050 0,075
pyren * 0,069 0,42 <0.010 0,096 0,2 <0.050 0,063
bens(a)antracen * 0,038 0,2 <0.010 <0.010 0,06 <0.050 <0.020
krysen * 0,045 0,42 <0.010 <0.010 0,1 <0.050 0,029
bens(b)fluoranten * 0,043 <0.20 <0.010 <0.010 0,1 <0.050 0,047
bens(k)fluoranten * 0,032 <0.20 <0.010 <0.010 0,068 <0.050 0,03
bens(a)pyren * 0,061 0,92 <0.010 0,036 0,16 <0.050 0,054
dibens(ah)antracen 0,01 <0.20 <0.010 <0.010 <0.020 <0.050 <0.020
benso(ghi)perylen * 0,03 <0.20 <0.010 <0.010 0,052 <0.050 0,02
indeno(123cd)pyren * 0,018 <0.20 <0.010 <0.010 0,055 <0.050 0,027
summa 16 EPA-PAH * 0,46 2,9 <0.080 0,25 1,2 0,05 0,47
PAH cancerogena 0,25 1,5 <0.035 0,036 0,55 <0.18 0,19
PAH övriga 0,21 1,4 <0.045 0,21 0,62 0,05 0,28
fraktion >C10-C16 <2.0 <2.0 <2.0
fraktion >C16-C22 <3.0 35 16
fraktion >C22-C30 210 530 330
fraktion >C30-C40 22 39 45
oljeindex >C10-C40 240 610 390
pH 5,3 6 5,5
TS (fluorid-prov) 15,2 7,4 14,4
Fluorid 250 210 230  

PAH i vatten 
Inga polyaromatiska kolväten detekterades i vattenprov upp- och nedströms dammarna i 
Badedodaån. I dagvattnet upp- och nedströms glasbruket detekterades några av ämnena (tabell 
19). Högsta tillåtna halt för ytvatten enligt holländska miljöministeriets kvalitetsstandard (EQS) 
överskreds för ett antal parametrar. Uppströms glasbruket hade 5 ämnen av 10 koncentrationer 
som överskred högsta tillåtna halt. Motsvarande förhållande nedströms glasbruket var 3 ämnen 
av 10. Summan av de uppmätta PAH ökade tydligt mellan uppströms och nedströmspunkten, 
och flera ämnen som ej detekterades på uppströmspunkten fanns i mätbara koncentrationer 
nedströms glasbruket. Dock förekom även minskningar för flera ämnen. 
 
Passiva provtagare indikerade biotillgängliga halter som var i storleksordningen 1000 gånger 
lägre (tabell 19). För flertalet ämnen var halterna i Björkshutssjöns utlopp högre än i utloppet 
från damm 2. Kulvertutloppets halter var även de generellt lägre än halterna i sjöns utlopp. 
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Tabell 19. Analysresultat för polyaromatiska kolväten från vattenprov tagna i Badebodaån vid 
Björkshults glasbruk, samt analyser från passiva provtagare från tre av lokalerna. Halter för 
ämnen märkta med asterisk (*), överskridande högsta tillåtna halt för ytvatten enligt holländska 
miljöministeriets kvalitetsstandard (EQS) har markerats med rosa färg. 

Läge

B
jörkshults

sjöns 
utlopp

D
am

m
 1 

utlopp

D
am

m
 2 

utlopp

D
am

m
 3 

utlopp

D
am

m
 4 

utlopp

U
ppström

s 
dagvattenku
lvert

D
agvattenkl

ulvert 
utlopp i 
dam

m
 1

B
jörkshults

sjöns 
utlopp

D
am

m
 2 

utlopp

D
agvattenkl

ulvert 
utlopp i 
dam

m
 1

Provmärkning B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 B1 B3 D2
Mätparameter
naftalen * µg/l <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 0.0014 0.00094 0.0017
acenaftylen µg/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 0.00011 0.0001 0.00028
acenaften µg/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.00033 0.00016 0.00024
fluoren µg/l <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.00032 0.00018 0.00066
fenantren * µg/l <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.16 0.0011 0.00089 0.0033
antracen * µg/l <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 0.039 0.00008 0.000037 0.0003
fluoranten * µg/l <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0.2 0.0011 0.00091 0.00078
pyren µg/l <0.037 <0.037 <0.037 <0.037 <0.037 <0.037 0.16 0.00035 0.00027 0.00057
bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.024 0.073 0.000014 0.000012 0.000042
krysen * µg/l <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.03 0.09 0.000031 0.000023 0.000041
bens(b)fluoranten µg/l <0.027 <0.027 <0.027 <0.027 <0.027 0.16 0.04 0.0001 0.000091 0.000071
bens(k)fluoranten * µg/l <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.049 0.031 0.000026 0.000025 < 0.000019
bens(a)pyren * µg/l <0.026 <0.026 <0.026 <0.026 <0.026 0.11 0.063 0.000012 0.00001 < 0.000019
dibens(ah)antracen µg/l <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.021 <0.012 < 0.000018 < 0.000012 < 0.000029
benso(ghi)perylen * µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.074 0.036 0.000041 0.000029 0.000038
indeno(123cd)pyren * µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.064 0.037 0.000028 0.000022 < 0.000029
summa 16 EPA-PAH µg/l <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 0.53 0.93 0.005042 0.003699 0.008022
PAH cancerogena µg/l <0.056 <0.056 <0.056 <0.056 <0.056 0.46 0.33
PAH övriga µg/l <0.38 <0.38 <0.38 <0.38 <0.38 0.074 0.6

Vanligt vattenprov Passiv provtagare

 

Sammanfattande beskrivning av föroreningssituationen 
Metallföroreningar påträffades framför allt i dammen omedelbart väster om glasbruksområdet 
(damm 2). Arsenik var den enda förorening som klassades till “höga halter”, medan kadmium, 
krom koppar, nickel, bly och zink uppvisade ”måttligt höga halter” (tabell 10 till 13). Både upp- 
och nedströms damm 2 påträffades förhöjda halter av vissa metaller. Mönstret var i stort sett 
detsamma för de PAH som tillståndsklassats. Här når dock många av koncentrationerna upp till 
den högsta klassen (“mycket höga halter”, tabell 17 och 18). För de enstaka provtagningar som 
gett en längre sedimentkärna uppvisade skikten under 20 cm inga tydligt förhöjda halter. Det 
finns skäl att anta att sedimenten i dammarna är kraftigt påverkade och delvis omdistribuerade 
av strömförhållandena (se nedan).  

Vattenanalyserna visar att Badebodaåns vatten var tämligen opåverkat av metall- och PAH-
föroreningar vid provtagningstillfällena (tabell 14, 15 och 19). Dagvattnet hade en tydlig 
påverkan som var kraftigast nedströms glasbruksområdet. 

Sediment och djupförhållanden 
Eftersom Badebodaån rinner genom dammarna är vattenhastigheten i strömfåran sannolikt stor 
under högflödesperioder. Detta medför att sedimenten lätt omdistribueras och transporteras 
nedströms. Sedimentackumulationen blir därför beroende på dammarnas form och djup. 
Ackumulerade sediment hittades främst längs sidorna av dammarna (se bilaga 3). Centrala delar 
av dammarna hade relativt hård botten utom där djupet var stort. Sedimenten på sidorna var av 
sk litoraltyp, dvs uppblandade med grenar och löv från strandvegetation och rötter från 
litoralvegetation. Rötterna hjälper sannolikt till att binda sedimenten. 
 
Botten vid Björkshultssjöns utlopp var hård och bestod av grus, sten och block. Vid 
provpunkten 50 m uppströms utloppet fanns dock relativt mäktiga mjuksediment. 
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Damm 1 hade mjuksediment i ett vegetationsbevuxet parti i västra delen (bilaga 3). Resten av 
botten var hård med sten, grus och sand. Dammen var relativt grund med ett vattendjup under 1 
m. Störst vattendjup 1,6 m uppmättes nära dammluckorna (1,6 m, bilaga 4).  
 
Damm 2 hade mjuksediment längs kanterna och den östra viken (bilaga 3). Vid in- och utlopp 
och i strömfåra bestod botten av block, sten, grus och sand. Centrala delarna av dammen hade 
ett djup på 2-5 m (bilaga 4). Mjuksedimenten längs kanterna låg på ca 1-1,5 m djup. 
 
Damm 3 hade mjuksediment längs östra kanten (bilaga 3). Vid in- och utlopp, i strömfåran samt 
i hela södra delen bestod botten av block, sten, grus och sand. Centrala delarna av dammen hade 
ett djup på 1,5-3,5 m (bilaga 4). Mjuksedimenten längs kanterna låg på ca 1-1,5 m djup. 
 
Damm 4 hade en större utbredning av mjuka sediment, sannolikt pga det större djupet (bilaga 3 
och 4). Botten vid in- och utlopp och i strömfåra bestod av block, sten, grus och sand. Centrala 
delarna av dammen hade ett djup på 2-7 m (bilaga 4). Mjuksedimenten längs kanterna låg på ca 
1-1,5 m djup. 

Bedömning av behov av vidare 
undersökningar  
Föroreningarna i området får anses vara väl, om än översiktligt kartlagda. Efter 
sedimentprovtagningen i maj upptäcktes att det i damm 4, på relativt stort djup, fanns gott om 
ackumulerat sediment. Vid den kompletterande provtagningen i september visade det sig att 
sedimentlagret var tunt och svårt att få upp med sedimenthämtare. Det konstaterades att 
sedimenten kan ha spolats ut under högflödesperioden sommaren 2007. 

Referenser 
Crommentuijn T., Sijm D., de Bruijn J., van Leeuwen K. and van de Plassche E. (2000). 

Maximum permissible and negligible concentrations for some organic substances and 
pesticides. Journal of Environmental Management 58 297. 

Naturvårdsverket (1999): Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav. Rapport 4914. 

Naturvårdsverket (2000): Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag. Rapport 
4913. 
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Fältobservationer sedimentprov april och september 2007 
 

 

Prov-
märk-
ning

x-koord y-koord Provtag-
ningsdatum

Tid Foto Vatten-
djup

Sed. 
propp-
längd

Sed. 
Mäktighet

Antal 
prov-
nivåer

nr nr m m m 0-0.05 0.05-0.15 0.15- 0.25-

S1 6328627 1492922 2007-05-10 09:45 5171 1,1 0,42 >0.5 2 dy/gyttja gyttja

S2 6328470 1492984 2007-05-10 10:30 5173 0,6 0,2 0,2 2 gyttja - rötter och växtdelar gyttja - rötter och växtdelar

S3 6328359 1492955 2007-05-10 11:15 5174 0,8 0,2 0,2 3 dy/gyttja rötter och växtdelar gyttja - rötter och växtdelar gyttja

S4 6328369 1493021 2007-05-10 12:15 5175 1,8 0,33 0,33 4 gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja/lera

S5 6328336 1492997 2007-05-10 14:00 5176 0,9 0,25 0,25 3 gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter

S6 6328341 1493028 2007-05-10 14:30 5177 0,9 0,27 0,3 4 gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter

S7 6328355 1493035 2007-05-10 14:15 1578 1 0,22 0,22 3 gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus

S8 6328233 1492973 2007-05-10 16:26 5180 1,5 0,22 0,22 3 lös gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus

S9 6328231 1492946 2007-05-10 16:50 5181 1,5 0,3 0,3 4 dy/gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus gyttja - grovdetritus

S10 6328187 1493085 2007-05-10 17:26 5182 1,4 0,33 0,33 4 dy/gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter

S11 6328115 1493071 2007-05-10 17:55 5183 1,6 0,22 0,22 3 lös gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter gyttja - grovdetritus rötter

S12 6328115 1493097 2007-09-28 10:50 - 6 0,02 0,02 1 dy grovdetritus

S13 6328112 1493095 2007-09-28 11:00 - 3,5 0,07 0,07 2 dy grovdetritus dy/gyttja sand

S14 6328120 1493071 2007-09-28 11:25 - 3 0,03 0,03 1 dy/gyttja sand

Sedimentets beskaffenhet på olika provnivåer

 
 
Observera att provmärkning i analysprotokoll skiljer sig något från denna tabell. S12, S13 och S14 benämns i analysprotokoll A, B respektive C. 
 
 

Fältobservationer vattenprov april 2007 
 

Prov-
märk-
ning

x-koord y-koord Provtag-
ningsdatum

Tid Foto    
nr

Temp    
°C

Konduk-
tivitet  
ms/m

pH Antal 
prov-
nivåer

B1 6328499 1493010 2007-04-27 12:00 5163 14,2 10,0 6,8 2 Vid bron uppströms damm 1. Även passiv provtagning metaller och PAH.
B2 6328441 1492983 2007-04-27 12:15 5164 14,4 8,7 6,8 2 Vid dämmet nedströms damm 1. Även passiv provtagning metaller.
B3 6328269 1492976 2007-04-27 13:30 5168 14,3 8,3 6,8 3 Vid sundet mellan damm 2 och 3. Även passiv provtagning metaller och PAH.
B4 6328182 1493018 2007-04-27 14:00 5169 14,6 8,2 6,6 4 Vid sundet mellan damm 3 och 4. Även passiv provtagning metaller.
B5 6328103 1493180 2007-04-27 14:20 5170 14,6 8,1 6,7 3 Nedströms damm 4. Även passiv provtagning metaller.
D1 6328446 1493104 2007-04-27 12:30 5165 14,8 6,7 5,8 4 Dagvatten uppströms glasbruk. Även passiv provtagning metaller.
D2 6328364 1493042 2007-04-27 13:00 5167 12,2 6,9 6,1 3 Dagvatten nedströms glasbruket. Även passiv provtagning metaller och PAH.

Anmärkning
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Fältobservationer sedimentprov från transekter i damm 2 september 2007. 
Transekt Avstånd fr 

strand
Provmärkning Provtag-

ningsdatum
Vatten-

djup
Sedimentets beskaffenhet

m nr m
BS1 1,5 inget prov 2007-09-28 ej mätt sten, grus, sand, en glasbit
BS1 3 BS1 3 2007-09-28 ej mätt fin sand med dy, tegel
BS1 4 BS1 4 2007-09-28 1,6 sand med dy och gyttja
BS2 1 inget prov 2007-09-28 0,6 dy, grenar, löv
BS2 2 inget prov 2007-09-28 1 dy, grenar, löv
BS2 4 BS2 4 2007-09-28 1,2 dy, grenar, löv
BS2 10 inget prov 2007-09-28 1,5 sten
BS2 15 BS2 15 2007-09-28 2 sand, sten
BS3 4 BS3 4 2007-09-28 0,7 dy, grenar, löv
BS3 5 BS3 5 2007-09-28 ej mätt dy, grenar, löv
10 m fr BS3 5 10 m fr BS3 2007-09-28 ej mätt dy, grenar, löv, glasbit
15 m fr BS3 5 15 m fr BS3 2007-09-28 ej mätt dy, grenar, löv
Bank 15 Bank 2007-09-28 0,75 dy, grenar, löv  

 
Observera att provmärkning i analysprotokoll skiljer sig något från denna tabell. 
BS1 4 benämns i analysprotokoll BS1 10. 10 m fr BS3 benämns i analysprotokoll 
10 m fr  vassen. 15 m fr BS3 benämns i analysprotokoll 15 m fr vassen. 
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Provpunkter och 
transekter i damm 2 
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Kompletterande undersökningar 
 
 
 

 
 
 
 

Christin Dahlberg 
Högsby kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provtagningar 26-27 mars 2007 
 

 
M1   
0,1 m Morän   
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
   
M2   
0,1 m Morän   
0,2 m Morän  
0,3 m  Morän  
 
M3   
0,1 m  Morän  
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
   
M4   
0,1 m Morän 
0,2 m Morän  
0,3 m Morän 
 
M5  
0,1 m Morän  
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
M6  
0,1 m  Morän och lera 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän  
 
M7  
0,1-0,3 m  Morän, tegel och lite glas 
  
M8  
0,1 m Morän  
0,2 m Morän 
0,3 m  Morän och lera 
 
M9 
0,1 m Morän  
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
 
 
 



Prov-id Datum Rapportnr TS As Ba Be Cd Co Cr 
      % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
M1-0,1 20070326 20070326 L0704634 72,6 7,71 61,9 0,559 0,336 5,97 10,9 
M1-0,2 20070326 20070326 L0704634 75 3,97 61,4 0,636 0,17 6,97 12,6 
M1-0,3 20070326 20070326 L0704634 77,8 3,34 60,4 0,741 <0,1 8,2 14,1 
M2-0,1 20070326 20070326 L0704634 74,3 6,12 55,5 0,544 0,204 7,12 11,5 
M2-0,2 20070326 20070326 L0704634 71 6,56 57 0,526 0,228 4,43 10,8 
M2-0,3 20070326 20070326 L0704634 75 3,7 47,8 0,668 0,182 6,06 14,2 
M3-0,1 20070326 20070326 L0704634 66,5 11,3 76,9 0,493 0,28 6,02 10 
M3-0,2 20070326 20070326 L0704634 68,5 7,22 77,2 0,607 0,556 10,7 7,15 
M3-0,3 20070326 20070326 L0704634 69,8 9,1 66,2 0,593 0,315 6,41 8,27 
M4-0,1 20070326 20070326 L0704634 74,6 13 99,1 0,558 0,236 8,03 11,9 
M4-0,2 20070326 20070326 L0704634 77,3 10,5 99 0,582 0,429 8,82 11,3 
M4-0,3 20070326 20070326 L0704634 74,4 9,99 84,4 0,571 0,341 7,71 11,6 
M5-0,1 20070326 20070326 L0704634 66,6 66,3 108 0,671 1,4 13,3 13,6 
M5-0,2 20070326 20070326 L0704634 78,1 38,1 76,5 0,773 0,938 14,7 14,3 
M5-0,3 20070326 20070326 L0704634 76,1 24,1 59 0,703 0,639 14,7 13,9 
M6-0,1 20070326 20070326 L0704634 84,2 6,26 57 0,457 0,292 4,82 8,42 
M6-0,2 20070326 20070326 L0704634 92,8 5,6 33,2 0,418 0,134 3,58 4,45 
M6-0,3 20070326 20070326 L0704634 84,8 7,4 32,8 0,354 0,107 3,38 5,19 
M7 20070326 20070326 L0704634 71,7 33,9 1210 0,682 2,92 8,59 31,1 
M8-0,1 20070326 20070326 L0704634 54,7 6,66 56,6 0,434 0,102 4,05 9,96 
M8-0,2 20070326 20070326 L0704634 52,4 3,31 65 0,583 0,156 2,86 3,21 
M8-0,3 20070326 20070326 L0704634 67,2 <3 52,1 0,431 <0,1 2,04 2,34 
M9-0,1 20070326 20070326 L0704634 62,9 8,55 67,9 0,761 0,334 9,1 12,4 
M9-0,2 20070326 20070326 L0704634 63,7 8,02 64,1 0,76 0,293 9,12 12,6 
M9-0,3 20070326 20070326 L0704634 65,5 5,27 68,2 0,866 0,23 8,42 13,5 
M10-0,1 20070326 20070326 L0704634 78,8 5,34 75,2 0,586 0,219 7,08 13,8 
M10-0,2 20070326 20070326 L0704634 77,9 3,98 84,4 0,614 0,287 6,95 12,9 
M10-0,3 20070326 20070326 L0704634 79,2 5,59 76,3 0,606 0,228 7,41 12,9 
M11-0,1 20070326 20070326 L0704634 68,6 6,61 44,5 0,415 0,242 5,39 9,95 
M11-0,2 20070326 20070326 L0704634 70,8 4,95 44 0,549 0,218 6,18 10,2 
M11-0,3 20070326 20070326 L0704634 72,8 3,86 37,5 0,593 0,191 6,49 10,4 
M12-0,1 20070326 20070326 L0704634 73,8 <3 82,5 0,468 0,149 9,11 14,8 
M12-0,2 20070326 20070326 L0704634 77,3 <3 86,8 0,488 0,117 7,98 14,9 
M12-0,3 20070326 20070326 L0704634 80 <3 100 0,513 <0,1 8,37 15,5 
M13-0,1 20070326 20070326 L0704634 77,1 <3 84,9 0,553 0,181 7,23 13,3 
M13-0,2 20070326 20070326 L0704634 75,6 <3 86,1 0,547 0,228 6,77 13,5 
M13-0,3 20070326 20070326 L0704634 74,2 4,46 96,9 0,544 0,254 6,91 13,8 
M14-0,1 20070326 20070326 L0704634 61,6 5,27 96,1 0,488 0,27 6,94 14,1 
M14-0,2 20070326 20070326 L0704634 66,3 3,54 90,2 0,551 0,235 7,04 12,8 
M15-0,1 20070326 20070326 L0704634 74,1 <3 83,8 0,41 <0,1 7,55 12,6 
M15-0,2 20070326 20070326 L0704634 80,1 <3 106 0,446 <0,1 8,78 13,6 
M15-0,3 20070326 20070326 L0704634 69,4 <3 101 0,439 <0,1 8,77 12,2 
M16 20070327 20070327 L0704634 11,5 7,81 101 1,1 0,538 5,17 3,32 
G1 20070327 20070327 L0704634 35,2 52 300 0,252 21,4 16 7,98 
G1, söder 
20070327 20070327 L0704634 46,9 248 177 4,85 4,8 21,9 40,5 
G1, väster 
20070327 20070327 L0704634 56,6 5,79 189 2,41 0,343 20,2 37,8 
G2, 20070327 20070327 L0704634 73,2 283 617 0,145 44,1 39,2 9,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



Prov-id Datum Rapportnr Cu Fe Hg Li Mn Mo Ni 
      mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
M1-0,1 20070326 20070326 L0704634 6,18 16200 <1 8,16 502 <0,4 8,78 
M1-0,2 20070326 20070326 L0704634 6,97 18300 <1 8,45 459 <0,4 10,9 
M1-0,3 20070326 20070326 L0704634 8,25 21200 <1 9,41 457 <0,4 11,9 
M2-0,1 20070326 20070326 L0704634 6,87 18300 <1 10,8 500 <0,4 9,62 
M2-0,2 20070326 20070326 L0704634 6,63 19000 <1 9,95 379 <0,4 8,12 
M2-0,3 20070326 20070326 L0704634 8,99 19300 <1 12,6 277 <0,4 12 
M3-0,1 20070326 20070326 L0704634 7,82 17400 <1 10,5 486 0,466 8,89 
M3-0,2 20070326 20070326 L0704634 8,12 15900 <1 8,77 2220 0,582 7,51 
M3-0,3 20070326 20070326 L0704634 7,87 16800 <1 9,74 705 <0,4 7,5 
M4-0,1 20070326 20070326 L0704634 7,65 18300 <1 10,1 953 0,514 12,5 
M4-0,2 20070326 20070326 L0704634 6,78 16900 <0,9 9,65 1480 0,508 10,5 
M4-0,3 20070326 20070326 L0704634 6,75 18300 <1 10,1 908 <0,4 10,8 
M5-0,1 20070326 20070326 L0704634 15,4 19000 <1 12,4 1690 <0,4 14,8 
M5-0,2 20070326 20070326 L0704634 17,3 22600 <1 13 1700 <0,4 17,5 
M5-0,3 20070326 20070326 L0704634 17,1 18700 <1 13,7 1130 0,728 18 
M6-0,1 20070326 20070326 L0704634 13,2 11000 <1 8,52 383 <0,4 10,2 
M6-0,2 20070326 20070326 L0704634 8,41 7760 <1 6,47 218 <0,4 8,14 
M6-0,3 20070326 20070326 L0704634 8,13 7740 <1 6,24 205 <0,4 6,97 
M7 20070326 20070326 L0704634 135 15300 <1 9,3 3670 1,21 15,8 
M8-0,1 20070326 20070326 L0704634 12 14800 <1 9,54 103 0,979 7,13 
M8-0,2 20070326 20070326 L0704634 10,2 8560 <1 8,33 68 0,847 4,92 
M8-0,3 20070326 20070326 L0704634 5,16 5960 <1 7,73 55,2 0,422 3,4 
M9-0,1 20070326 20070326 L0704634 12,3 17900 <1 13,5 689 1,1 11,2 
M9-0,2 20070326 20070326 L0704634 12 17400 <1 13,7 666 1,28 11 
M9-0,3 20070326 20070326 L0704634 12,1 18100 <1 15 567 0,965 12,6 
M10-0,1 20070326 20070326 L0704634 18 15400 <1 10,9 564 0,806 11,5 
M10-0,2 20070326 20070326 L0704634 18,5 15700 <1 11,4 570 1,03 11,4 
M10-0,3 20070326 20070326 L0704634 17,5 15800 <0,9 10,9 568 1,04 12,3 
M11-0,1 20070326 20070326 L0704634 6,91 15700 <1 7,68 204 0,995 7,72 
M11-0,2 20070326 20070326 L0704634 6,36 17600 <0,9 9,17 239 1,01 7,85 
M11-0,3 20070326 20070326 L0704634 6,34 15900 <1 9,17 180 0,948 8,97 
M12-0,1 20070326 20070326 L0704634 21 15400 <0,9 10,5 480 1 13,6 
M12-0,2 20070326 20070326 L0704634 21,8 15900 <1 10,3 418 1,24 13,9 
M12-0,3 20070326 20070326 L0704634 24,1 16600 <1 11 453 0,797 14,2 
M13-0,1 20070326 20070326 L0704634 15 14600 <1 10,8 527 1,15 11,6 
M13-0,2 20070326 20070326 L0704634 14,8 14100 <1 9,87 531 0,835 11,5 
M13-0,3 20070326 20070326 L0704634 17,2 14000 <1 10,1 554 0,987 11,6 
M14-0,1 20070326 20070326 L0704634 21,3 16000 <1 11,9 283 1,03 12 
M14-0,2 20070326 20070326 L0704634 19,8 15000 <1 11,6 309 0,938 11,6 
M15-0,1 20070326 20070326 L0704634 20,2 14600 <1 9,39 616 0,892 11,1 
M15-0,2 20070326 20070326 L0704634 17,3 15800 <1 9,97 727 0,849 12,5 
M15-0,3 20070326 20070326 L0704634 15,5 15800 <1 8,06 720 0,823 10,1 
M16 20070327 20070327 L0704634 9,06 4280 <1 0,554 64,4 0,639 8,16 
G1 20070327 20070327 L0704634 15,4 6450 <1 2,94 612 0,926 10,6 
G1, söder 
20070327 20070327 L0704634 42,2 40900 <1 30,5 824 2,53 30,5 
G1, väster 
20070327 20070327 L0704634 49,4 39600 <1 26,9 1060 2,28 31,7 
G2, 20070327 20070327 L0704634 39,5 3970 <1 2,34 1100 <0,4 10,6 
 
 
          



Prov-id Datum Rapportnr P Pb S Sb Sr V Zn 
      mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
M1-0,1 20070326 20070326 L0704634 338 21,4 297 <3 8,34 29,2 38,4 
M1-0,2 20070326 20070326 L0704634 285 13,9 212 <3 8,22 30,4 38 
M1-0,3 20070326 20070326 L0704634 304 11,3 154 <3 8,7 32,7 40,2 
M2-0,1 20070326 20070326 L0704634 644 21,8 393 <3 11,7 30,8 46,6 
M2-0,2 20070326 20070326 L0704634 676 21,2 332 <3 12,3 28,7 44 
M2-0,3 20070326 20070326 L0704634 826 13,3 285 <3 12,3 30,2 45,5 
M3-0,1 20070326 20070326 L0704634 378 39 251 <3 11,6 28,2 60,7 
M3-0,2 20070326 20070326 L0704634 479 26,9 242 <3 7,32 27,1 54,5 
M3-0,3 20070326 20070326 L0704634 452 29,6 313 <3 7,12 25,7 56,4 
M4-0,1 20070326 20070326 L0704634 553 20,8 323 <3 8,76 33,7 58,2 
M4-0,2 20070326 20070326 L0704634 536 19,8 321 <3 9,99 31,9 57 
M4-0,3 20070326 20070326 L0704634 586 16,8 313 <3 10,3 31,7 57,1 
M5-0,1 20070326 20070326 L0704634 611 53,1 437 <3 10,8 33,5 148 
M5-0,2 20070326 20070326 L0704634 598 31,8 373 <3 8,48 35,3 159 
M5-0,3 20070326 20070326 L0704634 529 17,3 343 <3 5,85 33,4 151 
M6-0,1 20070326 20070326 L0704634 745 21,3 191 <3 13,5 14,4 67,5 
M6-0,2 20070326 20070326 L0704634 674 15,4 102 <3 7,2 7,89 50,1 
M6-0,3 20070326 20070326 L0704634 653 12,4 110 <3 7,69 10,9 48,7 
M7 20070326 20070326 L0704634 4550 340 702 <30 237 23,2 3400 
M8-0,1 20070326 20070326 L0704634 446 28,2 457 <3 13,7 27,6 21,2 
M8-0,2 20070326 20070326 L0704634 257 18,6 387 <3 14,5 10,4 14,2 
M8-0,3 20070326 20070326 L0704634 129 11,5 168 <3 10,2 8,51 11,4 
M9-0,1 20070326 20070326 L0704634 517 34,9 465 <3 13,6 33,9 81,6 
M9-0,2 20070326 20070326 L0704634 478 32,7 436 <3 12,6 33,7 80,7 
M9-0,3 20070326 20070326 L0704634 474 30,8 433 <3 13,5 34 86,5 
M10-0,1 20070326 20070326 L0704634 1220 19,2 395 <3 14,7 24,3 101 
M10-0,2 20070326 20070326 L0704634 1220 18,7 430 <3 14,8 24,8 103 
M10-0,3 20070326 20070326 L0704634 1180 19,2 348 <3 13,8 24,8 98,1 
M11-0,1 20070326 20070326 L0704634 749 25,5 749 <3 11,4 28,4 49,1 
M11-0,2 20070326 20070326 L0704634 616 20,8 584 <3 10,7 29,6 53,2 
M11-0,3 20070326 20070326 L0704634 544 16,1 519 <3 8,29 26,9 51 
M12-0,1 20070326 20070326 L0704634 1120 17,7 395 <3 15,2 27,2 67,8 
M12-0,2 20070326 20070326 L0704634 1060 15,2 328 <3 13 27,9 60,7 
M12-0,3 20070326 20070326 L0704634 1160 13,5 275 <3 15,1 29,8 57,7 
M13-0,1 20070326 20070326 L0704634 783 24,2 425 <3 13,1 24,7 96 
M13-0,2 20070326 20070326 L0704634 773 23,8 424 <3 12,6 23,3 85,1 
M13-0,3 20070326 20070326 L0704634 792 24,2 424 <3 14,2 23,6 129 
M14-0,1 20070326 20070326 L0704634 820 27,5 706 <3 15,8 28,8 86,4 
M14-0,2 20070326 20070326 L0704634 781 23,1 528 <3 16,4 27,1 79,8 
M15-0,1 20070326 20070326 L0704634 941 19 444 <3 11,4 26,9 68,1 
M15-0,2 20070326 20070326 L0704634 947 18,8 426 <3 13,3 28,5 70 
M15-0,3 20070326 20070326 L0704634 1100 22,9 643 <3 11,3 30,8 56,4 
M16 20070327 20070327 L0704634 1120 42,9 6580 <3 21 4,64 8,17 
G1 20070327 20070327 L0704634 899 71,6 1430 <3 47,5 9,7 164 
G1, söder 
20070327 20070327 L0704634 1120 40 957 <3 30,4 77,6 255 
G1, väster 
20070327 20070327 L0704634 1130 54 733 <3 27,2 71,3 178 
G2, 20070327 20070327 L0704634 715 184 324 <3 41 4,98 363 

 
 



M10  
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
M11  
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
M12 
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän  
 
M13 
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
M14 
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
 
M15 
0,1 m Morän 
0,2 m Morän 
0,3 m Morän 
 
M16 

 
0-0,2 m  Förna+sediment (mad) 
 
16 
  Madvatten 
 
G1 
0,1 m  Förna+glas 
 
G1, söder  
0,1-0,2 m  Förna  



  
G1,väster  
0,1-0,2 m Förna 
 
G2 
0,1 m  Förna och glas 
 
G2,söder,ytvatten 
  Lakvatten från glashög i skogen 
 
 
 
 

Provtagningar 2-3 oktober 2007 
 

SEV 1 
 

        
 
 

       
Vegetationslager 0-0,1 m                                   Matjord och lite glas 0,1-0,2 m                 
 



         
Matjord med lite glas 0,2-0,35 m                       Lera med lite tegel 0,35-0,45 m    
 

 
Stenfyll 0,45-1 m   
40 % >200 mm 
30 % >100 mm 
30 % >50 mm 
Stenfyllen blev vattenfylld mycket snabbt. Ett filtrerat och ett ofiltrerat prov på vattnet har skickats för 
metallanalys. 
pH 6,2 
kond. 20,2 mS/m 
temp 13,8 grader C 
 
 
SEV 2 
 

  
 



  
 Mull med glas 0-0,2 m 
 
 
 

  
Glas, tegel och morän Glas, tegel och morän 
 

  
Glas, tegel och morän Glas, tegel och morän 
 
Ingen sten som kan sorteras bort.  
60 % glas 
5 % tegel 
 
 
 
 
 
 



SEV 3 
 

  
 
 
Det finns ingen jord och ingen sten bara glaskross, pulver, tegel och sand 0-1 m. 

  
 

  
 



  
 

 
Nergrävda påsar 
 
SEV 4 
 

  
 

  



Bärlager 0-0,1 m Sand och sten 0,1-0,3 m 
 

  
Sten och sand 0,3-0,8 m Sten, multnad bark, sand och glas 0,8-1 m 
 

 
 
 
 
M 17 Tegel, glas och morän 0-0,3 m 
M 18 Morän 0-0,3 m 
M 19 Tegel, glas och morän 0-0,3 m 
M 20 Morän 0-0,3 m 
M 21 Morän 0-0,3 m  
Moränen härrör ursprungligen från parkeringen vid glasbruket och har skrapats av vid tidigare tillfälle. 
M 22 Morän och sten 0-0,3 m 
70 % sten > 200 mm   
M 23 Morän, sten och trä 0-0,3 m 
Moränen härrör från vägbygget till dammar och pumpstation. 
 
Jag har också 2 styck äpplen från vardera av de två äppelträd som finns på kursgården. 
 
 
 
 

 
 
 
 



            



 
GRUNDVATTENPROVTAGNING    
ÖVRIGT       
Datum punkt  Plushöjd pH Kond. Temp Kommentar 
    v y   mS/m 0C   
20070927 GV101 164,533       Klart vatten, bra tillrinning 
20070927 GV102 164,642       grumligt, 20 ml/filter , svag tillrinning 
20070927 GV104 164,420       grumligt, 5 ml/filter , bra tillrinning 
20070927 GV105 164,524       gult,15 ml/filter , bra tillrinning 
20070927 GV106 164,975       grumligt, 15 ml/filter , bra tillrinning 
20070927 GV109 165,912       grumligt, 20 ml/filter , svag tillrinning 
20070927 GV111 166,338       mycket svag tillrinning, fick inget prov 
20070927 GV114 166,464         
20070927 GV115 166,146         
20070927 GV116 165,825         
20070927 GV118 166,090         
20071127 GV101 164,633 6,4 22,6 11,5 Klart vatten, bra tillrinning 
20071127 GV102 164,702 7,3 85,4 10,2 grumligt, 40 ml/filter , bra tillrinning 

20071127 GV104 164,550 6,7 27,3 10,2 
svavelvätelukt, grumligt,10 ml/filter, bra 
tillrinning 

20071127 GV105 164,624 6,5 23 12,3 gult,grumligt, 7 ml/filter , bra tillrinning 
20071127 GV106 164,975 6,5 9,3 11,1 grumligt, 10 ml/filter , bra tillrinning 
20071127 GV109 165,922 6,6 19,3 10 grumligt, 20 ml/filter , bra tillrinning 
20071127 GV111 166,318 6,9 26,9 10,6 grumligt, 40 ml/filter , bra tillrinning 
20071127 GV114 166,314         
20071127 GV115 166,236         
20071127 GV116 165,995         
20071127 GV118 166,190         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              



 



 



                



Provtagning 6:e december 2007 
 

H1  Utställningslokal i glasbruksbyggnaden 
0-0,04 m betongtrissa   prov skickat 
0,04-0,07 m betongtrissa 
0,07-0,1 m betongtrissa   prov skickat 
0,1-0,2 grus, sten och sand (vattenmättat) prov skickat 
 
H2 Entré innanför bakdörren  
0-0,04 m betongtrissa   prov skickat 
0,04-0,07 m betongtrissa 
0,07-0,1 m betongtrissa   prov skickat 
0,1-0,2 grus, sten och sand (vattenmättat) prov skickat 
 
H3 Verkstadslokal 
0-0,03 m betongtrissa   prov skickat 
0,03-0,13 m betongtrissa 
0,13-0,16 m betongtrissa   prov skickat 
0,16-0,26 m grus, sten och sand  prov skickat 
 
H4 Verkstadslokal 
0-0,05 m betongtrissa   prov skickat 
0,05-0,14 m betongtrissa 
0,14-0,16 m betongtrissa   prov skickat 
0,16-0,26 m grus, sten och sand  prov skickat 
 
H5 Verkstadslokal 
0-0,02 m betongtrissa   prov skickat 
0,02-0,1 m betongtrissa 
0,1-0,14 m betongtrissa   prov skickat 
0,14-0,24 m sand   prov skickat 
 
H6 Under yogalokal 
0-5 cm multnat material   prov skickat 
Under huset fanns mycket virke, glas och bråte 
 
H7 Under yogalokal 
0-5 cm multnat material   prov skickat 
Under huset fanns mycket virke, glas och bråte 
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