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Sammanfattning
Inledning

Kemakta Konsult AB har på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, genomfört
en huvudstudie för Björkå glasbruk. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket via
länsstyrelsen i Kronobergs län. Undersökningarna omfattar miljötekniska undersökningar,
riskbedömningar, åtgärdsutredningar med kostnadsberäkningar för åtgärder, samt bedömningar
av riskreduktion.
I detta dokument redovisas de undersökningar och utredningar som genomförts under
huvudstudien samt de åtgärdsförslag som utarbetats som underlag för riskvärderingsprocessen.
Markanvändning och verksamheter

Det före detta glasbruksområdet är tänkt att även i fortsättningen utnyttjas för lättare industri,
insamling, sorterings- och försäljningsverksamhet. Runt glasbruksfastigheten finns också flera
bostadsfastigheter.
Skyddsobjekt

Skyddsobjekten för glasbruksområdet i Björkå är:
 Människor som bor och vistas i anslutning till området
 Brunnar och grundvatten. Två brunnar belägna dels i källare till fastigheten Älghults-Åkvarn
1:43 (bergborrad brunn tillhörande vattensamfälligheten, används inte i dagsläget), dels
grävd brunn på fastigheten Älghults-Åkvarn 1:35 som genom överenskommelse nyttjas av
vattensamfälligheten för dricksvattenförsörjning till intilliggande fastigheter
 Växter och djurliv på och nedströms området
 Diken och maderområdet längs Badebodaån
 Regionalt vattendrag Badebodaån, som utgör största biflöde till Alsterån, rinner genom
våtmarks/maderområdet. Tidigare undersökningar visar föroreningspåverkan i sedimenten.
Maderområdet översvämmas återkommande vilket kan medföra ökad kontakt och spridning
av föroreningar från deponiområdet
Föroreningssituation och riskbedömning

Hälsofarliga ämnen som arsenik, barium, kadmium, koppar, kobolt, krom, nickel, bly, zink och
antimon finns i halter som överskrider de platsspecifika riktvärden som tagits fram för Björkå.
De platsspecifika riktvärdena överskrids med en faktor cirka 34 – 532 baserat på jämförelse
med maxhalter för arsenik, barium, koppar, zink och PAH-H, samt med en faktor 2.7 – 15 för
kadmium, kobolt, krom, nickel, bly, antimon och PAH-M. Även baserat på jämförelse med
medelhalter överskrids de platsspecifika riktvärdena med en faktor 2.7 – 9 för arsenik, barium
och zink, samt med en faktor 1.1 – 1.8 för koppar och antimon. I totalt fyra prover finns också
förhöjda halter av tjärämnen (polycykliska aromatiska kolväten – PAH) som överskrider det
platsspecifika riktvärdet (PAH-M 3 prover, PAH-H 4 prover).
I glasbrukssammanhang är arsenik, bly och kadmium vanligt förekommande förorenande
ämnen. Arsenik används som luttringsmedel för att minska mängden blåsor i glaset. Bly
används främst i helkristallglas, men ingår även i lägre halter i andra glastyper för att ge glaset
en låg smältpunkt. Kadmium används ofta för färgning av konstglas. Arsenik och bly
förekommer i förhöjda halter i Björkå medan kadmium är något mindre framträdande än vad
som observerats vid andra glasbruk där tillverkningen av färgat helkristallglas dominerat.
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Föroreningar som bedöms vara styrande för en åtgärd är framförallt arsenik och bly. Om dessa
båda ämnen avlägsnas där de förekommer i halter överskridande sina respektive platsspecifika
riktvärden (As > 25 mg/kg TS respektive Pb > 200 mg/kg TS) så kommer övriga föroreningar i
huvudsak att elimineras. Undantag utgörs av 7 identifierade provpunkter där kompletterande
sanering kan behöva ske avseende barium och zink (1 pkt), zink (1 pkt), antimon (3 pktr),
PAH-M och PAH-H (1 pkt) respektive PAH-H (1 pkt).
Inom deponin och delar av bruksområdet finns hälsofarliga föroreningar nära markytan. De
högsta föroreningshalterna påträffas i huvudsak i den översta metern i marken. På längre sikt
riskerar mänsklig aktivitet och naturliga processer att föra upp djupare liggande föroreningar
närmare ytan, exempelvis i samband med schaktarbeten i jorden och därmed göra föroreningarna mer tillgänglig för människor. Detta innebär att de långsiktiga hälsoriskerna bedöms vara
stora.
I Björkå har i totalt 17 prov, tagna i 9 olika provpunkter, uppmätts arsenik i halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde där det finns risk för akuta hälsoeffekter (>100 mg As/kg
TS) vid intag av jord. I två av dessa prover som härrör från ett mindre område av glasdeponin
norr om den tidigare glasbruksbyggnaden uppmättes inom djupintervallen 0-0,5 m respektive
0-1 m så höga halter av arsenik (13 300 respektive 910 mg/kg TS) att det finns risk för akuta
hälsoeffekter redan vid intag av mindre mängder jord. Eftersom föroreningarna ligger ytligt
finns en uppenbar risk för exponering. Genomförda dosberäkningar visar att barn, men även
vuxna, redan vid måttligt intag av jord med de högsta analyserade arsenikhalterna får en dos
som är oacceptabel. Varningsskyltar finns uppsatta vid deponiområdet. Glasbruksfastigheten
med dess deponiområden ligger dock öppet varför allmänheten har fri tillgång till området även
om området inte bedöms besökas särskilt frekvent. Med hänsyn till de höga halter av arsenik
som uppmätts i ytnära jord bör kompletterande skyddsåtgärder övervägas för det område som
betecknas ”Scenario Hälsa/Akuttox” i figur 9-4, exempelvis genom övertäckning med geotextil
och grusbädd och/eller stängsling. De områden som normalt utnyttjas av besökare (parkeringsplats, ingång till försäljningslokaler, kafébyggnad mm) har låga föroreningshalter.
Området norr om den tidigare glasbruksbyggnaden är utfyllt mot den våtmark, maderområde,
som omger Badebodaån. Spridning av föroreningar via grundvatten bedöms därför mynna
direkt i det ytvatten som avrinner från maderområdet till Badebodaån. Beräkningar visar att
området idag läcker måttliga mängder av föroreningar. Spridningen av föroreningar från
området bedöms inte utgöra något akut hot mot vattenkvaliteten i Badebodaån. De mätningar
som gjorts i Badebodaån visar inte heller på något tydligt påslag från glasbruksområdet.
Den höga lakbarheten av flera ämnen som visats i laktester samt observationer att grundvattnet
inom området lokalt är påverkat medför att det finns en risk för spridningspåverkan. Om
spridningsförhållandena förändras genom naturliga eller mänskliga aktiviteter (schaktning,
ökad erosion, förändrad nederbörd, infiltration) kan det medföra ökade läckage i framtiden.
Undersökningar i brunnar inom området visar en varierande vattenkvalitet, men ger inte
anledning att befara att brunnarna är påverkade av föroreningar från glasbruksområdet.
Genomförda hydrogeologiska undersökningar ger stöd för detta då strömningsmönstret visar att
brunnarna ligger uppströms de förorenade områdena runt glasbruket.
Åtgärder

I åtgärdsutredningen har en rad olika tänkbara åtgärdsmetoder utretts. Bland dessa har metoder
som är lämpliga och effektiva för förhållandena i Björkå valts ut och en bedömning gjorts om
de uppfyller de övergripande åtgärdsmålen samt om de är i linje med olika intressenters
önskemål och förutsättningar. De åtgärdsalternativ som bedöms ha förutsättningar att uppfylla
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detta är urschaktning av förorenade jordmassor/glasavfall och deponering på en extern
mottagningsanläggning för avfall. Vissa jordmassor med högt organiskt innehåll kan kräva
omhändertagande med förbränning eller att organiskt material avskiljs på lämpligt sätt.
I en fördjupad alternativanalys studeras detta huvudscenario tillsammans med ett alternativ
scenario där ytligt liggande föroreningar avlägsnas inom de områden där akuttoxiska halter av
arsenik (>100 mg/kg TS) uppträder, medan föroreningar som främst utgör en risk för
markmiljön inom deponiområdena lämnas kvar. Alternativscenariet kombineras även med en
djupare urgrävning inom ett delområde där påverkan på grundvattnet har observerat och
därmed ett behov finns att reducera riskerna för spridning. Bedömningar har gjorts för de olika
scenarierna av möjligheten att uppfylla de mätbara åtgärdsmålen och en utredning har
genomförts av kostnader, förväntad riskreduktion, risker och störningar under och efter
genomförande av åtgärderna.
Riskvärdering

I riskvärderingsprocessen vägs de olika alternativens miljö- och hälsoriskreduktion ihop med
tekniska och ekonomiska aspekter på allmänna och enskilda intressen. Syftet är att nå det mest
miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga och tekniskt genomförbara åtgärdsalternativet för
Björkå f.d. glasbruk. Denna rapport utgör underlag för denna riskvärderingsprocess.
För framtagna åtgärdsalternativ har förslag till mätbara åtgärdsmål tagits fram tillsammans med
förslag till projekteringsdirektiv.
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1

Inledning

1.1

Beställare

Kemakta Konsult AB har på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, genomfört
en huvudstudie för Björkå glasbruk. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket via
länsstyrelsen i Kronobergs län.

1.2

Bakgrund och syfte

Syftet med undersökningar har varit att klargöra miljö- och hälsoriskerna med påträffade
föroreningar inom glasbruksområdet i Björkå och bedöma om det finns ett åtgärdsbehov.
Arbetet har utförts och redovisats enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och kvalitetsmanual1.

1.3

Föroreningskällor inom området

Baserat på bakgrundsmaterialet har en översikt gjorts av tidigare verksamhet som har bedrivits
på området och branschtypiska föroreningar. Potentiellt förorenade platser inom Björkå
glasbruksområde är främst:

1
2



Marken invid den tidigare huvudbyggnaden, där utfyllnader skett med glasavfall, och
där även misslyckad mäng, m.m. kan ha deponerats2. Glasbruksbyggnaden brann ner
1970 och en ny byggnad uppfördes på grunden, i vilken Emmaus idag bedriver
verksamhet med insamling, sortering och försäljning av second-hand varor.



Rester av tidigare hytta (nerbrunnen) i källare/grund till Emmaus nuvarande
lagerbyggnad.



Eventuella rester av sedimentationsrännor för slipslam norr om f.d. hyttan.



Områden runt den gamla bruksbyggnaden där utfyllnader skett med glasavfall, och där
även misslyckad mäng, m.m. kan ha deponerats.



Brandrester från glasbruksbyggnaden, rivningsrester efter ugnar, skorsten mm som
deponerats norr och nordost om den nuvarande huvudbyggnaden.



Betydande mängder annat fyllnadsmaterial, skrot och sopor inom deponiområdet, detta
bedöms dock främst vara sekundärt förorenat genom viss blandning med förorenat
material från glasbruksverksamheten.



Direkt avrinning från deponiområden via diken mot våtmark/maderområde i norr.

Efterbehandling av förorenade områden – Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och
sanering, senaste utgåvan.
I denna rapport används begreppen deponi och deponering som beskrivning av olika utfyllnader på marken och i våtmark
som skett under okontrollerade förhållanden i den historiska verksamheten vid glasbruket, detta ska inte sammanblandas med
den i tillstånd reglerade verksamhet för omhändertagande av avfall vid mottagningsanläggning som föreslås i
åtgärdsutredningen för avhjälpande av observerade hälso- och miljörisker.
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2

Områdesbeskrivning

2.1

Orientering

Björkå ligger i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Glasbruksområdet i Björkå ligger 150
till 200 m från Badebodaån. Avrinningsområdet för Badebodaån uppskattas här vara i storleksordningen 200 km2. Deponier ligger i anslutning till de våtmarksområden som gränsar till
Badebodaån (Länsstyrelsen i Kronoberg 2001, Fanger m. fl. 2004). Uppgifter finns från lokalbefolkningen att det även har förekommit en deponi belägen längre uppströms i skogen. Detta
undersöktes i samband med Glasbruksprojektet 2003-2004 men kunde inte beläggas. Det finns
även ett dike nordost om det tidigare glasbruket som leder till Badebodaån. Badebodaån
mynnar ca 5 km nedströms glasbruksområdet i Urasjö (areal ca 1 km2) och leder sedan vidare,
via ett flertal sjöar, till sjön Algunnen ca 25 km sydost om Björkå där vattensystemet ansluter
till Alsterån, se figur 2-1. Diket mellan glasbruket och Badebodaån är tidvis torrlagt. Vid dikets
mynning i Badebodaån är sedimentens mäktighet större än 0,5 m. Från det tidigare glasbruket
ner till Ekholma 1,5 km nedströms fanns vid tidigare undersökningar (Davidsson och
Holmström 2007 Alsterån) mycket sediment (0,2-0,5 m tjockt) längs kanterna, medan mittfåran
utgjordes av hårdbotten. Nedströms vägen i Ekholma är ån bredare och i kanterna fanns
sediment med 0,2-0,5 m mäktighet (vid Bläsmaden >0,5 m). Åns mittfåra hade mestadels
hårdbotten. I Urasjön ca 350 m öster om utloppet i sjön var sedimentmäktigheten större än 0,5
meter.
Huvudavrinningsområde är Alsterån och Björkå är beläget inom delavrinningsområdet Inlopp
till Kiasjön med en areal av 105.88 km2, se figur 2-2. Medelavrinningen i delavrinningsområdet
ligger mellan 8 och 9 l/s km2 (SMHI 2015). Inom ramen för Glasbruksprojektet 2006-2007
undersöktes flera glasbruksobjekt inom avrinningsområdet. Tre av de fyra glasbruk som visas i
figur 2-1 (Björkå, Älghult och Alsterfors) ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län,
medan det fjärde (Alsterbro) ligger i Nybro kommun, Kalmar län.
Badebodaån med omgivning är ett par hundra meter nedströms Björkå fd glasbruk klassad som
"mycket höga naturvärden" i Kronobergs läns naturvårdsprogram (Länsstyrelsen i Kronoberg
2001).
Inga spill- eller dagvattenledningar har dokumenterats i området.
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Figur 2-1.

Översiktskarta över ett utsnitt ur Alsteråns avrinningsområde med glasbruksobjekt
undersökta inom Glasbruksprojektet 2006-2007 markerade med gul stjärnsymbol och
namn i fetstil (Davidsson och Holmström 2007).
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Figur 2-2.

2.2

Översiktskarta över delavrinningsområde ”Inlopp Kiasjön” med Björkå markerat med ring
(SMHI Vattenwebb 2015).

Läge

Terrängen inom och runt bruksområdet utgörs till största delen av öppen yta, gräsbevuxen
terräng samt skogs- och kärrmark. Större delen av fastigheten är relativt plan. Bakom
huvudbyggnaden lutar marken mot skogsbrynet (Fanger m. fl. 2004).
Två deponier ligger bakom hyttområdet i anslutning till ett kärrområde. Det finns bäckar/diken
i skogsmarken invid deponierna samt ett dike som leder ned till Badebodaån vilket ökar
spridningsrisken.
Spridningsförutsättningarna från deponierna ner mot Badebodaån gynnas av det
våtmarksområde som börjar i nederkant av deponierna, samt av ett dike som leder ned till ån.
Innehållet i deponierna är blandat, dock utgörs den ena huvudsakligen av glasbruksavfall och
den andra har även inslag av hushållsavfall, skrot mm.
En översikt över Björkå och den närmaste recipienten Badebodaån visas i karta i figur 2-3.
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Figur 2-3

2.3

Översikt i flygfoto från 1995 över Björkå glasbruk med intilliggande fastigheter. I flygfotot
visas även läget av provpunkter för sediment och ytvatten. © Lantmäteriet Medgivande
MS2014/05187

Ägarförhållanden

Björkå fd glasbruk ägs av Föreningen Emmaus Björkå (org nr 829500-1112) och ligger på
fastigheten Älghults-Åkvarn 1:31.

2.4

Markens nuvarande och framtida användning

Glasbruksfastigheten utnyttjas för insamling, sortering och försäljning av second-handvaror,
lager mm. Ingen förändring förväntas ske av fastighetens användning.
Intilliggande fastigheter utgörs av privata bostäder, sommarbostäder och jord- och
skogsbruksfastigheter. Inga förändringar förväntas ske av de intilliggande fastigheternas
användning.

2.5

Byggnader och deponier

Läget för det tidigare glasbrukets byggnader (centralt i bilden) i Björkå visas i figur 2-4 baserat
på flygfoto från 1995. Den byggnad som idag finns har byggs upp på samma plats efter den
brand som förstörde den tidigare glasbruksbyggnaden. Bilden visar även intilliggande privata
bostadsfastigheter.
Jämförelser har gjorts med flygfoton från 1946, 1957, 1963, 1978 och 1985 vilka indikerar att
utfyllnader av deponiområdena kan ha skett vid olika tillfällen. Jämförelserna redovisas i figur
2-5.
Några foton på byggnaden från den tid glasbruket var i drift visas på följande sidor.
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Figur 2-4

Flygfoto från 1995 över Björkå glasbruk med intilliggande fastigheter. I flygfotot är inlagt
fastighetsgränser, konturlinjer för byggnader, samt läget för tidigare provpunkter, tidigare
installerade grundvattenrör och brunnar. © Lantmäteriet Medgivande MS2014/05187

Foto av hyttan i Björkå, vy från öster (Åkerblom, 2007).
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Figur 2-5

Flygfoto från 1995 över Björkå glasbruk med intilliggande fastigheter. I flygfotot är inlagt fastighetsgränser, konturlinjer för byggnader, samt
en tolkning av historiska utfyllnader av deponiområdena som skett i Björkå baserat på jämförelser med flygfoton från 1946, 1957, 1963,
1978 och 1985 © Lantmäteriet Medgivande MS2014/05187

Foto av hyttan i Björkå, vy från väster (Älghults Landskommun, 1955).

Foto av hyttan i Björkå, vy från sydväst (Glasrikets Historia Community Facebook, 2015)

2.6

Ledningar inom området

I samband med provtagning påträffades en telekabel intill provpunkt Bj1419 (se figur 4-2).
Punkten ligger dock utanför det område som bedömts vara kandidat för saneringsåtgärder.
En avloppsbrunn finns på huvudbyggnadens norra sida, på andra sidan av nedfartsvägen längs
husets norra gavel. Sannolikt är brunnen förbunden med huvudbyggnaden, detta har dock inte
undersökts.
Ingen av de påträffade ledningarna bedöms utgöra någon risk för ökad spridning av
föroreningar genom ökad eller avlänkad strömning i grundvattenzonen.

2.7

Skyddsobjekt

Skyddsobjekten för glasbruksområdet i Björkå är:


Människor som bor och vistas i anslutning till området.



Brunnar och grundvatten. Två brunnar belägna dels i källare till fastigheten ÄlghultsÅkvarn 1:43 (bergborrad brunn tillhörande vattensamfälligheten, används inte i
dagsläget), dels grävd brunn på fastigheten Älghults-Åkvarn 1:35 som genom
överenskommelse nyttjas av vattensamfälligheten för dricksvattenförsörjning till
intilliggande fastigheter.



Växter och djurliv på och nedströms området.



Diken och maderområdet längs Badebodaån.



Regionalt vattendrag Badebodaån, som utgör största biflöde till Alsterån, rinner genom
våtmarks/maderområdet. Tidigare undersökningar visar föroreningspåverkan i
sedimenten. Maderområdet översvämmas återkommande vilket kan medföra ökad
kontakt och spridning av föroreningar från deponiområdet.
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3

Historisk redogörelse

3.1

Verksamheter på området

Glasbruket var verksamt mellan åren 1872 och 1962. Glasbruket har ursprungligen eldats med
ved. Den tidigare glasbruksbyggnaden förstördes vid en brand 1970. Endast sparsamma
uppgifter förekommer om den tidigare verksamheten.
Den nuvarande byggnaden där Emmaus bedriver sin verksamhet uppfördes delvis på samma
grund som den tidigare glasbruksbyggnaden.

3.2

Tillverkning och hanterade ämnen

Vid Björkå glasbruk tillverkades inledningsvis fönsterglas, men produktionen lades efter några
år om mot buteljglas och senare förpackningsglas, vilket blev Björkås specialitet (Lamke och
Melckert 1998). Under senare delen av verksamheten tillverkades även ugnsfasta formar.
Primära föroreningar förknippade med glasbruk är metaller, främst arsenik, bly och kadmium.
Därutöver finns ett antal övriga metaller som ofta förekommer vid glasbruk, bl.a. antimon och
barium, samt bor och fluor. Ytterligare metaller som kan påträffas vid glasbruk är t.ex.
molybden, erbium m.fl. Eftersom glastillverkning är en högtemperaturprocess, där uppvärmningen vanligen sker med ved, olja, kol eller gas, är det sannolikt att PAH-föreningar kan
förekomma. Även oljeföroreningar kan förekomma på grund av hanteringen av drivmedel,
smörjmedel, etc.
Tidigare undersökningar har påvisat förhöjda halter av arsenik, barium, kadmium, krom,
koppar, bly och zink.

3.3

Avfallshantering

På det aktuella undersökningsområdet förekommer föroreningskällor i form av glas, tegel, sot
m.m. inom stora delar av området. Deponiområdet är beläget i direkt anslutning till ett
våtmarksområde invid Badebodaån.
Utöver glasbruksavfallet finns dock även betydande inslag av hushållssopor och skrot.
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4

Utförda undersökningar

4.1

Tidigare undersökningar

Undersökningar av mark, deponi, grundvatten, ytvatten och sediment har tidigare utförts inom
ramen för metodikprojekt för riskbedömning av glasbruk 2003-2004 (Fanger m. fl. 2004).
Undersökningarna av ytvatten och sediment inom ramen för Glasbruksprojektet 2006-2007 har
dokumenterats av Davidsson och Holmström (2007). De tidigare undersökningarnas omfattning
sammanfattas i tabell 4-1 nedan. Läget för de tidigare provpunkterna markeras i figur 4-1.
Resultaten från de tidigare undersökningarna har utnyttjats i den aktuella studien.
Tabell 4-1

Sammanställning över tidigare undersökningar i Björkå.

Fältarbete
Installation av grundvattenrör
Jordprovtagning
Vattenprovtagning
(grundvatten)*
Ytvattenprovtagning**
Provtagning av sediment i diken
och i Badebodaån

Antal
punkter
2
16
3
5
5

Kommentar

Totalt 24 prover uttagna på flera nivåer

Skiktning i tre nivåer 0-2 cm, 8-10 cm och 18-20 cm

*inkl nivåmätning, omsättning samt fältmätning av pH, temp, konduktivitet och redoxförhållande
**inkl avvägning av vattenyta samt fältmätning av pH, temp och konduktivitet

Figur 4-1

Provpunkter för jord i tidigare undersökningar i Björkå. © Lantmäteriet Medgivande
MS2014/05187
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4.2

Provtagningar genomförda inom huvudstudien

Fältarbetet har utförts av DGE Mark och Miljö AB.
De genomförda provtagningarna omfattar:


Jordprovtagning genom provgropsgrävning.



Provtagning av ytliga samlingsprover på markytan.



Installation av grundvattenrör i Odex/Noex-borrade hål.



Lodning av grundvattennivåer och vattenprovtagning i befintliga och
nyinstallerade grundvattenrör, samt i brunnar i Björkå.



Installation av divers för att följa grundvattennivåernas variation över tiden.



Provtagning av ytvatten och sediment i diken och i Badebodaån.

4.3

Provpunkter

Samtliga provpunkter i jord, grundvatten, ytvatten och sediment visas på karta i figur 42 och 4-3.
En sammanfattning över fältarbetet ges i Tabell 4-2.
Tabell 4-2

Sammanställning över utförda fältarbeten.

Fältarbete
Installation av grundvattenrör
PEH63 med Odex/Noex-borrning
Installation av grundvattenrör i
våtmark
Provgropsgrävning och
jordprovtagning
Vattenprovtagning
(grundvatten)*
Installation av divers
Vattenprovtagning i brunnar
Ytvattenprovtagning**
Provtagning av sediment i diken
och Badebodaån
Avvägning, inmätning Nätverks
GPS

Antal
punkter
Kommentar
2
Filterdelen installerad i undre delen av jordakvifären
och hela djupet i ytligt berg ner till cirka 2 m under
bergöverytan
5
Rören installerades manuellt ytligt i våtmark cirka 0.5
m ner i den morän som underlagrar våtmarkens
växtskikt
61
Utförs i flertalet fall som långa, grunda diken, men
även som konventionella djupare gropar, uttag av
totalt 96 jordprov
9
2 befintliga + 7 nya grundvattenrör
6
2
8
6
~110

3 grundvattenrör och 3 brunnar + 1 diver för lufttryck
Prov har uttagits på fastigheterna Älghults-Åkvarn
1:44 och 1:35
Filtrerade och ofiltrerade prover
Skiktning i samma nivåer som i Glasbruksprojektet 02 cm, 8-10 cm och 18-20 cm
Inmätning och avvägning av befintliga och nya
grundvattenrör, samt 3 brunnar; inmätning av
sträckning för provgropar, uttagspunkt för 61
jordprover, ~15 avgränsningspunkter för deponi,
provpunkter för sediment/ytvatten

*inkl nivåmätning, omsättning samt fältmätning av pH, temp, konduktivitet och redoxförhållande
**inkl avvägning vattenyta samt fältmätning av pH, temp och konduktivitet
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Figur 4-2

Provpunkter för jord, grundvatten och grävda brunnar i Björkå.
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BjSed/Yt
v1
BjSed/Yt
v2

BjSed/Yt
v8

BjSed/Yt
v7
BjSed/Yt
v6
BjSed/Yt
v3

BjSed/Yt
v4

BjSed/Yt
v5

Figur 4-3

Provpunkter (blå/gula färgsymboler) för sediment och ytvatten i Björkå.
© Lantmäteriet Medgivande MS2014/05187
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4.4

Kemiska analyser

De uttagna jordproverna har analyserats främst med avseende på metaller, PAH-16 samt olja
(alifater, monoaromater). Ett urval av analyser har gjorts baserat på observationer gjorda i fält,
XRF- och PID-mätningar, samt lukt- och synintryck. Analysschema redovisas i Tabell 4-3.
Kemiska analyser av metaller, PAH och fluorid har utförts av ALS Scandinavia. Kemiska
analyser av opolära alifater, BTEX samt GC/MS-screening avseende VOC och semiVOC har
utförts av Eurofins.
Tabell 4-3

Media
Jord

Glasprover
Grundvatten

Brunnar

Ytvatten

Omfattning av laboratorieanalyser.

Analysparameter
Antal analyser
Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Sb, Pb, Zn
96
Tillägg av: Sb uppslutning i
kungsvatten, B, V, Mo, Se,
Litiummetaboratsmälta U, Er
96/39/96/39/35/35
Fluorid – vattenlakbar
43
PAH-16
35
Opolära alifater C5-C35 (enl. NV
riktvärdeslista) samt BTEX
35
Glödförlust (TOC beräknas)
35
Kompletterande totalhaltsbestämning
med litiummetaboratsmälta
5
Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Sb, Pb, Zn
16
Tillägg F, B, Ba, U, Er, Se,
14/16/16/16/7/16/
CN-fri, CN-total, kvävespeciering
3/3/9
PAH-16
7
GC/MS-screeninganalys VOC/semi-VOC
7
Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Sb, Pb, Zn.
5
Tillägg F, B, Ba, U, Er, Se
PAH-16
2
GC/MS-screeninganalys VOC/semi-VOC
2
Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Sb, Pb, Zn.
16
Tillägg F, B, Ba, U, Er, Se

8/16/16/8/16

Sediment
Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni,
Sb, Pb, Zn
Tillägg F, Ba
Glödförlust (TOC beräknas)
Laktest,
perkolationstest Kolonntest (EN 14405)
L/S=0,1 & 10
Metaller i eluat

14
14
14
5
10

Lakad rest

4
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Kommentar

Filtrerat och
ofiltrerat
Filtrerat och
ofiltrerat
6 punkter som
skiktas i 1-3 skikt
som analyserats

2 eluat per laktest
Ett av proven
kastades av
misstag på lab före
residualhaltsanalys

4.5

Laktester

Tre jordprov och två prov på glasavfall valdes ut för standardiserat perkolationstest
(kolonnförsök enligt EN 14405, L/S 0,1 och L/S 10), baserat på de inledande metallanalyserna. Generellt gäller att prov väljs ut på representativa prov för området, vad avser
såväl föroreningshalter som jordart, glasinnehåll, m.m.
Efter utfört perkolationstest analyserades halterna i lakvattnet vid L/S=0,1 och L/S=10 samt
fastfashalten i lakad rest. Genom analys av jordprov efter utfört laktest kan totala
mängder/halter innan laktestet bestämmas och Kd-beräkningar (fastläggningsgrad) göras.
Analysparametrar As, Ba, Cd, Cr-tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, samt Cl, SO4,
DOC/TOC/GF, F, B och U.
Laktester har utförts av ALS Scandinavia.

4.6

Metodik för provtagning

Metodik för provtagning i respektive medium har redovisats i separat provtagningsrapport
(Provtagningsplan för Björkå glasbruk, Uppvidinge kommun, Kemakta, 2014-10-13). Arbetet
har planerats och specificerats av Kemakta. Fältprovtagningen har utförts av DGE Mark och
Miljö.
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5

Geohydrologiska förhållanden

5.1

Topografi

Björkå glasbruk är beläget på en sluttning ner mot Badebodaån. Avrinning sker mot norr och
nordost till det våtmarksområde/maderområde som löper längs Badebodaån. Området är
måttligt kuperat. På flera platser finns berg i dagen.
En observation som gjordes baserat på äldre källmaterial, se figur 5-1, i kombination med data
från den elektroniska höjddatabasen (flygbaserad laserskanning av markytan) visade att en
avledning av Badebodaån har gjorts som bildat dess nuvarande sträckning norr om det
tidigare glasbruket. Den ursprungliga (naturliga) åfåran gick istället söder om det tidigare
glasbruket. En farhåga var därför att detta kunde störa det förväntade grundvattenflödet med
risk för spridning av föroreningar mot den tidigare åfåran. En redovisning av historisk karta
tillsammans med en reliefbild baserad på höjddatabasen visas i figur 5-1, figur 5-2 och figur
5-3. Som framgår verifierar plottade data från höjddatabasen de uppgifter som finns att åfåran
flyttats. I figur 5-4 visas en mer detaljerad reliefbild där även visas en höjdprofil längs en
godtycklig linje som går genom glasbruksområdet och maderområdet mot Badebodaån i
nordost. För redovisningar i kartmaterial har använts koordinatsystem SWEREF 99 1500,
höjdsystem rh 2000.

Figur 5-1

Litteraturuppgifter om äldre sträckning på Badebodaåns åfåra i Björkå.

27(144)

Figur 5-2

Reliefbild (gråskala) baserad på höjddatabasen över Björkå. Läget för det tidigare
glasbruket markeras med gul ring, den tidigare åfåran med grön pil och den nuvarande
åfåran med blå pil.

Figur 5-3

Reliefbild (i färgskala) baserad på höjddatabasen över Björkå. Läget för det tidigare
glasbruket markeras med gul ring, den tidigare åfåran med grön pil och den nuvarande
åfåran med blå pil.
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Figur 5-4

Reliefbild baserad på höjddatabasen över Björkå. Läget för det tidigare glasbruket
markeras med gul ring. En höjdprofil visas längs en godtycklig linje (violett färg) som
dragits genom glasbruksområdet via maderområdet till Badebodaån.
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5.2

Geologisk uppbyggnad

5.2.1

Berggrund

Enligt SGUs berggrundskarta går en skiljelinje mellan två olika bergarter i ost-västlig riktning
rakt under glasbruket i Björkå, se utdrag i figur 5-5. Norr om begränsningslinjen utgörs
berggrunden av granit, granodiorit, syenitoid, kvartsmonozodiorit och metamorfa ekvivalenter
cirka 1,8 miljarder år gamla. Söder om begränsningslinjen klassificeras berggrunden som
ryolit, dacit, kvartslatit och metamorfa ekvivalenter, även här med datering 1,8 miljarder år.

Figur 5-5

5.2.2

Utdrag ur SGUs berggrundskarta för Björkå. © Sveriges geologiska undersökning.

Jord

Utdrag ur SGUs jordartskarta visar att området består av moränmarker med inslag av kärrtorv,
se figur 5-6. Jordarten klassificeras av SGU, baserat på kartering som avslutades 2006, som
ett tunt eller osammanhängande ytlager av morän på berg, ställvis förekommer även torv.
Sydväst, söder och öster om glasbruksområdet betecknas jordarten som morän. Området
bedöms av SGU ha en medelhög genomsläpplighet, dock kan genomsläppligheten vara låg
inom delområden där torv förekommer i maderområdet längs Badebodaån, se utdrag ur SGUs
genomsläpplighetskarta i figur 5-7.
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Figur 5-6

Utdrag ur SGUs jordartskarta för Björkå. © Sveriges geologiska undersökning.

Figur 5-7

Utdrag ur SGUs genomsläpplighetskarta för Gadderås. © Sveriges geologiska
undersökning.
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SGU har även en karttjänst som visar torvförekomster. Utdrag för området runt Björkå visar
ett sporadiskt inslag av torv. Kartan visar dock en annan intressant uppgift om förekomst av
slaggvarp nedströms Björkå, något som kan vara av intresse för tolkningen av föroreningspåverkan från området i de närliggande ytvattendragen, se vidare avsnitt 7.5. Utdrag ur
torvkartan visas i figur 5-8.

Figur 5-8

Utdrag ur SGUs torvkarta för Björkå. © Sveriges geologiska undersökning.

En översikt över jordtäckets mäktighet i området kring Björkå ges i SGUs jorddjupskarta, se
figur 5-9. Jorddjupet är allmänt mellan 0 och 1 m vid glasbruket. Öster och syd – sydväst om
glasbruket indikeras ett något större jorddjup 1 – 3 m för att sedan öka till 3 – 5 m.

32(144)

Figur 5-9

Utdrag ur SGUs jorddjupskarta för Björkå med omnejd. © Sveriges geologiska
undersökning.

Baserat på resultaten från genomförda undersökningar har en tolkning gjorts av
jordlagerstrukturen vid Björkå fd glasbruk. Tvärsnittssektioner har ritats med utgångspunkt i
observationer i fält. En tvärsektion sträcker i huvudsakligen syd-nordlig riktning (se figur 510) och den andra i väst-östlig riktning (se figur 5-11). I tvärsektionerna har även uppmätta
grundvattennivåer (lokal höjdskala) i några punkter lagts in.
De fasta jordarterna utgörs av sand med inslag av grus, sten och block. Det angränsande
områdets karaktär av kärrmark visas av inslag av organiskt material. Inom ett mindre område
förekommer lera från cirka 1.5 m djup. Betydande inslag av olika typer av deponerat material
förekommer, såsom brandrester, tegel, glasskärv. I markytan förekommer även inslag av
mulljord. Mot norr övergår deponiområdena till kärr/maderområde med organiskt material
som underlagras av ett tunt lager morän ovanpå berg.
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Figur 5-10

Geologiskt tvärsnitt i sydlig-nordlig riktning i jord och glasavfall i Björkå.

34(144)

Figur 5-11

Geologiskt tvärsnitt i västlig-östlig riktning i jord och glasavfall i Björkå.
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5.3

Grundvattenförhållanden (och grundvattenmagasin)

Vattentillgången i berget i Björkå är relativt god. SGUs grundvattenkarta visar en
uttagskapacitet på 600 – 2000 l/timme, se figur 5-12. Uppgifter från SGUs brunnsarkiv för
bergborrade brunnar i Björkå visar uttagskapaciteter på mellan 100 och 1000 l/h, vilket är i
paritet med de generella uttagsmöjligheter som redovisas i Figur 5-12.

Figur 5-12

5.3.1

Uttagsmöjligheter i berget i Björkå. Utdrag ur SGUs grundvattenkarta. Grön färg
markerar en uttagsmöjlighet 600-2000 l/h. © Sveriges geologiska undersökning.

Uppmätta grundvattennivåer - hydrogeologisk tolkning

En utvärdering av uppmätta grundvattennivåer i Björkå (angivna i lokalt höjdsystem som
användes vid inmätningen), se figur 5-13, visar en huvudsaklig avrinning mot nordost, se
figur 5-14. Jorddjupet är litet, varför mäktigheten av den ytliga akvifären är liten, cirka 1 m
(varierande mellan 0-5 m). Berget har en begränsad genomsläpplighet varför berggrundvattenbildningen i området bedöms vara låg. Den hydrauliska kopplingen mellan den ytliga
akvifären i jorden och berggrundsakvifären bedöms därför vara svag. Bedömning av
strömningsriktning för berggrundvattnet är därför osäker. Den hydrauliska konduktiviteten i
jorden har uppskattats till cirka 1·10-4 m/s (fyllning, sandigt grus, grusig sand, stenig grusig
sand), men kan vara väsentligt lägre nära huvudbyggnadens östra kant – nordöstra hörn där
inslag av lera förekommer. Detta är högre än värden som ges i litteraturen för moräner
(Knutsson och Morfelt, 1993). I olika studier har visats att de högsta konduktivitetsvärdena
finns i markens översta skikt, där värden i morän uppmätts inom intervallet 1·10-6 – 1·10-3
m/s, i hårt packad sandig morän har värden i grundvattenzonen uppmätts inom intervallet
6·10-5 – 8·10-5 m/s, och i en sammanställning för huvudsakligen grovkorniga svenska och
norska moräner från större djup än 40 cm ges ett medelvärde på 3·10-6 m/s och ett spann
mellan 2·10-4 – 5·10-9 m/s (Knutson och Morfelt, 1993). Den hydrauliska gradienten har
uppskattats från uppmätta grundvattennivåer och ligger på cirka 1 – 2 %. Infiltrationen i
området uppskattas till 275 mm/år baserat på avrinningen i Badebodaåns avrinningsområde.
De undersökta brunnarna är grävda (Nr 15 inom 1:18, Nr 13 inom 1:35 och Nr 10 inom 1:44).
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Figur 5-13

Uppmätta grundvattennivåer i Björkå.

Figur 5-14

Tolkning av den hydrogeologiska situationen i Björkå baserat på avlästa
grundvattennivåer (absolutnivåer). Resultaten redovisas i ett triangulerat nät där de
olika mätpunkterna förbundits parvis. Gradientriktningen visas med pilar. Låga
gradienter visas med streckad enkelriktad pil och obetydliga gradienter med streckad
dubbelriktad pil.

37(144)

5.3.2

Nivåmätningar med divers och manuella avläsningar

Utförda mätningar med registrerande divers visar att vissa av grundvattenrören med stor
sannolikhet är hydrauliskt förbundna. Denna tolkning baseras på den samvariation i uppmätta
absolutnivåer som redovisas i figur 5-15. Det förefaller dock inte som att alla uppmätta nivåer
är korrelerade. Möjligen kan detta spegla förekomst av olika lokala akvifärer med sinsemellan
låg hydraulisk koppling.
En tolkning av det ytliga grundvattenflödet i Björkå som representerar manuellt avlästa
grundvattennivåer 2014-12-11 presenteras i figur 5-16.

Figur 5-15

Sammanställning av resultat från manuell avläsning av grundvattennivåer och
automatisk registrering under en månad med divers i grundvattenrör och brunnar i
Björkå. De två första och den sista mätningen avser manuell lodning av
grundvattennivåerna. För orientering om provpunkternas lägen se figur 5-10.
Grundvattennivåerna har här omräknats till höjdsystem rh 2000.
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Figur 5-16

5.4

Interpolerad tolkning av grundvattennivåer och strömningsriktningar i Björkå baserat på
manuellt lodade grundvattennivåer 2014-12-11. Grundvattennivåerna har här
omräknats till höjdsystem rh 2000.

Ytvattenförhållanden

Ytvattenförhållandena i området domineras helt av den närliggande Badebodaån som via sitt
maderområde står i direkt kontakt med deponiområdena. Vid återkommande högvattenflöden
översvämmas maderområdet och ytvatten står i direkt kontakt med deponikanterna.
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Föroreningssituation

6

I detta kapitel ges en översikt av föroreningssituationen vid Björkå glasbruk. Analysresultat
finns sammanställda i tabeller i bilaga 2. I bilaga 1 redovisas utbredningskartor för ett urval av
analyserade ämnen i mark. Analysprotokollen redovisas i bilaga 9.

6.1

Föroreningar i mark

En översikt av analyserade jordprover ges i figur 6-1 där halterna jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för att ge en preliminär indikation av föroreningsstatus. Många av
de analyserade proverna uppvisar förhöjda föroreningshalter, huvudsakligen arsenik, barium,
kadmium, kobolt, krom, koppar, nickel, bly, zink och antimon. I ett antal prover finns också
förhöjda halter av tjärämnen (polycykliska aromatiska kolväten – PAH). I 14 % av proven
överskrids haltgränsen för farligt avfall för minst en av föroreningarna. I ytterligare 32 % av
proven överskrids riktvärde för mindre känslig markanvändning för minst ett ämne. Endast
34 % av proven har halter där samtliga föroreningar underskrider riktvärdet för känslig
markanvändning.
Om arsenik, antimon och barium skulle avlägsnas till halter < MKM så skulle, med undantag
för ett prov avseende zink, samtliga föroreningar avlägsnas till < MKM.
100%
90%
80%

Andel av prover

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
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Ba

Cd

Co

Cr

Cu
< KM

Figur 6-1

Hg
KM -MKM

Ni

Pb
MKM-FA

V

Zn

Mo

Sb

PAH L PAH M PAH H

>FA

Fördelning av halter relativt Naturvårdsverkets generella riktvärden i
jordprover från Björkå. KM= känslig markanvändning, MKM= mindre känslig
markanvändning, FA=föreslagen haltgräns för klassning som farligt avfall.
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6.1.1

Fördelning i plan

I figur 6-2 – 6-7 redovisas utbredningen av arsenik, barium, kadmium, bly, antimon och zink
inom Björkå glasbruk. Figur 6-8 redovisar i vilka provpunkter halter av en eller flera
föroreningar över riktvärdet för mindre känslig markanvändning har påträffats.
Undersökningarna visar att styrande föroreningshalter i jord utgörs av arsenik, bly, koppar,
nickel och zink, vilka förekommer i halter som överskrider föreslagna haltgränser för
klassning som farligt avfall (FA). Dessutom förekommer antimon, barium, kadmium, krom,
PAH-M, PAH-H och alifater >C16-C35 i halter som överskrider Naturvårdsverket generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).
PAH-M uppträder i halter > KM (>3 mg/kg TS) i punkterna Bj1409:2, Bj1421:2, Bj1423 och
Bj1425, bland dessa överskrids även MKM (>20 mg/kg TS) i punkterna Bj1409:2 och
Bj1421:2. PAH-H uppträder i halter > KM (>1 mg/kg TS) i punkterna Bj1409:1, Bj1409:2,
Bj1409:3, Bj1415, Bj1417:2, Bj1421:1, Bj1421:2, Bj1423 och Bj1425, bland dessa överskrids
även MKM (>10 mg/kg TS) i punkterna Bj1409:2, Bj1421:2 och Bj1425. Alifater >C16-C35
uppträder i halt > KM (>10 mg/kg TS) och i halt över MKM (> 30 mg/kg TS) i punkt
Bj1414:2. Dessa punkter är lokaliserade till tre delområden: deponiområdet nordost om fd
glasbruksbyggnaden, deponin rakt norr om fd glasbruksbyggnaden och en punkt längs västra
fasaden till fd glasbruksbyggnaden, se figur 4-2 för orientering.

Figur 6-2

Utbredning av arsenik i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta
halter i grundvatten.
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Figur 6-3

Utbredning av barium i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta
halter i grundvatten.

Figur 6-4

Utbredning av kadmium i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta
halter i grundvatten.
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Figur 6-5

Utbredning av bly i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta halter
i grundvatten.

Figur 6-6

Utbredning av antimon i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta
halter i grundvatten.
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Figur 6-7

Utbredning av zink i jord vid Björkå glasbruk. Kartan visar även uppmätta
halter i grundvatten.

Figur 6-8

Punkter där minst ett ämne överskrider generella riktvärden eller haltgräns för
farligt avfall (KM/MKM/FA).
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6.1.2

Fördelning i djup

För att illustrera föroreningens fördelning över djupet har halter i prov plottats mot
mittpunkten av det provtagna intervallet. Som jämförelse visas även generella riktvärdet för
mindre känslig markanvändning (MKM). Profiler redovisas för arsenik (figur 6-9), barium
(figur 6-10), bly (figur 6-11), kadmium (figur 6-12), antimon (figur 6-13) och zink (figur 614). Observera att x-axeln som visar halten är logaritmisk.
Av figurerna framgår att det inte finns någon klar generell trend över området för hur halterna
fördelar sig på djupet. Föroreningshalter över hela det uppmätta haltintervallet noteras på alla
djup. För arsenik och kadmium noteras dock en tendens till högre halter mot djupet, medan
för bly och zink en tendens till högre halter i den översta metern av marken. För barium och
antimon tycks halterna vara relativt jämt fördelade över olika djup i marken.

Figur 6-9

Djupfördelning av arsenik i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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Figur 6-10

Djupfördelning av barium i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

Figur 6-11

Djupfördelning av bly i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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Figur 6-12

Djupfördelning av kadmium i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

Figur 6-13

Djupfördelning av antimon i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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Figur 6-14 Djupfördelning av zink i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

6.1.3

Bakgrundshalter i mark

SGU:s markgeokemiska kartering innehåller 6 provpunkter på ett avstånd upp till 15 km från
Björkå glasbruk (SGU, 2015a). Prover från ytlig morän har i SGUs undersökningar genomgått partiell lakning med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med
masspektrometer, ICP-MS. Metoden motsvarar rimligt väl den som använts för analys av
proverna från glasbruket. Den visar på bakgrundshalter av bly mellan 15,3 och 39,7 mg/kg
TS, arsenik 0,87 – 2,1 mg/kg TS, antimon 0,16 – 0,26 mg/kg TS, barium 18 – 105 mg/kg TS,
kadmium 0,08 – 0,18 mg/kg TS, kobolt 2,7 – 12,9 mg/kg TS, koppar 4,5 – 25,9 mg/kg TS,
krom 9,5 – 51,1 mg/kg TS, molybden 0,27 – 5,68 mg/kg TS, nickel 3,0 – 31,5 mg/kg TS,
erbium 1,4 – 2,9 mg/kg TS, uran 1,9 – 5,3 mg/kg TS, och zink 20,1 – 93,8 mg/kg TS. I den
punkten som ligger närmast Björkå glasbruk, ca 4 km öster om bruksbyggnaden, uppmättes
den högsta halten eller en halt i nivå med den högsta för nickel, koppar, krom och kobolt. En
jämförelse med de moränprover som analyserats i hela Sverige visar att de lokala bakgrundshalterna av arsenik generellt ligger under SGU:s nationella medianhalter. De lokala
bakgrundshalterna av barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, nickel, bly, antimon, uran, och
zink i området ligger generellt över SGU:s nationella medianhalter. För erbium och molybden
ligger halterna i området ganska jämt fördelade runt SGU:s nationella medianhalt.
I SGUs karttjänst (SGU, 2015b) har ett mer detaljerat geokemiskt underlag sammanställts i
kartformat. Ett utdrag visas för bly (figur 6-15), kobolt (figur 6-16), koppar (figur 6-17) zink
(figur 6-18), nickel (figur 6-19) och vanadin (figur 6-20).

49(144)

Figur 6-15

Bakgrundshalter av bly i finfraktion av morän i området kring Björkå. Glasbruksområdet
markeras med ring.

Figur 6-16

Bakgrundshalter av kobolt i finfraktion av morän i området kring Björkå.
Glasbruksområdet markeras med ring.
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Figur 6-17

Bakgrundshalter av koppar i finfraktion av morän i området kring Björkå.
Glasbruksområdet markeras med ring.

Figur 6-18

Bakgrundshalter av zink i finfraktion av morän i området kring Björkå.
Glasbruksområdet markeras med ring.
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Figur 6-19

Bakgrundshalter av nickel i finfraktion av morän i området kring Björkå.
Glasbruksområdet markeras med ring.

Figur 6-20

Bakgrundshalter av vanadin i finfraktion av morän i området kring Björkå.
Glasbruksområdet markeras med ring.
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6.2

Föroreningar i grundvatten och brunnar

Undersökningarna visar att styrande föroreningshalter i grundvatten i Björkå utgörs av arsenik
som överskrider gränserna för klass 5 i SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU,
2013), se sammanställning i tabell 6-1 och figur 6-21. Dessutom överskrids gränserna för
klass 4 för bor, bly och zink. I jämförelse med bakgrundsvärden, se figur 6-22, konstateras att
föroreningshalter som är mycket höga i förhållande till bakgrund (99-percentil) uppmätts för
arsenik, antimon, kobolt, krom, kvicksilver och zink. 95-percentil överskrids dessutom för
bor, barium, kadmium, nickel, bly och vanadin.
Resultaten från grundvattenprovtagning i Björkå i olika grundvattenrör och i brunnar redovisas i figur 6-23, samt sammanställt för olika provtagningstillfällen i figurerna 6-24 – 6-26.
En lång rad organiska ämnen har analyserats i ett urval prov på grundvatten och brunnar. Det
stora flertalet ämnen, inklusive bland annat alifatiska och aromatiska kolväten, klorerade
kolväten, PAH, PCB och olika nitrerade och klorerade etrar och aminer mm, kan ej detekteras
i vattenproven. Mer detaljerad analys har gjorts där indikationer fanns av mer komplexa
ämnen. Ett ämne som detekterats i en halt på 56 µg/l är bis(2-ethylhexyl)adipat eller DEHA
vilket är en mjukgörare i PVC-plast och även kan förekomma i hydraulolja. Även andra
ämnen som används som mjukgörare i plast har detekterats i grundvattenprov i Björkå liksom
i något fall substanser som ingår i läkemedel (används mot prostatabesvär). De detekterade
ämnena redovisas i analysprotokoll i bilaga 9, men bedöms inte härröra från glasbruksverksamheten och behandlas därför inte vidare inom utredningen.
Tabell 6-1
Bedömningsgrunder för
grundvatten. SGU 2013:01
Mycket låg halt
Låga halt
Måttlig halt
Hög halt
Mycket hög halt
Provpunkt
Bj1401
Bj1402
Bj1403
Bj1404
Bj1405
BG1
BG2
BG3
BG4
Brunn 10
Brunn 13

Uppmätta halter i grundvattenprov i Björkå. Jämförelser görs med SGUs
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).
Ämne

Hg

Cd

Zn

Cu

Cr

Ni

Pb

As

B

Fluorid

U

mikrogram/l
mikrogram/l
mikrogram/l
mikrogram/l
mikrogram/l

< 0.005
0,005 - 0,01
0,01 - 0,05
0,05 - 1
>1

< 0.1
0,1 - 0,5
0,5 - 1
1- 5
>5

<5
5 - 10
10 - 100
100- 1000
> 1000

< 20
20 - 200
200 - 1000
1000 - 2000
> 2000

< 0.5
0,5 - 5
5 - 10
10 - 50
> 50

< 0.5
0,5 - 2
2 - 10
10 - 20
> 20

< 0.5
0,5 - 1
1- 2
2 - 10
> 10

<1
1- 2
2- 5
5 - 10
> 10

< 10
10 - 100
100 - 500
500 - 1000
> 1000

< 400
400 - 800
800 - 1500
1500 - 4000
> 4000

<5
5 - 10
10 - 15
15 - 30
> 30

0.0154
0.002
0.00754
0.00396
0.00502
0.002
0.002
0.002
0.002
0.00539
0.00388

0.168
0.0326
0.028
0.0129
0.0145
0.0107
0.035
0.0395
0.00703
0.0362
0.0135

154
59
15.1
4.52
14.5
211
4.92
15.2
2.71
32.3
43.7

8.64
2.93
4.54
1.61
2.74
2.52
1.54
2.27
1.57
3.51
10
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8.8
9.01
8.2
0.498
7.2
0.826
6.79
6.58
0.233
6.25
7.83

3.34
1.49
1.03
0.469
0.531
6.22
0.528
0.82
0.599
0.93
0.742

1.4
0.14
0.604
0.193
0.552
0.0884
0.386
0.0451
0.179
0.134
3.09

9.07
7.12
0.933
0.724
0.308
8.9
159
15.5
95.2
0.137
0.277

10.4
106
23.8
10.5
10
198
687
222
110
10
10

0.2
0.329
0.2
0.2
0.2
0.394
0.234
0.283
1.01
0.2
0.2

0.186
0.145
0.153
0.0884
0.121
1.01
1.68
2.87
0.51
0.0913
0.107

Figur 6-21

Jämförelse av uppmätta halter i grundvatten i Björkå med SGUs bedömningsgrunder
SGU 2013:01.

Figur 6-22

Jämförelse av uppmätta halter i grundvatten i Björkå med bakgrundsvärden. SGU
Brunnar och vattentäkter, SGU 2007:13 ca 800 brunnar; * SGU Sammanställning av
övervakningsdata ca 1000 – 3000 analyser; ** FOREGS, 2008. 51 analyser ytvatten.
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Figur 6-23

Halter uppmätta i grundvatten och brunnar i Björkå (beteckningen BjBrunn1 avser
Brunn 13).
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Figur 6-24

Jämförelse av uppmätta halter av arsenik, bor, barium, kadmium och kobolt i
grundvatten i Björkå vid olika provtagningstillfällen. Observera den logaritmiska
haltskalan.
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Figur 6-25

Jämförelse av uppmätta halter av krom, koppar, kvicksilver, molybden och nickel i
grundvatten i Björkå vid olika provtagningstillfällen. Observera den logaritmiska
haltskalan.
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Figur 6-26

6.3

Jämförelse av uppmätta halter av bly, antimon, uran, vanadin, zink och fluorid i
grundvatten i Björkå vid olika provtagningstillfällen. Observera den logaritmiska
haltskalan. Halterna av fluorid ges i mg/l, övriga ämnen i µg/l.

Föroreningar i ytvatten och sediment

Metallhalterna i Badebodaån är i nivå med de uppmätta vid provtagning som utfördes under
Glasbruksprojektet 2006-2007 (Davidsson och Holmström, 2007). I tabell 6-2 görs en
jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 2000) vilket visar
att halterna av arsenik, bly, krom och nickel klassas som mycket låga till låga. Koppar
förekommer i låga halter utom i ett prov i diket invid deponin där halterna klassas som
måttligt höga. Zink och kadmium förekommer i låga eller mycket låga halter uppströms
glasbruksområdet, medan halterna i diket vid deponin är måttligt höga till mycket höga. Även
i nedströms prover är halterna måttligt höga vilket indikerar ett pågående läckage från
området.
En jämförelse mellan halterna i Badebodaån uppströms och nedströms Björkå visar på relativt
små skillnader, se tabell 6-2 och figur 6-27. För arsenik, kadmium och zink kan en svag
tendens till ökning av halterna utläsas från uppströms prover (BjYT1 och BjYT2) till prover
just nedströms glasbruket (BjYT3 och BjYT4), vilket kan tolkas som ett visst föroreningspåslag. I punkt BjYT5 belägen längre nedströms är halterna åter låga, sannolikt till följd av
utspädning. Uppmätta halter i diken nära deponiområdena är väsentligt högre än i utloppet i
Badebodaån, vilket påvisar ett läckage från deponiområdena, se figur 6-28.
Analyser har utförts på både filtrerade och ofiltrerade prover i syfte att undersöka betydelsen
av föroreningstransport i partikulär form i ytvattnet. Analysresultaten visar dock att endast en
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mindre andel av den totala föroreningshalten i ytvattnet utgörs av partikelbundna föroreningar, se tabell 6-2 och figur 6-27. En tendens till högre andel partikelbundna föroreningar
kan skönjas i proverna tagna i diken invid deponierna där några få procent upp till som mest
ca 60 % (kadmium i punkt BjYT7) av föroreningarna förekommer bundna till partiklar.
Tabell 6-2

Uppmätta halter i ofiltrerade och filtrerade ytvattenprov i Björkå. Jämförelser
görs med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 2000).

NV 4913 Tabell 18
Mycket låga halter
Låga halter
Måttligt höga halter
Höga halter
Mycket höga halter
BjYT1_ofiltrerat
BjYT1_filtrerat
BjYT2_ofiltrerat
BjYT2_filtrerat
BjYT3_ofiltrerat
BjYT3_filtrerat
BjYT4_ofiltrerat
BjYT4_filtrerat
BjYT5_ofiltrerat
BjYT5_filtrerat
BjYT6_ofiltrerat
BjYT6_filtrerat
BjYT7_ofiltrerat
BjYT7_filtrerat
BjYT8_ofiltrerat
BjYT8_filtrerat

Ämne
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Zink
Koppar
<5
< 0.5
5-20
0,5 - 3,0
3,0 - 9,0 20 - 60
9,0 - 45,0 60 - 300
> 300.0
> 45.0
5.05
1.66
4.96
1.61
4.78
1.65
5.21
1.65
26.9
1.87
23.6
1.75
4.84
1.69
5.54
1.64
5.77
1.43
6.93
1.48
460
8.61
448
6.85
36.8
2.16
28
1.73
7.57
1.54
6.81
1.5

Arsenik
Nickel
Krom
Bly
Kadmium
< 0.4
< 0.7
< 0.3
< 0.2
< 0.01
0,4 - 5,0
0,7 - 15,0
0,01 - 0,10 0,2 - 1,0 0,3 - 5,0
0,10 - 0,30 1,0 - 3,0 5,0 - 15,0 15,0 - 45,0 5,0 - 15,0
0,30 - 1,50 3,0 - 15,0 15,0 - 75,0 45,0 - 225,0 15,0 - 75,0
> 75.0
> 225.0
> 75.0
> 15.0
> 1.5
0.358
0.919
0.771
0.759
0.0214
0.31
0.807
0.756
0.454
0.0144
0.391
0.693
0.75
0.731
0.0175
0.363
0.837
0.731
0.539
0.0147
0.659
1.22
0.503
0.27
0.126
0.635
1.31
0.551
0.176
0.059
0.403
0.864
0.82
0.644
0.0177
0.338
0.833
0.732
0.436
0.0167
0.154
0.751
0.319
0.366
0.0241
0.182
0.747
0.275
0.296
0.021
2.25
5.84
0.436
0.412
0.498
2.22
5.85
0.465
0.198
0.485
0.655
1.15
0.617
0.347
0.104
0.518
1.11
0.528
0.212
0.0405
0.682
1.4
0.612
0.434
0.105
0.667
1.43
0.597
0.359
0.108
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Figur 6-27

Halter uppmätta i ytvatten i Björkå. BjYT1 uppströms prov och BjYT3, BjYT4 och BjYT5
är nedströms prov i Badebodaån. BjYT6, BjYT7 och BjYT8 är från diken vid deponier.
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Figur 6-28

Halter uppmätta i diken invid deponiområden i Björkå och vid utloppet i Badebodaån.
YT6 och YT7 är från diken vid deponierna och YT3 i utloppet till Badebodaån.

Uppmätta halter i sediment ligger i nivå med de halter som uppmättes under
Glasbruksprojektet 2006-2007 (Davidsson och Holmström 2007). Uppmätta halter har
sammanställts i figur 6-29. Om halterna i sedimenten i Badebodaån jämförs med de
biogeokemiska bakgrundshalterna i biogent material, som redovisas i avsnitt 6.3.1 nedan,
konstateras att halterna ligger på en lägre nivå än de biogeokemiska bakgrundshalterna.
Direkta jämförelser med halterna i sedimentprov är dock något haltande eftersom sedimenten
även består av minerogent material.
6.3.1

Bakgrundshalter i sediment

SGU (2015c) har i en karttjänst sammanställt biogeokemiska bakgrundshalter i små
vattendrag. Vissa växter (rötter och vattenlevande mossor) har provtagits och analyserats.
Resultaten visar vattenkemin under en längre tid och är ett mått på vattendragens metallstatus.
Provtätheten är i medeltal 1 prov per 6 km2. Utdrag för olika ämnen visas i figur 6-30 –
figur 6-41.
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Figur 6-29

Halter uppmätta i sediment på olika djup i Björkå. BJsed1 och BJsed2 är uppströms prover och BJsed3, BJsed4 och BJsed5 är nedströms prov
i Badebodaån. BJsed6 och BJsed7 är från diken vid deponier.
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Figur 6-30

Biogeokemisk bakgrundshalt för arsenik i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-31

Biogeokemisk bakgrundshalt för kadmium i området kring Björkå (SGU 2015).
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Figur 6-32

Biogeokemisk bakgrundshalt för krom i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-33

Biogeokemisk bakgrundshalt för koppar i området kring Björkå (SGU 2015).
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Figur 6-34

Biogeokemisk bakgrundshalt för molybden i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-35

Biogeokemisk bakgrundshalt för kvicksilver i området kring Björkå (SGU 2015).
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Figur 6-36

Biogeokemisk bakgrundshalt för kobolt i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-37

Biogeokemisk bakgrundshalt för nickel i området kring Björkå (SGU 2015).
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Figur 6-38

Biogeokemisk bakgrundshalt för selen i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-39

Biogeokemisk bakgrundshalt för uran i området kring Björkå (SGU 2015).
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Figur 6-40

Biogeokemisk bakgrundshalt för vanadin i området kring Björkå (SGU 2015).

Figur 6-41

Biogeokemisk bakgrundshalt för zink i området kring Björkå (SGU 2015).
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6.4

Föroreningar i byggnader

Den tidigare glasbruksbyggnaden brann ner 1971. En ny byggnad har uppförts på grunden till
det tidigare glasbruket, i vilken Emmaus idag bedriver sin verksamhet. Till följd av att den
ursprungliga byggnaden inte finns kvar har inga undersökningar av byggnader i området
genomförts.
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7

Riskbedömning

7.1

Förutsättningar för riskbedömning

Vid Björkå glasbruk finns föroreningar som kan vara farliga för människors hälsa och orsaka
störningar i miljön. Om föroreningar sprids från avfall och förorenad mark kan de även
påverka grundvattnet och Badebodaån som rinner förbi några hundra meter från området. En
bedömning har gjorts av vilka risker föroreningarna utgör med utgångspunkt från den
användning området har idag. I riskbedömningen beaktas ingen framtida förändring av
markanvändningen.
Som en del i riskbedömningen har platsspecifika riktvärden beräknats. Dessa anger de halter i
marken som utifrån förutsättningarna för exponering och spridning inte förväntas ge upphov
till några negativa hälso- eller miljöeffekter. Eftersom grundvattnet och Badebodaån är
viktiga skyddsobjekt har en fördjupad riskbedömning gjorts av risken för att dessa skall
påverkas.
Utifrån de risker som identifierats görs sedan en bedömning av om behov finns att genomföra
åtgärder för att reducera riskerna.

7.2

Övergripande åtgärdsmål

Övergripande åtgärdsmål för markanvändning, skydd av hälsa och miljö samt skydd mot
spridning till omgivningen har diskuterats fram i projektets arbetsgrupp:


F.d. glasbruksfastigheten ska i framtiden kunna nyttjas på liknande sätt som idag, dvs
för industriell och/eller kommersiell verksamhet.



Föroreningar i byggnader, jord/fyllnadsmassor, grundvatten, sediment och ytvatten
inom glasbruksfastigheten, och som härrör från den fd glasbruksverksamheten, ska
inte innebära olägenheter eller oacceptabla risker för människors hälsa (såväl boende,
yrkesverksamma som besökare) eller miljö.



Spridningen av föroreningar från glasbruksfastigheten och den fd glasbruksverksamheten ska inte ge upphov till olägenhet eller oacceptabla risker för människors
hälsa eller miljön till följd av förorening av mark, inom- och utomhusluft, ytvatten,
grundvatten och vattentäkter i glasbruksobjektets omgivning.



Områdets kulturmiljövärden ska vägas in vid planeringen av eventuella åtgärder.

De övergripande åtgärdsmålen kan komma att justeras under det fortsatta arbetet om detta
bedöms önskvärt eller nödvändigt till följd av framkomna resultat av den fördjupade
riskbedömningen, åtgärdsutredningen eller riskvärderingen.

7.3

Problembeskrivning och konceptuell modell

En översiktlig problembeskrivning för Björkå sammanfattas i punktform nedan:


Verksamhet
o Tillverkning av framförallt fönsterglas, buteljer, förpackningsglas (främst
brunfärgat så kallat apoteksglas), samt eldfasta formar
o Rester av tidigare hytta (nerbrunnen) i källare/grund till Emmaus nuvarande
lagerbyggnad
o Eventuella rester av sedimentationsrännor för slipslam norr om f.d. hyttan
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Föroreningskällor
o Områden runt de gamla bruksbyggnaderna där utfyllnader skett med glasavfall,
och där även misslyckad mäng, m.m. kan ha deponerats.
o Rivningsrester efter ugnar, skorsten mm som deponerats norr och öster om f.d.
hyttan
o Fyllnadsmaterial inom området



Skyddsobjekt
o Människor som bor och vistas i anslutning till området
o Två brunnar belägna dels i källare till fastigheten Älghults-Åkvarn 1:43
(bergborrad brunn tillhörande vattensamfälligheten, används inte i dagsläget),
dels grävd brunn på fastigheten Älghults-Åkvarn 1:35 som genom
överenskommelse nyttjas av vattensamfälligheten för dricksvattenförsörjning
till intilliggande fastigheter
o Växter och djurliv på och nedströms området
o Våtmark med tillhörande diken
o Badebodaån som rinner genom våtmarksområdet. Genomförda undersökningar
visar föroreningspåverkan i sedimenten

Baserat på problembeskrivningen har en konceptuell modell tagits fram för det aktuella
området, se Figur 7-1. Modellen illustrerar föroreningssituationen inom området avseende
observerade föroreningar, utbredning, risker för spridning samt exponering av skyddsobjekt.
Detta ger underlag för en första bedömning av föroreningssituationen på platsen och har legat
till grund för planering av provtagningen.

Figur 7-1

Konceptuell modell för Björkå glasbruk avseende föroreningspåverkan omfattande
vissa relevanta spridnings- och exponeringsvägar och skyddsobjekt.
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Den huvudsakliga föroreningskällan är förorenad bruksmark och deponerat avfall som bidrar
med risk för exponering av människor som vistas på området. De föroreningar som dominerar
hälsoriskerna är arsenik, bly, kadmium och PAH-M/PAH-H. De huvudsakliga exponeringsvägarna är direkt intag av damm, hudkontakt med damm och exponering via andra källor.
Huvuddelen av föroreningen ligger ovanför normal grundvattenyta, men närmast diket och i
deponi och våtmarken i norr och nordost finns områden där jord intill och under
grundvattenytan är förorenad. Genom infiltration kan föroreningar spridas till grundvattnet.
Föroreningar kan också sprida sig via ytavrinning och erosion i dikeskanter. De föroreningar
som bedöms vara viktiga för spridningen är arsenik, barium, bly, kadmium, koppar och zink.
Glasbruket i Björkå ligger i en sluttning ner mot ett våtmarksområde/maderområde intill
Badebodaån. Grundvattenströmningen är relativt entydig i riktning mot maderområdet i
norr/nordost. Jordtäcket är tämligen grunt och grundvattenflödet kan förväntas följa
bergöverytan ner mot våtmarken. Deponiområdena norr om den tidigare glasbruksbyggnaden
ligger i vad som kan förväntas vara ett utströmningsområde för grundvatten, varför risken att
föroreningar tränger ner i grundvattnet och där sprids får bedömas vara liten. Föroreningsspridning från deponiområdena bedöms huvudsakligen ske genom grundvatten som dränerar
ut i diken och rinner av som ytvatten mot angränsande våtmark och till Badebodaån. Utlopp i
Badebodaån sker norr/nordost om området. Badebodaån utgör en del av Alsteråns
avrinningsområde, vilken även har en belastning från andra föroreningskällor.
De halter som uppmätts i marken på området överskrider riktvärdena avseende markskydd
och skydd av marklevande organismer för alla föroreningar utom kvicksilver, molybden och
PAH-L. Föroreningarna kan därmed negativt påverka markens biologiska funktion samt även
djur som vistas i området.
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7.4

Laktester

Totalt 5 jordprover har testats på laboratorium genom standardiserat perkolationstest
(kolonnförsök enligt EN 14405, L/S 0,1 och L/S 10). Laktesterna har utförts för att utvärdera
jordmaterialens utlakningsegenskaper på kort och lång sikt. Resultaten från laktesterna har
använts på flera sätt:


För beräkning av platsspecifika Kd-värden som beskriver graden av utlakning av olika
föroreningar från jorden.



För beräkning av utlakad andel av olika föroreningar vid de olika lakstegen som ger
ett mått på hur snabbt olika föroreningar kan lakas ut.



För jämförelse av föroreningshalter i laklösning och utlakade mängder med de
gränsvärden som finns för deponering enligt NFS 2004:10.

7.4.1

Bestämning av Kd-värden

Föroreningarnas kemiska egenskaper styr hur lakbara de är från en jord. Lakbarheten beror
även på egenskaper hos jordmaterialet, graden av kontakt med nederbörd och grundvatten,
och de kemiska förhållandena, exempelvis pH-värdet. Eftersom såväl föroreningens sammansättning som jordens och porvattnets egenskaper varierar finns ett behov av att undersöka hur
lakegenskaperna varierar inom området. Lakförsök utförda enligt ett standardförfarande är ett
sätt att karakterisera lakegenskaperna för förorenade jordmassor.
För många lakprocesser finns ett haltberoende, d.v.s. att en hög halt i jorden innebär en hög
halt i det vatten som är i kontakt med jorden (porvattnet). Ett Kd-värde3 beskriver kvoten
mellan föroreningskoncentrationen i fast fas (jorden) och föroreningskoncentrationen i löst fas
(porvattnet). Ett högt Kd-värde anger en låg lakbarhet, medan ett lågt Kd-värde visar på en hög
lakbarhet. Ett grundläggande antagande för Kd-värdet är att utlakningen ökar proportionellt
med ökande föroreningshalt i jorden, åtminstone inom det haltintervall som är av intresse för
riskanalysen. Lakförsök på prover med olika föroreningshalt används för att bestämma Kdvärden. Det ska noteras att även om Kd-värdet för ett prov är högt och detta indikerar en hög
grad av fastläggning så kan ändå lakningen vara betydande om provets totalhalt är hög
eftersom Kd-värdet enbart beskriver förhållandet mellan fastfashalt och löst halt.
Det finns flera skäl att vara försiktig i utvärderingen av lakförsök och i valet av Kd-värden för
riskbedömningen (Elert m. fl. 2006; Fanger m. fl., 2006). Om man överskattar Kd-värdena så
underskattas lakbarheten och därmed riskerna för spridning av föroreningar i marken. Vid
utvärderingen tas därför hänsyn till att:


Lakförsöken genomförs under kort tid och med betydligt större mängder vatten än vad
som finns i marken. Det är därför inte säkert att jämvikt uppnås.



Jord med höga halter kan innehålla förorening som är kraftigt bunden i den fasta fasen.
Detta gäller speciellt för glasbruk där föroreningar finns i glasbitar och glaskross och
frigörelsen av metaller istället kan begränsas av upplösningsprocesser i glasmaterialet.
Detta kan medföra att Kd-värden beräknat för massor med mycket höga halter inte blir
representativa för lägre haltnivåer.

Den genomsnittliga utlakningen uppskattas från lakvattenflödet och den genomsnittliga
lakvattenhalten, vilken i sin tur är proportionell mot 1/Kd. Det innebär att den genomsnittliga
utlakningen från ett område med varierande Kd-värden blir proportionell mot medelvärdet av

3

Kd-värde = föroreningshalt i jorden/föroreningshalt i porvatten, anges i enheten l/kg
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1/Kd. Därför används det harmoniska medelvärdet4 som det representativa värdet för flera
laktester. Eftersom det harmoniska medelvärdet tar hänsyn till den omvända
proportionaliteten så bedöms denna typ av medelvärde vara det som bäst representerar den
genomsnittliga lakningen som kan förväntas från jord med en fördelning av lakegenskaper.
Utvärdering av laktester vid Björkå glasbruk

Baserat på resultaten från standardiserat perkolationstest, L/S 0,1 och L/S 10, som genomförts
har platsspecifika Kd-värden bestämts för de förorenade massorna vid Björkå. Dessa används
för att uppskatta hur mycket förorening som lakas ut från massorna baserat på analyser av
föroreningshalten i jorden. Halten i fast fas har baserats på de analyserade residualhalterna i
jorden (syralakbar halt). För ett av de prover som genomgått perkolationstest erhölls inga
analyser av residualhalten då lakresten av misstag slängdes av analyslaboratoriet. Detta prov
har därför inte kunnat utnyttjas för bestämning av Kd-värden.
Som utgångspunkt för valet av representativa Kd-värden för Björkå har det harmoniska
medelvärdet av beräknade Kd-värden från de olika lakförsöken använts. Kd-värden har
beräknats separat för resultat från de två uttagen av eluat (vätske-fastfasförhållande L/S=0,1
och L/S=10). En uppskattning av så kallade in-situ Kd-värden har också gjorts genom att
jämföra uppmätta halter i grundvattnet med medelhalter i den förorenade jorden, vilket
speglar den situation som råder på området idag. Detta har lett till vissa justeringar av
riktvärdena. Det är dock behäftat med risker att överskatta Kd-värden om dessa enbart
utvärderas från in-situ mätningar eftersom grundvattnet kan ha begränsad kontakt med det
förorenade materialet.
Beräkningar av Kd-värden baserade på resultaten från lakförsöken visar att det för flertalet
föroreningar är en konsekvent skillnad mellan laktest vid L/S=0,1 och L/S=10. De beräknade
Kd-värdena är typiskt ca 2-4 gånger högre (upp till ca 45 gånger högre) vid L/S=10.
Resultaten från laktesten vid L/S=10 bedöms bättre avspegla lakbarheten hos det förorenade
materialet över längre tid vilket är av relevans för riskbedömningen och bedömning av
åtgärdsbehovet inom området. En detaljerad redovisning av beräknade Kd-värden vid olika
koncentrationer för olika ämnen visas i figur 7-2.
De platsspecifika Kd-värdena som valts presenteras i tabell 7-1. Som jämförelse anges också
de Kd-värden som använts för att beräkna de generella riktvärdena. De platsspecifika Kdvärdena är högre än de generella värdena för alla ämnen. Kd-värdena har valts med hänsyn till
följande kriterier:

4



Harmoniskt medelvärde beräknat på resultaten från laktest vid L/S=10 l/kg



Ej högre än ca 50 % av beräknade ”in-situ” Kd-värden



Ej högre än 10 000 l/kg

Harmoniskt medelvärde av N st värden = N/(1/x1+1/x2+…1/xN)
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Tabell 7-1

Ämne

Platsspecifika Kd-värden för Björkå som beräknats baserat på laktest och/eller
Kd-värden som beräknats utgående från medelhalter i mark och grundvatten (insitu). Som jämförelse visas även de Kd-värden som används i Naturvårdsverkets
modell för beräkning av generella riktvärden (l/kg).
NV
Harmoniskt
Generella medel
Alla

L/S=10

"In-situ" Valt
medelhalt värde

Kommentar

Antimon

80

570

3000

2700

1500

Nedjusterat pga "in-situ" värden

Arsenik

300

960

1300

8500

1300

Avrundat harmoniskt medelvärde
(L/S=10)

Barium

1200

6600

16000

9000

4000

Nedjusterat pga "in-situ" värden

Bly

1800

50 000 100 000

300 000

10 000

Max-värde satt till 10 000

Kadmium

200

7500

110 000

10 000

Max-värde satt till 10 000

Kobolt

300

32 000 70 000

23 000

10 000

Max-värde satt till 10 000

Koppar

600

2000

5200

90 000

5000

Avrundat harmoniskt medelvärde
(L/S=10)

Krom tot

1500

34000

90 000

13 000

6000

Nedjusterat pga "in-situ" värden

Kvicksilver 300

600

2300

26000

2000

Avrundat harmoniskt medelvärde
(L/S=10)

Molybden 80

240

730

4000

700

Avrundat harmoniskt medelvärde
(L/S=10)

Nickel

300

8000

20 000

26000

12000

Nedjusterat pga "in-situ" värden

Vanadin

1000

2300

2900

15000

3000

Avrundat harmoniskt medelvärde
(L/S=10)

Zink

600

14500

30 000

20000

10000

Max-värde satt till 10 000

15 000
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Arsenik

Bor

Barium

Kadmium

Kobolt

Krom

Koppar

Kvicksilver
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Molybden

Nickel

Bly

Antimon

Selen

Uran

Vanadin

Zink

Figur 7-2

Sammanställning av beräknade Kd-värden vid L/S=0,1 och L/S=10 vid olika
fastfaskoncentrationer för olika ämnen i prov från Björkå.
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7.4.2

Jämförelse med haltgränser för farligt avfall

En förenklad klassificering av jordmaterialet från Björkå glasbruk har gjorts genom direkt
jämförelse av halterna av olika föroreningar i de analyserade fasta proven med de haltgränser
för klassning av farligt avfall som föreslagits av Avfall Sverige (2007).
Vid en eventuell sanering är val av metod för omhändertagande och hantering av uppgrävda
förorenade massor beroende av bl.a. på hur stor andel som klassas som farligt avfall. För
farligt avfall ställs högre krav vid transport, mellanlagring, deponering, mm. Avfall Sverige
har tagit fram bedömningsgrunder gällande klassificering av förorenade massor som farligt
avfall som utgår från EG-direktivet om farligt avfall i Avfallsförordningen (SFS 2011:927).
Föreslagna haltgränser för olika föroreningar är sammanställda i tabell 7-2.
Tabell 7-2

Föreslagna haltgränser för när förorenade massor skall anses utgöra farligt
avfall (Avfall Sverige, 2007).

Parameter

Föreslagen haltgräns för farligt
avfall (mg/kg TS)

Antimon

10 000

Arsenik

1 000

Barium

10 000

Bly

2 500

Kadmium lättlösligt *
Kadmium icke lättlösligt *
Kobolt lättlösligt *

100
1 000
100

Kobolt icke lättlösligt *

2 500

Koppar

2 500

Nickel lättlösligt *

100

Nickel icke lättlösligt *

1 000

Zink

2 500

PAH-L**

500

PAH-M**

250

PAH-H**

50

* Lättlösligt respektive icke lättlösligt avser högre respektive lägre löslighet än 1 mg/l.
** Baserade på gräns när risk för fri fas föreligger enligt Naturvårdsverket (2009a).

En direkt jämförelse med halter uppmätta i jordprover (totalt 96 analyserade jordprover samt
4 analyser av residualhalt i prover som genomgått laktest) från Björkå glasbruk, visar att
halterna av zink i 14 %, koppar i 5 %, samt arsenik, bly och nickel i 2 % vardera av proven
skulle medföra klassificering som farligt avfall. Halten av nickel skulle medföra klassning
som farligt avfall i flera prov om jämförelse görs med föreslagna haltgränser avseende
lättlösliga former. De laktester och grundvattenanalyser som utförts indikerar dock inte att
nickel kan klassas som lättlösligt. Inte heller kadmium eller kobolt uppvisar halter i eluat som
skulle medföra klassning som lättlösliga. Totalt skulle 16 % av proven klassas som farligt
avfall med avseende på någon av föroreningarna. Övriga analyserade halter ligger under
respektive haltgräns för de olika ämnena. Cirka 84 % av de förorenade jordmassorna i Björkå
glasbruk skulle med utgångspunkt från de analyserade halterna i jordproverna således inte
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klassificeras som farligt avfall. En sammanställning av de prover där halten av en eller flera
föroreningar överskrider de föreslagna haltgränserna för farligt avfall visas i tabell 7-3.
Tabell 7-3

Sammanställning av jordprover från Björkå där halten (mg/kg TS) skulle
föranleda klassning som farligt avfall.

Avfall Sverige (2007)
Farligt Avfall-gräns
Provnummer
Bj1414:1 0,5 m vitt pulver
(påsen märkt: Blått pulver)
Bj1415
Bj1417:1
Bj1418:2 0-1,2
Bj1413: 0-1
Bj1418:3 0-1,2m
Bj1421:1 0-1,5m
Bj1421:2 0-1,5m
Bj1412:1 0,5m
Bj1414:2 0-1m
Bj1427 0-0,5m
Bj1429 0-0,5m
Bj1410:1 0-1m Residual
Bj1412:1 0-1,6m Residual
Bj1418:1 0-1,5m Residual

Ämne

As

Pb

Cu

Ni

Zn

mg/Kg TS

1000

2500

2500

1000

2500

8360
4320

1210

2920
2810

6140
13300
3600

8150
10900

1190

17400
12800
9190
10700
3610
3140
9580
5590
6210
18100
2810
13200
18100
8680

Enligt Avfall Sverige (2007) ska en sammanvägning av vissa av de farliga egenskaperna
göras vid klassificering av massor. Detta har gjorts på ett förenklat sätt genom att beräkna
kvoten av uppmätt halt och gräns för farligt avfall för samtliga styrande föroreningar och
addera dessa kvoter till ett riskindex. Om en sammanvägning görs skulle totalt 21 % av
proven klassificeras som farligt avfall, dvs de har ett beräknat riskindex >1.

7.4.3

Utlakad mängd jämfört med gränsvärden för deponering

Totalt utlakad mängd av olika föroreningar har beräknats och redovisas i tabell 7-4. De
beräknade utlakade mängderna vid L/S 10 jämförs med de gränsvärden som gäller för
mottagning av avfall vid deponianläggningar enligt NFS 2004:10. Resultaten visar att inget av
de 5 lakade proven klarar gränsvärdena för mottagning av avfall på en deponi för inert avfall,
medan 3 prov klarar gränsvärdena för mottagning vid en deponi för icke-farligt avfall. I ett
prov medför den ackumulerade utlakningen av arsenik och antimon mottagning vid en deponi
för farligt avfall. I ett prov är den ackumulerade utlakade mängden av antimon så hög att den
inte klarar riktvärdet för mottagning på farligt avfall deponi, här krävs någon form av
förbehandling. Lagstiftningen ger även möjlighet att söka dispens i vissa fall, i förekommande
fall får detta utredas under projekteringen. I fältanteckningarna för detta prov har noterats att
det bedömdes innehålla blymönja, blylakningen är dock låg varför provet troligen innehöll
någon annan substans. Lakningen av löst organiskt kol är generellt sett låg. Utlakningen av
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fluorid (2 prov), bly (1 prov) och antimon (3 prov) överskrider riktvärdena för deponi för inert
avfall.
Sammantaget visar de genomförda laktesterna att, förutsatt att proverna är representativa,
cirka 60 % av massorna skulle kunna läggas på en deponi för icke-farligt avfall, cirka 20 % på
en deponi för farligt avfall, medan cirka 20 % skulle kräva förbehandling före deponering.
Det ska understrykas att denna utvärdering baseras på fem laktester uttagna som stickprov och
får ses som indikativa för hanteringen av materialet vid en sanering. Kompletterande laktester
bör genomföras i samband med projektering av åtgärder.
Kompletterande utvärderingar baserat på uppmätta föroreningshalter i lakvätskan redovisas
och kommenteras i avsnitt 7.4.4.
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Tabell 7-4

Jämförelse av ackumulerade utlakade mängder av olika ämnen i laktester utförda på jord från Björkå glasbruk med riktvärden för
mottagning av förorenade massor på deponier av olika klasser.

Klorid
Fluorid
Sulfat
DOC

Bj1422:2 1m L/S 10

Kadmium
Krom total
Koppar
Kvicksilver
Molybden
Nickel
Bly
Antimon
Selen
Zink

Bj1418:1 0-1,5m L/S 10

Barium

Bj1412:1 0-1,6m L/S 10

Arsenik

Bj1410:3 0-1m L/S 10

Ämne

Riktvärden enligt NFS 2004:10 (mg/kg TS)

Bj1410:1 0-1m L/S 10

Ackumulerade utlakade mängder (L/S 10) (mg/kg TS)

7,774

4,937

0,016

0,137

0,029

1,927
0,002
0,005
0,111
0,0004
0,006
0,01
0,521
3,528
0,03
1,44

2,516
0,003
0,025
0,421
0,0025
0,025
0,03
0,263
7,674
0,03
0,779

1,401
0,009
0,068
0,151
0,0002
0,106
0,051
0,029
0,123
0,031
1,675

1,626
0,003
0,012
0,25
0,0002
0,171
0,018
0,013
0,152
0,03
0,415

0,128
0,001
0,005
0,019
0,0002
0,022
0,008
0,002
0,132
0,03
0,155

11,149
8,369
50,957
10,925

11,03
27,103
55,78
130,911

39,051
7,262
912,423
30,367

20,121
14,721
702,593
47,409

12,766
2,005
64,428
98,471
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Inert avfall

Icke-farligt avfall

Farligt avfall

Överskrider FA

< 0,5

0,5 - 2

2 - 25

> 25

< 20

20 - 100

100 - 300

> 300

< 0,04
< 0,5
<2
< 0,01
< 0,5
< 0,4
< 0,5
< 0,06
< 0,1
<4

0,04 - 1
0,5 - 10
2 - 50
0,01 - 0,2
0,5 - 10
0,4 - 10
0,5 - 10
0,1 - 0,7
0,1 - 0,5
4 - 50

1-5
10 - 70
50 - 100
0,2 - 2
10 - 30
10 - 40
10 - 50
0,7 - 5
0,5 - 7
50 - 200

>5
> 70
> 100
>2
> 30
> 40
> 50
>5
>7
> 200

< 800

800 - 15000

15000 - 25000

> 25000

< 10
< 1000
< 500

10 - 150
1000 - 20000
500 - 800

150 - 500
20000 - 50000
800 - 1000

> 500
> 50000
> 1000

7.4.4

Jämförelse av halter i eluat med gränser för deponering

Halterna i eluat av olika föroreningar vid L/S 0,1 har jämförts med de mottagningskriterier
som gäller för mottagning av avfall vid deponianläggningar enligt NFS 2004:10, se tabell 7-5.
Resultaten visar att eluathalterna för vissa föroreningar (barium, kadmium, koppar,
kvicksilver, molybden, nickel, bly, selen, zink, klorid, sulfat och DOC) skulle medge
mottagning av jordmassorna på en deponi för inert avfall.
För övriga ämnen överskrider halterna i eluaten vid L/S 0,1 mottagningskriterier för
deponianläggning för inert avfall i ett eller flera prov. Utlakningen av antimon överskrider
gränsen för vad som får deponeras på en deponi för farligt avfall i två av fem prov, vilket
innebär att det krävs förbehandling. I samma två prov skulle eluathalterna för arsenik medföra
mottagande på deponi för farligt avfall, medan fluorid skulle medföra deponering som ickefarligt avfall. Eluathalterna i två av de övriga proven skulle medföra att mottagningskriterierna uppfylls för deponianläggning för icke-farligt avfall för krom.
Sammantaget skulle ett prov medge mottagande på deponianläggning för inert avfall och två
prov vid deponianläggning för icke-farligt avfall med avseende på halter i eluaten. De övriga
två proven överskrider mottagningskriteriet för farligt avfall och skulle kräva någon form av
förbehandling. Den totala bilden stämmer relativt väl med resultaten från klassificeringen med
avseende på utlakad mängd, se avsnitt 7.4.3.
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Tabell 7-5

Jämförelse av halten i laklösningen (eluat) av olika ämnen i laktester utförda på jord från Björkå glasbruk med mottagningskriterier
för mottagning av förorenade massor på deponianläggningar av olika klasser.

Klassningsgränser
enligt NFS 2010:4
C0 (L/S = 0,1 l/kg)

As

Ba

Cd

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

Sb

Se

Zn

Inert avfall

< 0,06

<4

< 0,02

< 0,01

< 0,6

< 0,002

< 0,2

< 0,12

< 0,15

< 0,1

< 0,04

< 1,2

< 460

< 2,5

Icke-farligt avfall

0,06 0,3

4 - 20

0,02 0,3

0,01 2,5

0,6 30

0,002 0,03

0,2 - 3,5

0,12 - 3

0,15 3

0,1 0,15

0,04 0,2

Farligt avfall

0,3 - 3

20 60

0,3 - 1,7

2,5 - 15

30 60

0,03 - 0,3

3,5 - 10

3 - 12

3 - 10

0,15 - 1

0,2 - 3

Överskrider FA

>3

> 60

> 1,7

> 15

> 60

> 0,3

> 10

> 12

> 10

>1

>3

Bj1410:1 0-1m L/S 0,1

2,79

0,561 0,000401

0,003

0,102 0,000399

0,0105

0,003

0,101

2,71

0,003 0,238

5,56

5,68

14,5

60

Bj1410:3 0-1m L/S 0,1

0,776

1,28 0,000858

0,0078

0,149 0,000553

0,0225

0,0125 0,0517

7,34

0,003 0,221

11

10,5

61,1

118

Bj1412:1 0-1,6m L/S 0,1

0,005

0,224

0,00414

0,0437 0,0508

0,00002

0,00617

0,024 0,00816 0,959

72,3

0,37

768

14,7

Bj1418:1 0-1,5m L/S 0,1 0,0268

0,509

0,0021

0,0194 0,0442

0,00002

0,00426 0,00752 0,0403

0,0551 0,00263

0,38

74,3 0,671

406

25,2

0,0028 0,0961 0,000249 0,000918 0,0177

0,00002

0,00063 0,00453 0,0027

0,0154

0,003 0,109

29,2 0,362

152

74

Cl

F

SO4 DOC

<
<
1500 160
1500
1,2 - 460 - 2,4 160 15
8500
40
250
7000
8500
7000
15 40 250 60
120
320
15000
17000
>
>
>
> 60
> 120
15000
17000 320

Prov

Bj1422:2 1m L/S 0,1
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0,0249

0,025

7.4.5

Jämförelse av halter i eluat med halter i grundvatten

Jämförelsen visar generellt mycket högre halter i lakvatten, speciellt vid L/S=0,1, än i
grundvattenprov från området. För kobolt, krom, nickel och zink är halterna vid L/S=10
i nivå med halterna i grundvattnet. Jämförelserna har sammanställts i figur 7-3.

Figur 7-3

7.5

Jämförelse av halter i grundvatten och laktest vid L/S 0,1 och L/S 10. I
utvärderingen ingår totalt 18 grundvattenanalyser från 7 grundvattenrör, av vilka
5 provtagits vid 2 tillfällen, samt 2 brunnar.

Spridningsförutsättningar

I detta avsnitt redogörs för spridning av föroreningar till grundvatten och ytvatten.
Dessa används som underlag för beräkning av de platsspecifika riktvärdena samt för
beräkning av föroreningsspridningen från området. Den konceptuella modellen (se
avsnitt 7.3) visar att när regnvatten infiltrerar genom förorenade massor i den omättade
zonen löser sig en del av föroreningarna och transporteras ned till grundvattnet. På
samma sätt medför grundvattnet att eventuella föroreningar i den mättade zonen frigörs.
I grundvattenzonen kan det ske en utspädning av halterna. Hur stor utspädningen är
beror på källområdets storlek, akviferens egenskaper samt avståndet från källområdet.
Genom att föroreningarna fastläggs till jorden sker också en fördröjning av spridningen.
Detta tas inte med i beräkningen av de platsspecifika riktvärdena eller i den beräkning
av föroreningsspridningen som görs. Spridning av partikelbundna föroreningar kan även
ske genom ytavrinning, erosion längs dikeskanter eller via eventuella ledningar och
ledningsgravar. Inom det aktuella området i Björkå glasbruk bedöms spridning primärt
ske från ytliga jordlager. Djup till berg är generellt litet. Berget bedöms vara begränsat
genomsläppligt, vilket stöds av låg till måttlig uttagskapacitet i bergborrade brunnar i
området, se avsnitt 5.3. Risken för spridning av föroreningar via sprickor i det berget
bedöms därför vara låg.
På det aktuella undersökningsområdet förekommer föroreningskällor i form av
glasdeponier/glasbruksavfall inom stora delar av området. Deponiområdet bedöms vara
beläget i ett naturligt utströmningsområde och mynnar i en våtmark. Spridningen av
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föroreningar via grundvatten/lakvatten bedöms därför vara mycket lokal och
utströmning sker som ytvatten då grundvattnet når våtmarken i kanten av deponierna.
Spridning via ytavrinning i diken sker mot Badebodaån via det maderområde som
omger åns huvudfåra. Förorenade sediment finns i diken i maderområdet och en viss
risk finns för spridning av förorenade sedimentpartiklar till Badebodaån. Maderområdet
översvämmas regelbundet och står tidvis under vatten, vilket medför ökad risk för
kontakt mellan föroreningar i deponerat material och ytvattnet. Då översvämningsvattnet sjunker undan kan lösta och uppslammade partiklar följa med vattnet. I Badebodaån har föroreningar konstaterats i sediment nedströms Björkå, men påverkansbilden
är inte entydig då halterna längre nedströms i Badebodaån för vissa föroreningar är
högre än i sedimentprov tagna strax nedströms Björkå. Förekomst av andra föroreningspåslag längs Badebodaån kan därför inte uteslutas, bland annat har i kartmaterial
noterats fynd av historiska lämningar av slaggvarp längs ett nedströms beläget biflöde
till Badebodaån. Sonderande undersökningar av slaggvarpen visade dock att det var
svårt att återfinna slaggvarpen och provta i området utan att göra betydande ingrepp i
marken, något som är tillståndspliktigt. Gjorda observationer gav dock inget stöd för
farhågan om något betydande föroreningspåslag från slaggvarpen.
Ytligt förekommande damm och annat finpartikulärt material från glastillverkningen
som spridits ut i området kring industrin kan spridas vidare med vind och ytavrinnande
vatten. I dagsläget är dock huvuddelen av de förorenade massorna inom området täckt
av vegetation vilket minskar omfattningen av denna spridningsväg.
Såväl lösta som partikelbundna föroreningar i grundvattnet kan tänkas spridas till
maderområdet och vidare till Badebodaån.
7.5.1

Spridning via grundvattnet

Betydande mängder av den förorening som påträffats vid Björkå ligger ovanför grundvattenytan. Området är beläget i en svag sluttning med avrinning mot maderområdet
norr om bruksområdet och deponierna. Maderområdet löper längs Badebodaån. Det
lokala avrinningsområdet bedöms vara litet vilket innebär att det huvudsakligen är
infiltrerande nederbörd med ett mindre bidrag till avrinningen från uppströms liggande
markområde som strömmar genom de förorenade massorna och kan orsaka utlakning. I
områdena närmast de diken som löper nära deponiområdena i maderområdet och som
mynnar i Badebodaån ligger dock vattenytan i kontakt med förorenad fyllning. Även
kontakten med de föroreningar som ligger under grundvattenytan inom området bedöms
i huvudsak styras av infiltrerande nederbördsvatten.
Avrinningen i regionen är ca 275 mm/år beräknat från avrinning i aktuellt delavrinningsområde av Badebodaån (SMHI 2015). För vissa delar av bruksområdet och
deponiområdet kan det förväntas att grundvattenbildningen är något lägre på grund av
en viss ytavrinning, detta har dock försummats. I beräkningarna antas att den
genomsnittliga infiltrationen över området är 275 mm/år.
Bruksområdet och deponin

Det lokala avrinningsområdet har beräknats ha en yta på ca 15 000 m2, inget bidrag till
grundvatten från uppströms områden. De tunna och ofullständiga jordlagren består av
morän, sand, grus och sten och uppskattas ha en relativt hög vattengenomsläpplighet.
Jordakviferens mäktighet har uppskattats till ca 1 meter baserat på ett jorddjup till
underliggande berg som varierar mellan 0 och 3 meter samt ett djup till grundvattenytan
på cirka 0,5 – 1,5 meter. Det lokala avrinningsområdet är uppströms begränsat av en
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vattendelare som löper på en mindre höjdrygg mellan den fd glasbruksbyggnaden och
den tidigare å-fåran, se figur 5-4. Avrinningsområdet omfattar i huvudsak det område
som innefattar den triangulering som redovisas i figur 5-12. Infiltrationen över det
lokala inströmningsområdet har uppskattats till 4 100 m3/år. Gradienten över området
har beräknats till ca 1,5 %. Om flödet sker över ett tvärsnitt med en längd på 150 meter
och en mäktighet på 1 meter (variation 0,5 - 3 m) innebär det att jordlagren måste ha en
hydraulisk konduktivitet på ca 6.10-5 m/s för att kunna transportera det vatten som
infiltrerar över det lokala avrinningsområdet. I avsnitt 5.3.1 uppskattades den
hydrauliska konduktiviteten till ca 1.10-4 m/s vilket är av samma storleksordning. Detta
bedöms vara ett rimligt värde för de jordar som finns på området.
På grund av bruksområdets läge på lokal sluttning ner mot en våtmark bedöms ingen
väsentlig utspädning ske av den infiltrerande nederbörden inom området. På grund av
omblandning och nederbörd som infiltrerar nedströms området beräknas i
riktvärdesmodellen utspädningen i grundvattnet på ett avstånd av 100 m från glasbruket
bli ca en faktor 4. Detta är lägre än för de generella förutsättningarna för MKM där en
utspädningsfaktor på ca 50 gånger används.
Utspädningen till Badebodaån vid medianvärdet på vattenföringen 2,3 m3/s uppskattas
till ca 18 000 gånger (10-percentilvärde 0,36 m3/s motsvarar en utspädning på ca 2800
gånger vilket försiktighetsvis har antagits i beräkningarna).
Fältmätningar av pH visar nära neutrala värden mellan 6,4 – 8,0. Grundvattnets
redoxstatus indikerar måttligt oxiderande förhållanden med en syremättnadsgrad på 35 –
90 %. Analyserade halter av olika kvävespecies, se figur 7-4, visar att kväve i huvudsak
förekommer som nitrat i grundvatten och brunnar i Björkå. I 4 av 11 vattenprov
förekommer dock ammoniumjoner i detekterbara halter vilket tyder på en något lägre
redoxstatus. En klassning enligt SGU 2013:1 visar att grundvattnet i Björkå motsvarar
klass 1, ett par av proverna möjligen klass 2, se illustration i figur 7-5.

Figur 7-4

Sammanställning av uppmätta halter av olika kvävespecies i grundvatten och
brunnar i Björkå.
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Figur 7-5

7.5.2

Förekomstformer för ett urval redoxkänsliga makrokomponenter i grundvatten vid
pH 7. Eftersom arsenik vanligen binds till trevärda järnoxider i marken kan en
mobilisering ske då järn reduceras från trevärd till tvåvärd form, jämför klass 3
och klass 4 i figuren. Arsenik växlar redoxtillstånd från femvärd till trevärd form
under Eh≈0,045 V.

Spridning av partikelbundna föroreningar

Risken för spridning i vatten av partikelbundna föroreningar är störst för områden nära
dikena i maderområdet och ut mot Badebodaån. Uppmätta grundvattennivåer i deponin
ligger på ungefär samma nivå som i dikena, vilken visar att kontakten mellan
grundvattnet och dikena är god. För flertalet föroreningar är andelen partikelbundna
föroreningar i grundvattnet liten. Uppmätta skillnader mellan filtrerade och filtrerade
prover är i storleksordningen något 10-tal procent (mätt som kvot mellan halter
analyserade med respektive utan föregående filtrering). För kobolt och bly är dock upp
till cirka 50 % partikelbundet i ytvattenproven.
En möjlig spridningsväg är att förorenade partiklar förs bort med vattnet i diket,
strömningshastigheten i diket bedöms dock mestadels vara låg varför risken för någon
betydande erosion sannolikt är obetydlig. Dikena löper genom ett flackt våtmarksområde, något som vanligen kan förväntas fungera som en partikelfälla. Vid återkommande tillfällen översvämmas dock maderområdet varvid strömningshastigheterna
för vattnet tillfälligtvis kan öka. Risken för spridning av partikelbundna föroreningar via
dikena till Badebodaån bedöms därför vara måttlig.

7.6

Platsspecifika riktvärden

Riktvärden för förorenad mark är ett verktyg i bedömningen av föroreningsgrad och
åtgärdsbehov. Dessa anger en haltnivå i marken under vilken riskerna för hälsa och
miljö är acceptabla. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad
mark för ett antal olika föroreningar (Naturvårdsverket, 2009a). Dessa är anpassade till
generella förhållanden för förorenade områden i hela Sverige. För många områden finns
speciella förutsättningar som gör det motiverat att ta fram platsspecifika riktvärden. Det
är riktvärden som är anpassade till platsens förutsättningar för hur människor exponeras,
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de speciella krav som finns på att skydda miljön samt platsspecifika spridningsförutsättningar. De kan också ta hänsyn till platsspecifika egenskaper för föroreningarna,
såsom lakbarhet och tillgänglighet för upptag i människor och andra organismer.
De platsspecifika riktvärdena för Björkå har beräknats enligt samma metod som använts
för Naturvårdsverkets generella riktvärden med skillnaden att exponeringsvägar,
förutsättningar för exponering och spridning och hänsyn till miljörisker anpassats till
förhållandena i Björkå. I figur 7-6 redovisas de exponeringsvägar som ingår i den
generella riktvärdesmodellen.

Figur 7-6
7.6.1

Exponeringsvägar som ingår i modellen för riktvärden för förorenade
mark.

Utgångspunkter

Glasbruksområdets markanvändning överensstämmer närmast med det som definieras i
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark – Mindre Känslig
Markanvändning (MKM). På en rad övriga punkter avviker dock förutsättningarna från
de som antagits vid beräkning av de generella riktvärden, bland annat:


Området har vattenförsörjning väsentligen via en samfällighetsanläggning. Uttag av
grundvatten sker just uppströms från området. Brunnar finns dock på angränsande
fastigheter, vilka utnyttjas som dricksvatten, bevattning mm. Det finns därför ett
behov av att skydda grundvattnet mot förorening. Riktvärdena är beräknade så att de
ska skydda grundvattnet på ett avstånd av 100 meter. Platsspecifika förutsättningar
för spridning och utspädning i grundvattnet har tagits fram.



Riktvärdena är beräknade för att ge ett skydd av Badebodaån (största biflöde till
Alsterån) utifrån de platsspecifika förutsättningarna för spridning och utspädning
(10-percentilen för vattenföring).



Föroreningar finns i glasavfall, slipslam och diffust förorenad jord.
Förutsättningarna för utlakning av föroreningar från dessa material varierar och en
platsspecifik bedömning av utlakningen har gjorts utifrån lakförsök.
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7.6.2

Markanvändning

Fyra olika scenarier för markanvändning i Björkå har beaktats i den fördjupade
riskbedömningen:


Bruksmark, privat fastighet med begränsad tillgång för allmänheten, utan skydd
för markmiljön



Bruksmark, privat fastighet med begränsad tillgång för allmänheten, skydd för
markmiljön enligt MKM



Bostadsfastigheter, privata fastigheter med trädgård



Övrig mark, omgivande skogsmark

Platsspecifika riktvärden har beräknats för de olika scenarierna.

7.6.3

Platsspecifika förutsättningar

En sammanställning av de platsspecifika antaganden och parametervärden som använts
i beräkningen av platsspecifika riktvärden har sammanställts i tabell 7-6 och 7-7.
Tabell 7-6

Människor

Markmiljö

Grundvatten

Ytvatten

Sammanställning av platsspecifika antaganden avseende skydd av
människors hälsa, markmiljö, grundvatten och ytvatten för tre olika
scenarier av markanvändning i den fördjupade riskbedömning i Björkå.

Bruksmark

Bostadsfastigheter

Skogsmark

Vuxna arbetstid
Barn, regelbundet
Ingen odling
Ingen
dricksvattenbrunn

Vuxna, heltid
Barn, heltid
Odling
Dricksvattenbrunn

Vuxna, regelbundet
Barn, regelbundet
Vilt växande
Ingen
dricksvattenbrunn

Inget haltvillkor / MKM

Skydd motsvarande KM

Skydd motsvarande
KM

Skydd av grundvatten
100 m

Skydd av grundvatten
0m

Skydd av grundvatten
200 m

Skydd av Badebodaån

Skydd av Badebodaån

Skydd av Badebodaån
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Tabell 7-7

Platsspecifika antaganden om exponeringsvägar och exponeringsvägar
för människor, miljörisker inom området, risker för spridning, och
utspädningsförhållanden i grundvatten och ytvatten för tre olika scenarier
av markanvändning i den fördjupade riskbedömningen i Björkå

Exponeringsväg

Björkå
Bruksmark

Bostadsfastighet

Övrig mark

60d/år barn

365 d/år barn

180 d/år barn

200 d/år vuxna

365 d/år vuxna

180 d/år vuxna

60 d/år barn

120 d/år barn

120 d/år barn

90 d/år vuxna

120 d/år vuxna

120 d/år vuxna

60 d/år barn

365 d/år barn

180 d/år barn

200 d/år vuxna

365 d/år vuxna

180 d/år vuxna

60 d/år barn

365 d/år barn

180 d/år barn

200 d/år vuxna

365 d/år vuxna

180 d/år vuxna

100% inomhus

100% inomhus

0% inomhus

Intag av grundvatten

Ej beaktat

Beaktat

Ej beaktat

Intag av grönsaker

Ej beaktat

10% antas komma
från området

Barn & vuxna
1 kg/år

Scenariospecifika
modellparametrar

MKM

KM

MKM

Miljörisker inom
området

Inget haltvillkor
/MKM

KM

KM

Risker spridning

Över GV-yta

Över GV-yta

Över GV-yta

Utspädning
grundvatten

100 m: 1/4

0 m: 1/5

200 m: 1/6

Utspädning ytvatten

1/2800

1/15 000

1/2800

Intag av jord
Hudkontakt
Inandning av damm

Inandning av ångor
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7.6.4

Beräknade platsspecifika riktvärden

I tabell 7-8 anges de beräknade platsspecifika riktvärdena för de olika markanvändningarna. I tabellen redovisas även de generella riktvärdena för känslig och mindre
känslig markanvändning. De platsspecifika riktvärdena för Bruksmark med skydd för
markmiljö överensstämmer för flera ämnen (arsenik, barium, kobolt, koppar, krom,
molybden, nickel och zink) med de generella riktvärdena för mindre känslig
markanvändning. De platsspecifika riktvärdena för scenarierna Bostadsfastighet och
Övrig mark/Strövområde överensstämmer för flera ämnen (arsenik, barium, koppar,
krom, zink och PAH-L; för Bostadsfastigheter även för PAH-H) med de generella
riktvärdena för känslig markanvändning. Riktvärdena för Övrig mark/Strövområde är
snarlika de för bostäder, med undantag för bly, kadmium, kvicksilver, PAH-M och
PAH-H. Skillnaden beror framförallt på att exponeringstiden och intaget av odlade
växter antas vara lägre för Övrig mark/Strövområde. Detaljer för de beräknade
riktvärdena redovisas i bilaga 5. Underlag för beräkning av nya platsspecifika riktvärden
för bor och fluorid redovisas i Bilaga 10.
Ett grundläggande antagande i basscenariot för Bruksmark är att ett skydd för
markmiljön ska upprätthållas. Det aktuella markområdet utgörs dock till väsentlig del av
avfall och är inte ett naturligt jordmaterial. Det kan därför vara rimligt att undersöka i
vilken grad ett skydd för markmiljön är styrande för riktvärdena. En känslighetsanalys
som genomförts visar att antagandet om skydd av markmiljön har avgörande betydelse
för de beräknade riktvärdena för antimon, barium, kadmium, kobolt, koppar, krom,
nickel och zink. De Kd-värden som valts som representativa har stor inverkan på
spridningsriskerna, särskilt i scenarier utan skydd för markmiljön. Hälsoeffekter är
viktigt för arsenik (intag av jord), kvicksilver (inandning av ångor) och för PAH-M
(inandning av ångor).
Inverkan av om skyddet av markmiljön ingår i beräkningen av riktvärden sammanfattas
i figur 7-7. Om hänsyn tas till markmiljö enligt MKM så överskrids riktvärdet i 43 av 96
analyser. Utan hänsyn till markmiljö överskrids riktvärdet i 39 av 96 analyser. Av de 4
prover som skiljer de två fallen innehåller 1 prov hög halt av barium, 2 prov höga
zinkhalter och 1 prov hög antimonhalt. Sammantaget kan således konstateras att
antagandet om skydd av markmiljön visserligen styr riktvärdena för vissa av
föroreningarna vid Björkå glasbruk, men att inverkan på de volymer som kan bli
föremål för sanering är tämligen begränsad då detta huvudsakligen styrs av andra
föroreningar eller av föroreningshalter som medför att även riktvärden utan skydd av
markmiljön blir styrande.
Hälsofarliga ämnen som arsenik, barium, kadmium, koppar, kobolt, krom, nickel, bly,
zink och antimon finns i halter som överskrider de platsspecifika riktvärden som tagits
fram för Björkå. De platsspecifika riktvärdena överskrids med en faktor cirka 34 – 532
baserat på jämförelse med maxhalter för arsenik, barium, koppar, zink och PAH-H,
samt med en faktor 2.7 – 15 för kadmium, kobolt, krom, nickel, bly, antimon och PAHM. Även baserat på jämförelse med medelhalter överskrids de platsspecifika riktvärdena
med en faktor 2.7 – 9 för arsenik, barium och zink, samt med en faktor 1.1 – 1.8 för
koppar och antimon. I totalt fyra prover finns också förhöjda halter av tjärämnen
(polycykliska aromatiska kolväten – PAH) som överskrider det platsspecifika riktvärdet
(PAH-M 3 prover, PAH-H 4 prover). Se även avsnitt 7.9 där en jämförelse görs med
statistiskt uppskattade representativa halter, så kallade UCLM95-värden.
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Tabell 7-8

Platsspecifika riktvärden för Björkå glasbruk. Naturvårdsverkets
generella riktvärden (KM, MKM) har inkluderats som jämförelse.
Färgmarkering visar styrande faktor för respektive riktvärde.

Figur 7-7

Inverkan på hur många jordprov som överskrider platsspecifika riktvärden (PSR)
beroende på om skydd för markmiljön beaktas eller inte.
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7.7

Fördjupad hälsoriskbedömning för arsenik

I detta avsnitt fokuseras på risken för akuttoxiska effekter, dvs risken för akuta
hälsorisker vid förtäring av arsenikförorenat material från bruksmark och glasdeponier
vid Björkå glasbruk. Arsenik har studerats då det förekommer i halter som överskrider
risken för akuta hälsoeffekter (>100 mg/kg TS). Akuta hälsorisker avser här negativa
hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av förtäring av arsenikförorenad jord vid
enstaka tillfälle. Akuta hälsorisker skiljer sig från kroniska hälsorisker genom att de inte
förutsätter långtidsexponering för förorening. De platsspecifika liksom generella
riktvärdena (KM och MKM) beaktar kroniska hälsorisker vid långtidsexponering.
7.7.1

Metod för bedömning av akuta hälsorisker

En metod för uppskattning av akuta hälsorisker vid förtäring av förorenad jord och
glasavfall med förhöjda halter av arsenik har tillämpats. Metoden har utarbetats av
amerikansk myndighet (White, 1999) och anpassats av svenska experter.
Grundläggande exponeringsscenario av intresse i detta fall är en relativt vanlig
exponering av barn för förorenad jord/glasavfall inom områden utan skyddat tillträde.
Exponeringsscenariot beaktar uppkomst av risker för oönskade hälsoeffekter som inte är
permanenta. En beräkning görs enligt följande:
Beräknad toxicitetsgräns i jord 

Akuttoxiskdos  Kroppsvikt
Akut jordintag Biotillgänglighet

En rad olika förgiftningssymptom kan uppkomma vid kortvarig arsenikexponering (ödem,
leverförstoring, irritation av slemhinnor, kräkningar, diarréer, kramp, smärta mm). Vid
upprepad exponering kan permanenta skador uppkomma på nervsystem och även dödsfall.
Kortvariga förgiftningssymptom på människa har rapporterats vid engångsdoser på 0,035 –
0,07 mg/kg kroppsvikt. En bästa uppskattning på 0,05 mg/kg kroppsvikt har antagits här.
Kroppsvikten antas vara 13 kg.
Akut jordintag har studerats för barn, där 95-percentilen för intag ligger på 1,75 g/dygn, med
stora individuella variationer. Över en längre tidsperiod har man i studier funnit att de flesta
barn har ett maximalt jordintag vid något tillfälle på 1-2 g/dygn. För vuxna är underlaget för
bedömning sämre men indikerar drygt 0,3 g/dygn som 95-percentilvärde och ett maxvärde
på cirka 2 g/dygn. I svensk tillämpning föreslås ett dimensionerande akut jordintag av 5 g.
I den amerikanska tillämpningen föreslås i stället en säkerhetsfaktor på 10 gånger.
Biotillgängligheten antas här som ett värsta fall vara 100 % av de analyserade (syralakbara)
halterna. Hur stor andel som verkligen kan tas upp vid förtäring är svår att uppskatta och kan
variera beroende på den kemiska formen av arsenikföroreningen i ett prov. Glasfragment kan
ha en begränsad lakbarhet som reducerar biotillgängligheten (men innebär givetvis andra
risker).
Beräknad toxicitetsgräns i jord 

0,05  13
 130 mg / kg  100 mg / kg
5  103  1,0

Uppskattat värde avrundas nedåt till 100 mg/kg.
Omvänt kan dosen vid intag av förorenad jord beräknas ur:

Halti jord  Akut jordintag Biotillgänglighet
Kroppsvikt
Vid ett intag av en mer måttlig mängd av 1 g förorenad jord med en föroreningshalt som
motsvarar den högsta uppmätta halten i ytnära jord i Björkå (13 300 mg As/kg TS) får ett
barn en dos på ca 1 mg/kg kroppsvikt. Motsvarande dos för en vuxen person (70 kg)
Dos vid förtäringav förorenadjord 
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beräknas till 0,2 mg/kg kroppsvikt. För såväl barn som vuxna skulle dosen vara oacceptabel
vid förtäring av 1 g maximalt förorenad jord. Detta understryker behovet av åtgärder för
området.

7.8

Spridningsberäkningar

I riskbedömningen har också en beräkning gjorts av läckaget från området idag samt hur
det kan förändras i framtiden. Spridningen i dagsläget har beräknats med två olika
metoder, dels med hjälp av de halter som mätts upp i grundvattnet på området och dels
utifrån uppmätta halter i mark och de platsspecifika Kd-värden som utvärderats från
laktester. I tabell 7-9 redovisas det beräknade årliga utläckaget av tungmetaller.
Tabell 7-9

Beräknat läckage från fd glasbruksområdet i Björkå (kg/år) baserat på
uppmätta halter i jorden och Kd-värden utvärderade från laktester. Det
beräknade läckaget jämförs även med uppskattningar av läckaget baserat
på uppmätta grundvattenhalter och uppskattade grundvattenflöden.
Uppskattat läckage
baserat på halter i jord
och Kd-värden
(kg/år)

Uppskattat läckage baserat
på uppmätta halter i
grundvatten
(kg/år)

Antimon

0.12

0.068

Arsenik

0.73

0.11

Barium

0.85

0.38

Bly

0.07

0.002

Bor

-

0.68

Fluorid

-

1.75

Kadmium

0.003

0.0002

Kobolt

0.004

0.002

Koppar

0.31

0.017

Krom tot

0.034

0.015

Kvicksilver

0.0004

0.000033

Molybden

0.01

0.002

Nickel

0.014

0.006

Zink

0.55

0.28

Läckaget beräknat från grundvattenhalterna är lägre än det som beräknats utifrån halter i
jord och platsspecifika riktvärden. Detta beror på att de platsspecifika Kd-värdena är
satta för att inte underskatta utläckaget vid halter kring de förväntade riktvärdena, vilket
därmed kan ge en överskattning av läckaget från jord med mycket höga halter.
En redovisning av uppmätta föroreningshalter i grundvatten och brunnar i Björkå ges i
figur 7-8 (arsenik), figur 7-9 (antimon), figur 7-10 (barium), figur 7-11 (fluorid), figur
7-12 (bly), figur 7-13 (zink) och figur 7-14 (bor). Resultaten visar påtagligt förhöjda
halter i deponiområdet av arsenik, antimon, barium och bor, medan halterna i närbelägna brunnar är låga. Detta ger stöd för tolkningen att spridning av föroreningar inte
sker från deponiområdet till brunnar i området. För fluorid finns en något förhöjd halt i
en punkt i deponiområdet. För zink är halterna i det nordöstra deponiområdet förhöjda,
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medan halterna i det norra deponiområdet som innehåller mest glas har låga zinkhalter.
Även de två brunnarna på fastigheterna Älghults-Åkvarn 1:44 (grävd) och ÄlghultsÅkvarn 1:35 (grävd, inom fastigheten finns dock enligt SGUs brunnsarkiv även en
bergborrad energibrunn) har förhöjda zinkhalter (se figur 7-13), brunnen på 1:35 har
även förhöjd halt av bly (se figur 7-12), detta är dock i sig ingen säker indikation på
spridning från det förorenade bruksområdet eller deponiområdena utan ofta uppträder i
brunnar eftersom zink är vanligt förekommande i galvaniserade konstruktionsdetaljer
och även bly kan förekomma exempelvis i lödningar av rör.

Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-8

Uppmätta halter av arsenik i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.
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Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-9

Uppmätta halter av antimon i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.

Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-10

Uppmätta halter av barium i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.
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Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-11

Uppmätta halter av fluorid i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.

Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-12

Uppmätta halter av bly i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.
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Älghults-Åkvarn
Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-13

Uppmätta halter av zink i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Älghults-Åkvarn

Figur 7-14

Uppmätta halter av bor i grundvatten och grävda brunnar i Björkå.
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7.9

Jämförelse av representativa halter med riktvärden

För att få en bild av åtgärdsbehovet har en jämförelse gjorts mellan uppmätta halter i
jord med de platsspecifika riktvärdena. För att få ett mått på osäkerheten har det övre
konfidensintervallet (95 %) för medelvärdena beräknats med hjälp av datorprogrammet
ProUCL, se bilaga 3. Dessa värden brukar kallas UCLM95 och kan användas som ett
underlag för att ta fram representativa halter.
I figur 7-15 och 7-16 redovisas data för föroreningssituationen i jord och jämförs med
de beräknade platsspecifika riktvärdena för olika scenarier. Om medelvärdet med
konfidensintervallet (UCLM95) överstiger det platsspecifika riktvärdet indikerar det att
det finns ett åtgärdsbehov för området. För fall där de maximala halterna kraftigt
överskrider det platsspecifika riktvärdet, utan att UCLM95-värdena överskrider
riktvärdena, indikerar det att ett åtgärdsbehov kan finnas på delar av området.
Jämförelsen indikerar att det finns ett åtgärdsbehov med avseende ett flertal föroreningar (framförallt As, Ba, Cu, Pb, Sb, Zn, samt möjligen Ni) inom området. UCLM95värdena för arsenik och bly överskrider riktvärdena för samtliga markanvändningsscenarier, medan koppar, zink och antimon överskrider riktvärdena för alla markanvändningsscenarier utom ”Bruksmark”. UCLM95-värdet för kadmium överskrider
riktvärdena för markanvändningsscenarierna ”Bostadsfastighet” och ”Övrig mark”.
Uppmätta maxhalter av samtliga föroreningar (med undantag av Hg och Mo) överstiger
de platsspecifika riktvärdena vilket indikerar att det kan finnas behov av riktade åtgärder
även för mindre delområden.
För de nya riktvärden som tagits fram för fluorid och bor konstateras att inga halter av
fluorid överskrider riktvärdet, medan för bor riktvärdet överskrids i cirka 18 % av de
analyserade punkterna.
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Figur 7-15

Representativa halter (UCLM 95 %) av arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom
och koppar i jord i Björkå och jämförelse med platsspecifika riktvärden (PSR) för
olika scenarier.

Figur 7-16

Representativa halter (UCLM 95 %) av kvicksilver, nickel, bly, zink, molybden
och antimon i jord i Björkå och jämförelse med platsspecifika riktvärden (PSR) för
olika scenarier.

105(144)

7.10

Fördelning av föroreningar på olika djup i marken

Föroreningarnas fördelning över djupet i olika prov har plottats mot mittpunkten av det
provtagna intervallet och jämförs med de platsspecifika riktvärdena: för två olika
bruksmarksscenarier (med skydd för markmiljö enligt MKM, respektive utan skydd för
markmiljö), för bostadsfastighet och för övrig mark. Profiler redovisas för arsenik (figur
7-17), barium (figur 7-18), bly (figur 7-19), kadmium (figur 7-20), antimon (figur 7-21)
och zink (figur 7-22). Observera att x-axeln som visar halten är logaritmisk.
Av figurerna framgår att det inte finns någon klar generell trend över området för hur
halterna fördelar sig på djupet. Föroreningshalter över hela det uppmätta haltintervallet
noteras på alla djup. De uppmätta halterna av framförallt arsenik och barium överskrider
de olika platsspecifika riktvärdena i ett stort antal prover på alla djup, medan de högsta
halterna av bly, kadmium, antimon och zink främst uppträder i den översta metern i
marken. Detta indikerar att en eventuell åtgärd kan komma att omfatta hela jordtäcket
inom delar av området. Det kan även noteras att grundvattennivån ligger tämligen ytligt
nära markytan, något som kan komplicera en åtgärd. Möjligheten för olika åtgärder
behandlas vidare i åtgärdsutredningen.

Figur 7-17

Djupfördelning av arsenik i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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Figur 7-18

Djupfördelning av barium i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

Figur 7-19

Djupfördelning av bly i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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Figur 7-20

Djupfördelning av kadmium i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

Figur 7-21

Djupfördelning av antimon i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.

108(144)

Figur 7-22 Djupfördelning av zink i marken. OBS! Logaritmisk skala på x-axeln.
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8

Samlad bedömning av risker och behov av
riskreduktion

8.1

Bedömning av hälsorisker

Hälsofarliga ämnen som arsenik, kadmium, och bly finns i halter som överskrider de
platsspecifika riktvärdena i Björkå. De platsspecifika riktvärdena överskrids med en
faktor cirka 34 – 532 baserat på jämförelse med maxhalter för arsenik, barium, koppar,
zink och PAH-H, samt med en faktor 2.7 – 15 för kadmium, kobolt, krom, nickel, bly,
antimon och PAH-M. Även baserat på jämförelse med medelhalter överskrids de
platsspecifika riktvärdena med en faktor 2.7 – 9 för arsenik, barium och zink, samt med
en faktor 1.1 – 1.8 för koppar och antimon. I totalt fyra prover finns också förhöjda
halter av tjärämnen (polycykliska aromatiska kolväten – PAH) som överskrider det
platsspecifika riktvärdet (PAH-M 3 prover, PAH-H 4 prover). Detta innebär
sammantaget att de långsiktiga hälsoriskerna bedöms vara stora.
Hälsoriktvärdet för arsenik (25 mg/kg) överskrids i 26 prov i Björkå, den högsta halt
som uppmätts uppgår till 13 300 mg/kg och utgör risk för akuta hälsorisker vid direkt
exponering (intag av jord). I totalt 17 prov, varav 8 nära markytan, har uppmätts halter
av arsenik som kan utgöra en risk för akuta hälsoeffekter (>100 mg/kg) vid exponering.
Inom ett mindre område av glasdeponin norr om den tidigare glasbruksbyggnaden
uppmättes i två prover tagna inom djupintervallen 0-0,5 m respektive 0-1 m så höga
halter av arsenik att det finns risk för akuta hälsoeffekter vid intag av mindre mängder
jord. Hälsoriktvärdet överskrids även för kadmium (>39 mg/kg TS) i 4 prov och för bly
(>740 mg/kg TS) i 7 prov. Hälsoriktvärdet för PAH-H (>17 mg/kg TS) överskrids i 2
prov, varav i 1 prov även hälsoriktvärdet för PAH-M (>52 mg/kg TS) överskrids.
Arsenikförorening förekommer i första hand i glasdeponin norr om den tidigare
glasbruksbyggnaden, se figur 8-1. Höga halter har även uppmätts av kadmium
(deponiområdet nordost om den tidigare glasbruksbyggnaden) och bly (oregelbundet
mönster men de högsta halterna återfinns i deponiområdet nordost om den tidigare
glasbruksbyggnaden). PAH-M och PAH-H förekommer i glasdeponin norr om fd
glasbruksbyggnaden, men PAH-H även på grusplanen väster om fd glasbruksbyggnaden
(i flygfoton från 1938 framgår att det här har stått en byggnad, flygfoton från 1957 och
1963 indikerar någon typ av mindre upplag eller möjligen en uppställningsplats för
fordon på platsen).
Eftersom föroreningarna ligger ytligt finns en risk för akuta hälsoeffekter. Genomförda
dosberäkningar visar att barn, men även vuxna, redan vid måttligt intag av jord med de
högsta analyserade arsenikhalterna får en dos som är oacceptabel. Varningsskyltar finns
uppsatta vid deponiområdet, se illustration nedan. Glasbruksfastigheten med dess
deponiområden ligger dock öppet varför allmänheten har fri tillgång till området. Ingen
entydig gräns kan dras mellan bruksområde och glasdeponier utan övergången är
gradvis, bruksområdet förefaller dock till stora delar vara rensat från synligt glas och
grustäckt, medan glasdeponierna är övertäckta med ett tunt jordtäcke och bevuxet med
gräs och buskar, den nordöstra glasdeponin är även planterad med tallskog. Med hänsyn
till de höga halter av arsenik som uppmätts i ytnära jord bör kompletterande skyddsåtgärder övervägas för det område som betecknas ”Scenario Hälsa/Akuttox” i figur 9-4,
exempelvis övertäckning med geotextil och grusbädd och/eller stängsling.
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Illustration – Varningsskylt vid glasdeponi i Björkå.

Figur 8-1

8.2

Sammanställning av halter i jord där arsenik kan utgöra en risk för akuta
hälsoeffekter. Kartan visar även de punkter där någon förorening överskrider sitt
platsspecifika riktvärde (PSR).

Bedömning av miljörisker

I figur 8-1 har en sammanställning gjorts av de provpunkter där de platsspecifika
riktvärdena för olika scenarier överskrids. Som väntat överskrids riktvärdena i ett flertal
punkter i det deponerade glasavfallet norr och nordost om den tidigare glasbruksbyggnaden. Höga halter har uppmätts av barium (allmänt i båda deponierna), bly
(oregelbundet men de högsta halterna i deponiområdet nordost om den tidigare
glasbruksbyggnaden), antimon (relativt utspritt men de högsta halterna i deponin norr
om den tidigare glasbruksbyggnaden) och zink (oregelbundet men med tyngdpunkt i
deponiområdet nordost om den tidigare glasbruksbyggnaden). Att riktvärdena
överskrids kan indikera att det finns ett åtgärdsbehov för att reducera riskerna till
acceptabel nivå.
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8.3

Bedömning av risker för spridning

Lakförsöken visar att arsenik och antimon har hög lakbarhet i två av proven och måttlig
lakning av antimon i de övriga tre proven. Måttlig lakning av bly (ett prov) och av
fluorid (två prov) har också uppmätts. Höga halter av framförallt arsenik, men även av
antimon, barium, bor och zink har uppmätts i grundvattnet i deponiområdena. Något
förhöjda halter av fluorid har även uppmätts. Provtagning i grävda brunnar på
angränsande fastigheter visar däremot inte på någon påverkan genom spridning från
glasbruksområdet. Avvägda vattennivåer i brunnen inom fastigheten 1:35 är nära 2 m
högre än närmast belägna grundvattenrör inom glasbruksområdet, vilket tydligt
markerar att brunnen ligger tryckmässigt uppströms det förorenade området.
Observationer av markens beskaffenhet och uppgifter ur SGUs brunnsarkiv visar att
bergytan ligger nära markytan i området och det kan vara så att en bergklack dessutom
avgränsar den hydrauliska kontakten mellan fastigheten 1:35 där brunnen finns och det
lägre liggande förorenade området vid glasdeponierna. Även den andra undersökta
brunnen på fastigheten 1:44 visar en marginellt men stabilt cirka 0.2 m högre grundvattennivå än närmaste grundvattenrör inom det förorenade glasbruksområdet, vilket
indikerar att brunnen ligger tryckmässigt uppströms det förorenade området. Brunnen
inom 1:44 är inte i bruk och exponeringsrisken är låg även om spridning periodvis
skulle kunna inträffa vid exempelvis översvämningssituationer i maderområdet. I båda
brunnarna uppmättes förhöjda halter av zink, något som dock är vanligt då galvaniserade konstruktionsdetaljer ofta ingår i rörledningar, pumpar och liknande, varför det inte
bedöms utgöra grund för misstanke om spridning från glasbruksområdet. I den ena
brunnen uppmättes även förhöjd halt av bly, men även bly är ett ämne som kan
förekomma i konstruktioner, exempelvis i lödningar av rör. Eftersom bly inte uppvisar
någon allmänt förhöjd halt i grundvatten från glasbruksområdet bedöms den förhöjda
halten i brunnen inte utgöra grund för misstanke om spridning från glasbruksområdet.
Spridning via diken genom våtmark/maderområdet mot Badebodaån visar ett signifikant
läckage av främst zink (mycket höga halter), men även av kadmium (höga halter).
Måttligt förhöjda halter av koppar uppmättes även i ett dike. Vid dikenas utlopp i
Badebodaån uppmättes måttligt förhöjda halter av zink och kadmium. Dessa observationer visar att det finns ett pågående läckage av zink, kadmium och koppar från
glasbruksområdet. Dessa värderingar baseras på Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för ytvatten.
Beräkningar visar att området idag läcker måttliga mängder av föroreningar. De
mätningar som gjorts i Badebodaån visar inte på något tydligt påslag från glasbruksområdet. Föroreningarna vid Björkå bedöms idag inte vara någon akut risk för
Badebodaån. Den höga lakbarheten av främst antimon och arsenik, men även krom och
fluorid, samt att grundvattnet inom deponiområdena och i intilliggande diken är
påverkat visar dock att det finns en risk för påverkan på omgivningen. Om spridningsförhållandena förändras genom naturliga eller mänskliga aktiviteter (schaktning, ökad
stranderosion, förändrad nederbörd och infiltration) kan det medföra större utsläpp i
framtiden.
Sammantaget bedöms risken inte vara acceptabel och behöver minskas genom efterbehandlingsåtgärder. De områden där det bedöms finnas ett åtgärdsbehov redovisas i
figur 8-2. Som ett komplement har även en sammanställning gjorts av de punkter där
glas observerats som inslag i marken eftersom förekomsten av glas kan utgöra en
indikation på förekomst av föroreningar i marken. Utbredningen av glas i marken visas i
figur 8-3.
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8.4

Framtida förändringar av riskbilden

Inom deponin och delar av bruksområdet finns hälsofarliga föroreningar nära markytan.
De högsta föroreningshalterna påträffas i huvudsak i den översta metern i marken. På
längre sikt riskerar mänsklig aktivitet och naturliga processer att föra upp djupare
liggande förorening närmare ytan, exempelvis i samband med schaktarbeten i jorden
och därmed göra den mer tillgänglig för människor.
Framtida klimatförändringar kan också påverka riskerna för spridning av föroreningar.
SMHI:s prognoser för Kronobergs län (SMHI, 2010) visar på en ökning av årsmedeltemperaturen på ca 4 – 5 grader fram till år 2100. Nederbördssumman under året
förväntas fram till 2100 öka i medeltal ca 17 %, men kommer att fördela sig olika under
året. Nederbörden under sommaren förväntas vara konstant eller minska, medan
nederbörden under december till mars förväntas kunna öka med upp till 50 %.
Nederbördens intensitet, längden på nederbördsrika perioder och antal dagar med stor
nederbörd förväntas öka. Högsta-flödena förväntas öka med ca 20 % i slutet av seklet.
Sammantaget visar detta på en ökad risk för periodiskt höga nederbördsmängder och
därmed en ökad erosion och partikelspridning från förorenade massor längs dikena i
kanten av deponierna och i maderområdet. Ett scenario med ökad nederbörd kan även
medföra en höjning av grundvattennivån permanent eller säsongsvis, vilket skulle
resultera i ökad kontakt mellan de förorenade massorna och grundvattnet, med risk för
ökat läckage av föroreningar.

114(144)

Figur 8-2

Sammanställning av provpunkter i Björkå där riktvärden för minst ett ämne
överskrids för olika scenarier vilket markerar att ett åtgärdsbehov kan föreligga
för att reducera riskerna till acceptabel nivå.

Figur 8-3

Sammanställning av provpunkter i Björkå där förekomst av glas i marken
observerats.
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9

Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering

9.1

Förutsättningar för åtgärdsutredningen

9.1.1

Generella förutsättningar

Åtgärdsutredningen utgår från Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling.
Syftet med dessa är att efterbehandlingsåtgärder långsiktigt ska minska risken för
människors hälsa och miljön samt minska mängden och halten av metaller och
naturfrämmande ämnen i miljön. Dessa utgångspunkter är tillämpbara för det aktuella
glasbruket och omfattar:


Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl
ett kort som långt tidsperspektiv.



Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda.



Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en
höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att
försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser.



Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer på
det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla arter
värnas.



Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i den
omfattning som behövs för den planerade markanvändningen.



Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma
typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde.



Exponering från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den exponering
som är tolerabel för en människa.

Vidare utvärderas åtgärdsalternativen mot Naturvårdsverkets vägledande aspekter vid
val av efterbehandlingsåtgärder, listade i Naturvårdsverket vägledning (avsnitt 5.2)
(Naturvårdsverket, 2009b).
9.1.2

Platsspecifika förutsättningar

Olika platsspecifika förutsättningar för området i Björkå har redovisats i huvudstudiens
kapitel 2 - 6. Bland annat begränsar typen av jordarter och fyllning möjliga åtgärdsmetoder. Här finns både jord, torv, glasavfall och rivningsrester från ugnar och skorsten
mm. Området är utfyllt med delvis grovblockig sten. Huvudsakligen metallföroreningar
förekommer i de olika jordtyperna. Utfyllnad/deponering har skett mot våtmarken/
maderområdet som avgränsar området mot norr. Förorenat material står här i kontakt
med grundvatten/ytvatten i våtmark och dike.
Glasbruksfastigheten Älghults-Åkvarn 1:31 där glastillverkningen skett är förorenad
med främst arsenik, barium, bly, antimon, kadmium, fluorid och zink. Källan till
föroreningar är den glasbruksverksamhet som har bedrivits inom området. Utbredningen
av påvisade föroreningar sammanfaller väl med områden där glasmaterial är utspritt.
Undersökningar av diket som leder genom en våtmark/maderområde mot Badebodaån i
nordost visar att ett föroreningsläckage förekommer. En viss förhöjning av halter av
tjärämnen (polycykliska aromatiska kolväten – PAH) har även uppmätts. PAH bedöms
härröra från sot och stoft från ugnarna, liksom av brandrester från den nedbrunna
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glasbruksbyggnaden, och får anses vara vanligt förekommande för alla
förbränningsprocesser.
Området ligger i dag öppet och är tillgängligt för allmänheten. Skyltning som varnar för
föroreningar finns i anslutning till deponiområdena. Angränsande område mot norr är i
väsentliga delar ett sankt våtmarksområde/maderområde varför dess tillgänglighet som
strövområde är begränsat. Angränsande bostadsfastigheter i väster, öster och söder
utnyttjas både för permanentboende och sommarboende.
9.1.3

Övergripande åtgärdsmål

Övergripande åtgärdsmål för markanvändning, skydd av hälsa och miljö samt skydd
mot spridning till omgivningen har diskuterats fram i projektets arbetsgrupp:


F.d. glasbruksfastigheten ska i framtiden kunna nyttjas på liknande sätt som
idag, dvs för industriell och/ eller kommersiell verksamhet.



Föroreningar i byggnader, jord/fyllnadsmassor, grundvatten, sediment och
ytvatten inom glasbruksfastigheten, och som härrör från den fd
glasbruksverksamheten, ska inte innebära olägenheter eller oacceptabla risker
för människors hälsa (såväl boende, yrkesverksamma som besökare) eller miljö.



Spridningen av föroreningar från glasbruksfastigheten och den fd glasbruksverksamheten ska inte ge upphov till olägenhet eller oacceptabla risker för
människors hälsa eller miljön till följd av förorening av mark, inom- och
utomhusluft, ytvatten, grundvatten och vattentäkter i glasbruksobjektets
omgivning.



Områdets kulturmiljövärden ska vägas in vid planeringen av eventuella åtgärder.

De övergripande åtgärdsmålen kan komma att justeras under det fortsatta arbetet om
detta bedöms önskvärt eller nödvändigt till följd av framkomna resultat av den
fördjupade riskbedömningen, åtgärdsutredningen eller riskvärderingen.
För val av åtgärdsalternativ har också följande mål satts upp:


Undersökningar och åtgärder bör genomföras på ett sådant sätt att de
verksamheter som bedrivs inom glasbruksfastigheten kan fortgå med endast
begränsade störningar. Vidare ska störningar och risker för boende minimeras så
långt möjligt med dagens teknik.



Omhändertagande av uppgrävda förorenade massor ska ske på ett hälso- och
miljömässigt motiverat sätt utifrån ett ekologiskt uthålligt perspektiv.

9.2

Tänkbara åtgärdsmetoder

I åtgärdsutredningen identifieras tillämpbara åtgärdsmetoder och hur dessa kan
kombineras till åtgärdsalternativ. Vilka metoder som kan användas styrs av bland annat
var föroreningar finns, deras kemiska form och egenskaper. Vid Björkå påträffas höga
halter framförallt i mark och glasdeponier, men åtgärder kan även bli aktuella längs
diken i våtmarken. Valet av åtgärdsmetod påverkas också av hydrogeologi, geotekniska
förhållanden, konstruktioner och växtlighet på området, avstånd till recipient samt
pågående verksamhet.
Efterbehandling av förorenad jord kan ske med hjälp av en mängd olika metoder, se
figur 9-1. Nedan beskrivs ett antal olika metoder indelade efter om metoden är
tillämplig efter urschaktning av den förorenade jorden eller om den används in-situ.
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Behandling av uppgrävd förorenad jord kan ske antingen på plats (on-site), eller vid en
extern behandlingsanläggning dit jorden transporterats (off-site).

Figur 9-1

Översikt över åtgärdsmetoder för förorenad mark.

Föroreningarna inom glasbruksområdena är i huvudsak oorganiska, främst olika
grundämnen som således inte är destruerbara. I Björkå förekommer även i mindre
omfattning PAH-föroreningar, vilka är organiska ämnen, något som innebär att
destruktionsmetoder såsom förbränning eller biologisk behandling rent principiellt är
tänkbara, dock är halterna inte av sådan dignitet att åtgärder bedöms påkallade.
Eftersom de oorganiska föroreningarna inte kan destrueras måste de isoleras från
omgivningen genom stabilisering, avskärmning eller uppgrävning och deponering.
Detta kan ske antingen på den aktuella platsen eller på en mer lämpad plats. Genom
förbehandling minskas mängden massor som behöver deponeras och riskerna med
massorna i samband med hantering och deponering minskas. Förbehandlingen kan
göras för att separera och koncentrera förorenade fraktioner eller för att begränsa den
förorenade jordens lakbarhet. Inom Björkå påträffas glas i olika fraktioner från
knytnävsstorlek till slipslam som har mycket fin partikelstruktur (lera, silt). Glaset är till
största delen uppblandat med andra typer av massor, både organisk jord och fyllnadsmassor som grus, sand, slagg, tegel m.m
9.2.1

Allmän beskrivning av olika tänkbara åtgärdsmetoder

Urgrävning av förorenade massor och borttransport

Urgrävning och borttransport av förorenade jordmassor är i de allra flesta fall en tänkbar
efterbehandlingsmetod. Om det ställs krav på att efterbehandlingen ska ske under en
kort tid är ofta urgrävning och borttransport det fördelaktigaste alternativet. En annan
fördel är att de förorenade massorna grävs bort och transporteras till en plats som är mer
lämplig med hänsyn till omgivningsförhållandena än den ursprungliga. Urgrävning sker
normalt i enlighet med de åtgärdsmål som tagits fram. En fullständig urgrävning av
förorenad jord medför att källan till förorening av omgivande yt- och grundvatten
upphör samt att markområdet kan användas utan begränsningar och restriktioner.
Metoden i sig innebär ingen destruktion av föroreningarna. Detta åtgärdsalternativ
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medför att en betydande mängd tunga transporter måste ske på väg vilket medför en
miljöbelastning, vilket är en nackdel med metoden.
Grävning nära eller under grundvattenyta i kanten av utfyllnad mot våtmark/
maderområde och det dike som löper mot nordost kräver särskild hänsyn för att
förhindra spridning av uppgrumlade förorenade partiklar. I fall där stabilitetsproblem
finns eller om djupare grävning behöver ske under grundvattenytan kan det krävas
spontning eller invallning innan urgrävning kan ske. Åtgärden kan behöva kombineras
med en avledning eller pumpning och rening av länsvatten för att hindra
föroreningsspridning under gräventreprenaden.
Borttransport sker i många fall med lastbil på landsväg. Då så är möjligt väljs järnvägstransport eller båt. Kostnaderna för landsvägstransport är relativt höga, men har hög
tillgänglighet. Järnvägstransport är miljömässigt fördelaktigt, men begränsas av
järnvägsnätets täckning och kan vara svårt av kapacitetsskäl då järnvägsnätet är hårt
belastat. Båttransport kan vara ett alternativ då närbelägen hamn finns tillgänglig vid
såväl det förorenade området som vid mottagningsanläggning för avfall. För Björkå är
dock endast alternativet med lastbilstransport på väg praktiskt möjligt.
Förbehandling – sortering, siktning/harpning

När förorenade massor grävs upp för att omhändertas genomförs ofta någon form av
förbehandling som första åtgärd. Förbehandlingen kan vara exempelvis sortering
och/eller klassning baserat på olika kriterier som föroreningsgrad, typ av förorening
eller jordart. Vid större saneringar kan även metoder som flotation användas för att
avskilja exempelvis organiskt material, de aktuella mängderna i Björkå får dock
bedömas för små för att motivera uppförande av en anläggning på plats, möjligen kan
transport av uppgrävda massor ske till någon central anläggning.
Sortering
En första sortering av jordmassor kan ske redan i samband med grävningen utgående
från uppmätta föroreningshalter och andra egenskaper. Beroende på vilka mottagningsanläggningar som finns inom rimligt transportavstånd kan det vara ändamålsenligt att
sortera massorna i fraktioner för farligt avfall, icke-farligt avfall samt inerta massor som
kan återfyllas. Detta reducerar kostnaderna för omhändertagandet av de urgrävda
jordmassorna. Tidigare utförda laktester har visat att en viss uppdelning av glasavfallet
eventuellt kan ske varefter de större bitarna bör kunna omhändertas på mottagningsanläggningar för icke farligt avfall istället för farligt avfall (Höglund m. fl., 2007). I
Björkå finns även betydande mängd glasskärv. Det kan därför vara påkallat att avskilja
detta material för separat hantering.
Inom området förekommer i även i viss omfattning skrot och annat material som inte
direkt är att betrakta som glasbruksavfall. Sådant material bör avskiljas i samband med
saneringsåtgärd och lämnas till skrot eller annat lämpligt omhändertagande.
Siktning/harpning
Det kan finnas anledning att harpa/sikta uppgrävda massor innan de får genomgå
exempelvis jordtvätt alternativt transporteras bort för deponering. Anledningen till detta
är att andelen förorening som återfinns på stenblock och grovt grus normalt är mindre
och föroreningarna sitter lösare bundet än vad som kan förväntas för mindre partiklar
såsom silt- och lerpartiklar. Likaså kan fyllnadsmassor som inte lämpar sig för jordtvätt
(t.ex. glasmaterial och rivningsmassor) frånskiljas. Harpning/siktning kan därför medföra att volymen som måste genomgå jordtvätt reduceras. Förekomsten av större
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partiklar kan även inverka negativt på förmågan att rena mindre partiklar i en jordtvättsanläggning.
I Björkå förekommer ett visst inslag av stenigt och blockigt jordmaterial som utgör
utfyllnad. Materialet är dock i varierande grad förorenat av glasbruksavfall. Möjligheten
till utsortering av grövre fraktioner med låg föroreningshalt som kan återläggas bör
beaktas.
Siktning eller harpning kan vara fördelaktigt även om behandling med jordtvätt inte
skulle vara aktuellt. Praktiska exempel finns där grovt material (> 60 mm) efter siktning
tvättats i en enklare stentvätt och därefter har kunna återläggas (muntlig kontakt, Peter
van den Bosche, DCE, 2007). Därigenom kan man reducera både mängden massor som
behöver transporteras till en mottagningsanläggning och mängden ersättningsmassor
som behöver införskaffas.
Deponering på extern deponi

Omhändertagande av förorenade jordmassor vid en godkänd deponi bedöms som en
möjlig lösning.
Omhändertagande för deponering på en extern deponi godkänd för icke-farligt avfall
(IFA) eller farligt avfall (FA), beroende på jordmassornas föroreningsgrad och andra
egenskaper, är ett vanligt åtgärdsalternativ vid efterbehandling i Sverige. Begränsande
för denna metod kan vara tillgång till avfallsanläggningar som kan ta emot tillräckligt
stora mängder förorenade massor.
Ett alternativ till deponering av förorenade massor på befintliga deponier är att anlägga
en ny regional deponi någonstans inom Glasriket, alternativt bygga ut någon befintlig
deponi med en cell för farligt avfall (Höglund m. fl., 2007). Denna deponi skulle då
kunna ta emot massor från efterbehandling av flera glasbruk. Den främsta anledningen
till att anlägga en deponi är att minska behovet av långa transporter som både är kostsamma och utgör en miljöbelastning. En etablering av en ny deponi innebär vanligtvis
en tidskrävande tillståndsprövning. Det krävs också att någon huvudman tar på sig
ansvaret att anlägga och driva deponin. Vår bedömning är att det är av intresse att
belysa detta alternativ i åtgärdsutredningen i syfte att peka på de möjligheter och
fördelar detta skulle kunna innebära. Det kan dock inte förutsättas att någon ny deponi
kan komma till stånd inom överskådlig tid. Det är därför inte rimligt att basera
utredningens rekommenderade åtgärder och budgetering av det fortsatta arbetet på detta
alternativ.
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), som är ett kommunalförbund med uppgift att
ansvara för avfallshanteringen i fyra kommuner (Kalmar, Mörbylånga, Nybro,
Oskarshamn och Torsås), driver deponiverksamhet i Moskogen ca 20 km öster om
Nybro. Förbundet har tillstånd att ta emot icke farligt avfall och farligt avfall.
Anläggningen för farligt avfall är utbyggd men i dagsläget pågår fortfarande
framtagning av rutiner för mottagning och hantering av massor klassade som farligt
avfall. Vid kontakter med Moskogen har prisuppgifter erhållits för deponering av IFA
och FA samt för stabilisering av avfall som överskrider gränsvärden för utlakning vid
deponering (>FA). Förbundet säger sig dock ännu inte ha en utvecklad metod för
stabilisering av massor varmed denna kostnad är mycket ungefärlig. Huruvida
Moskogen inom ramen för regionalt samarbete kan ta emot jordmassor från Björkå
(Uppvidinge kommun i Kronobergs län) får klarläggas i samband med projekteringen.
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Intern deponering inom området

Ett alternativ till extern deponering av förorenade massor som grävs ur är att massor
från bruksmarken placeras på den befintliga deponin på norra delen av fastigheten och
därefter övertäcks. Denna lokala deponering innebär mindre transporter och att
kostnaderna för omhändertagande på extern deponi försvinner. Uppgrävda bruksmassor
kan även utnyttjas för terrassering före täckning.
Övertäckning av förorenade jordmassor och deponier inom området medför en
minskning av lakvattenbildningen och därmed även en minskning av frigörelsen av
föroreningar. En övertäckning kan vid behov föregås av omschaktning av de förorenade
jordmassorna inkluderande terrasseringsarbeten för att åstadkomma lämpliga lutningar
för vattenavrinning. Ett annat skäl är att se till att inga förorenade massor ligger under
grundvattenytan, något som kan medföra större utlakning. I Björkå bedöms huvuddelen
av de förorenade massorna ligga ovanför grundvattenytan.
Med tanke på de höga halter av hälsofarliga ämnen som finns i området kan man förutsätta att ett kvalificerat täckskikt krävs med mäktiga tät- och skyddsskikt enligt de krav
som ställs på en deponi för farligt avfall. Kostnaden för en kvalificerad deponi har grovt
skattats till att ligga på 1 800 kr/m2 deponiyta (Högsby kommun, 2002). Av detta är ca
1 200 kr/m2 kostnaden för övertäckning.
Anläggande av en deponi är förknippat med en tillståndsprocess. Uppförande av
deponier i nära anslutning till vattendrag eller skyddsvärda grundvattenrecipienter
medför att omfattande skyddsåtgärder krävs för att minimera spridningen av föroreningar på lång sikt såväl som under arbetena. Vid en påbyggnad av ett befintligt
upplag är det inte möjligt att ordna med någon tät botten. För att göra det krävs en
omfattande omflyttning av massor. Närhet till bostäder innebär höga krav på
begränsning av buller och damning m.m. under genomförandet.
Med hänsyn till deponiområdets läge i direkt anslutning till bostäder och viss pågående
industriverksamhet inom glasbruksfastigheten, samt att det är beläget intill ett våtmarks/maderområde med risk för direkt förorening av ytligt grundvatten och svårigheterna att
konstruera en lämplig geologisk barriär bedöms inte en intern deponi vara ett
tillämpbart åtgärdsalternativ.
Termisk avdrivning

Vid termisk avdrivning frigörs föroreningar genom uppvärmning av jorden (100 –
800 ºC). Metoden är framför allt tillämpbar på flyktiga organiska ämnen och ett flertal
tyngre organiska föroreningar. De förångade ämnena förbränns eller tas om hand genom
kondensation eller adsorption. I det senare fallet återstår en förorenad restprodukt men
volymen har reducerats avsevärt.
Metoden kan användas på olika jordtyper, dock fungerar den sämre eller inte alls för
massor med en ler- och silthalt över 20 %. Hög organisk halt kan försvåra reningen,
liksom hög vattenhalt som kan öka kostnaden flera gånger.
Sammantaget bedöms termisk avdrivning på uppgrävda förorenade massor inom
Björkåområdet inte vara en möjlig behandlingsmetod då föroreningarna till betydande
del utgörs av metaller. För de måttligt förhöjda halter av PAH:er som förekommer i
Björkå bedöms metoden inte vara effektiv.
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Förbränning

Förbränning sker vid en högre temperatur än termisk avdrivning (vanligtvis mer än
1 200 °C) och vid närvaro av syre varvid organiska föroreningar omvandlas till
oorganiska restprodukter. Metoden är en etablerad teknik för behandling av främst
organiska föroreningar, exempelvis dioxiner. De flesta metallerna hamnar vid
förbränningen i restprodukten (askan), som måste tas om hand genom exempelvis
solidifiering och deponering. Vissa lättflyktiga metaller, som kvicksilver och i viss mån
arsenik, förångas och kan avskiljas från rökgaserna. Förbränning lämpar sig för samtliga
typer av jordar. En nackdel med metoden är att den är dyr.
De massor som kan komma att förbrännas är främst förorenat material som schaktas ur i
våtmarken och längs diket där torv förekommer eftersom dessa massor har en för hög
halt av organiskt material för att kunna deponeras. Glasavfall och jordmassor som
främst är förorenade med metaller bedöms inte lämpligt för behandling genom
förbränning.
Jordtvätt och biologisk behandling

Behandling av urgrävda jordmassor med jordtvätt
Jordtvätt är en mekanisk process där den förorenade jorden siktas samtidigt som den
behandlas med en tvättvätska för att koncentrera föroreningarna till finjordsfraktionen
och tvättvätskan. Tvättvätskan är vanligtvis vatten, eventuellt med tillsats av ytaktiva
ämnen. Jordtvätt bygger på att föroreningarna företrädesvis finns i de finare fraktionerna
dvs. de som tvättas bort, medan de bortsorterade grovkornigare fraktionerna förväntas
vara mindre förorenade och mindre lakbara. Resultatet av jordtvätten är således en
finfraktion med högre koncentration av förorening men med mindre volym, en fraktion
bestående av grövre partiklar med låg koncentration av förorening samt en förorenad
tvättvätska. Metoden lämpar sig för framförallt för metallförorenade jordmassor, men
kan även användas för PAH.
Jordtvätt kan utföras i mobila anläggningar inom det förorenade området eller i externa
anläggningar efter borttransport av jorden. En fördel med att genomföra jordtvätt på
plats är att man reducerar den miljöbelastning som transporter medför. För att genomföra jordtvätt på platsen räcker det med ett anmälningsförfarande, under förutsättning att
behandlingen genomförs under maximalt ett års tid. Vid längre genomförandetid krävs
dock tillstånd. En behandling på plats riskerar även att medföra olägenhet för närboende
på grund att risken för spridning av damm och buller, samt olägenheter i form av lukt.
Jordtvätt bedöms i dagsläget inte som något rimligt alternativ p.g.a. att en betydande
andel av föroreningarna förekommer i glaskross som finns fördelade över alla kornstorlekar.
In-situ jordtvätt
Jordtvätt kan i vissa fall även genomföras direkt på förorenat material i marken, så
kallad in situ-behandling. Metoden innebär att en vätska, exempelvis vatten, sprayas
över de förorenade massorna och får infiltrera genom massorna varvid föroreningar
överförs till tvättvätskan. Tvättvätskan, tillsammans med tillströmmande grundvatten,
pumpas upp, renas och återförs till en del över de förorenade massorna igen, medan
överskottsvatten avleds till ett närbeläget ytvatten. Detta pågår till dess att massorna når
en acceptabel föroreningshalt eller till dess föroreningskoncentrationen i det uppumpade
vattnet inte minskar längre. En noggrann kartläggning av de geologiska förhållandena
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innan genomförande är av vikt för att säkerställa att man inte får en oavsiktlig spridning
av föroreningar.
Med hänsyn till Björkåområdets läge i omedelbar närhet till ett våtmarks-/maderområde
som gör det svårt att effektivt kontrollera och fånga in tvättvätska och frigjorda
föroreningar och de aktuella föroreningarnas karaktär och det markanta inslaget av
föroreningar bundet till glaskross, bedöms inte in-situ jordtvätt vara ett tillämpbart
åtgärdsalternativ.
Biologisk behandling
Biologisk behandling kan effektivt bryta ner ett stort antal organiska föroreningar som
olja och lättare PAH. Behandling av urgrävda jordmassor är snabbare, lättare att
kontrollera och kan användas för ett större spektrum av föroreningar än biologisk
behandling in-situ. Nackdelen är att de kräver urschaktning av massorna och i de flesta
fall transport till en behandlingsanläggning. Biologisk behandling av förorenad jord
bedöms vara ett miljömässigt bättre alternativ än direkt deponering. Biologisk
behandling lämpar sig dock inte för metallföroreningar. Biologisk behandling bedöms
inte vara ett realistiskt alternativ för de aktuella föroreningarna i Björkå.
Fytosanering/fytostabilisering
Fytosanering innebär i korthet att växter utnyttjas för att ta upp och/eller bryta ner
föroreningar i marken. Fytostabilisering innebär att föroreningar binds i marken med
hjälp av växter. I det aktuella fallet där föroreningarna till helt övervägande del består
av grundämnen kan ett upptag av föroreningar ske i växterna. Olika föroreningar kan
anrikas i olika delar av en växt, såsom i rötter, blad, stam eller frukter. Ett sätt att
bedriva fytosanering är att plantera växter med ett högt specifikt upptag av en eller flera
föroreningar som på sikt utarmar marken på förorening. En anrikning av föroreningar
sker då i växtmaterialet som regelbundet skördas. En ytterligare uppkoncentrering av
föroreningar i oorganisk form är att förbränna växtmaterialet och omhänderta askan. I
det aktuella fallet bedöms dock föroreningshalten i marken vara så hög att en
fytosanering skulle kräva många hundra år och därmed erfordra tillsyn och fortlöpande
skötsel under motsvarande tid. Det bedöms inte praktiskt genomförbart.
Fytosanering/fytostabilisering bedöms därför inte vara ett tillämpbart åtgärdsalternativ
för glasavfall.
Övertäckning av förorenade markområden

Ett alternativ till urschaktning som också syftar till att minska spridning av föroreningar
och direkt exponering för dessa, är att täcka marken med ett tätt ytskikt. På så sätt
förhindras nederbörd att infiltrera genom marken och sprida föroreningar som ligger
ovanför grundvattnet ned till grundvattnet. En täckning kan antingen utföras som en
kvalificerad täckning som syftar till att begränsa spridningen under överskådlig tid eller
som en enklare täckning som främst förhindrar direkt kontakt med förorenat material.
Lämplig kvalitet och typ av övertäckning är avhängigt den platsspecifika
riskbedömningen som bestämmer vilken riskreducering som krävs. Oberoende av
utformning kommer en övertäckning, utan att schakta bort förorenade massor, att ställa
restriktioner på den framtida markanvändningen.
Med hänsyn till Björkåområdets läge i omedelbar närhet till ett våtmarks-/maderområde
med varierande grundvattennivå som periodvis står i kontakt med förorenat material
bedöms inte övertäckning vara ett lämpligt åtgärdsalternativ.
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Enklare övertäckning
En enklare form av skyddstäckning kan vara en asfalterad yta eller ett geomembran.
Eftersom materialen åldras och därmed får försämrade egenskaper påverkas dess
effektivitet i ett längre tidsperspektiv. Metoden lämpar sig därför bäst som en temporär
åtgärd.
Kvalificerad övertäckning
En kvalificerad övertäckning innebär att mäktiga tät- och skyddsskikt läggs på det
förorenade området enligt de krav som ställs på en deponi för farligt avfall. En nackdel
med metoden är att den, trots en hög kostnad, innebär risk för ökad utlakning av föroreningar under perioder då grundvattenytan står högt i området. I Björkå är dock
normalt grundvattennivåerna relativt höga och når inom delar av området upp i de
förorenade jordmaterialen. Metoden bedöms därför inte vara effektiv för Björkå. En
kvalificerad täckning innebär också en kraftig höjning av markytan, något som i viss
mån skulle påverka områdets karaktär.
Nollalternativet

Nollalternativet innebär att området lämnas utan åtgärd. Detta alternativ bedöms
oacceptabelt för Björkå f.d. glasbruk med hänsyn till identifierade risker för hälsa och
miljö och skulle föranleda restriktioner i markanvändningen. Restriktioner skulle
exempelvis krävas åtkomst av området under lång tid, samt för grävning inom området
och eventuella uppgrävda jordmassor behöver då karakteriseras och vid behov
omhändertas vid godkänd mottagningsanläggning för avfall.
Temporär avledning/avsänkning av grundvatten

Temporär avledning eller avsänkning av grundvatten kan utgöra moment i en saneringsåtgärd, exempelvis där urgrävning av föroreningar behöver göras under den naturliga
grundvattenytan. Åtgärden utförs för att minska spridningen av föroreningar eller för att
minska risken för stabilitetsproblem i marken i samband med grävningen. Olika
metoder finns för att åstadkomma den önskade grundvattenavledningen, exempelvis
genom dränering eller pumpning av grundvatten i schaktgrop, i avsänkningsbrunnar
eller i en krans av grundvattenrör som installeras för ändamålet. I vissa fall krävs en
samtidig injektering av vatten i en zon utanför det avsänkta området för att upprätthålla
grundvattenytans läge. Skälet till detta kan exempelvis vara risk för sättningar i
byggnader nära det område som ska saneras.
I Björkå bedöms att begränsade och temporära avsänkningar av grundvattenytan vid
behov skulle kunna utföras för att medge lokal urgrävning under grundvattenytan.
Möjlighet att genomföra mer omfattande avledning eller avsänkning av grundvatten
inom området bedöms däremot inte realistiskt med hänsyn till närhet till
våtmarken/maderområdet och Badebodaån.
Avskärmning av grundvattenflöde och markfilter

Inom områden där föroreningar förekommer under grundvattenytan kan avskärmning
göras som förhindrar grundvattenströmningen genom förorenade massor. I vissa fall kan
även förorenat grundvatten ledas genom markfilter för att avskilja föroreningar.
Oberoende av utformning kommer en avskärmning eller ett markfilter, utan att schakta
bort förorenade massor, att ställa restriktioner på den framtida markanvändningen.
Med hänsyn till Björkåområdets läge i omedelbar närhet till ett våtmarks-/maderområde, periodiska översvämningar och med direkt utflöde av lakvatten som ytvatten
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bedöms avskärmning eller markfilter för rening av grundvattenflödet inte vara lämpliga
åtgärdsalternativ.
Avskärmning
Avskärmning av grundvatten kan åstadkommas genom att anlägga s k vertikala
barriärer. Barriären kan göras av täta material som bentonit eller cement. Dessa barriärer
kan installeras uppströms, nedströms eller så att de helt och hållet omger det förorenade
området och kan vid behov kompletteras med avskärande diken uppströms. Metoden
bedöms inte tillämplig på ett område som karakteriseras av omedelbar närhet till
ytvatten i våtmark/maderområde.
Markfilter
De senaste 15-20 åren har olika metoder att rena förorenat grundvatten som leds genom
passiva eller semi-passiva markfilter testats där föroreningar fångas upp genom
adsorption på ett filtermaterial eller där en kemisk eller biokemisk omvandling sker som
bildar en svårlöslig förening mellan föroreningen och någon kemisk tillsats i filtermaterialet. Reaktiva markfilter har använts framförallt i Nordamerika (se exempelvis
USEPA, 1998) men även i Europa. Fördelar med passiva system är att de kräver
minimal tillsyn och kan åstadkomma en kostnadseffektiv rening av grundvatten.
Nackdelar är att det är svårt att praktiskt utforma ett system som inte kräver tillsyn och
att vissa typer av markfiltersystem har sämre funktion under den kalla årstiden.
Möjligheten att få ett fungerande system påverkas starkt av de lokala hydrogeologiska
förhållandena.
Med hänsyn till Björkåområdets läge i omedelbar närhet till ett våtmarks-/maderområde
med direkt utflöde av lakvatten som ytvatten som gör det svårt att effektivt fånga in en
lakvattenplym bedöms markfiltersystem inte vara ett lämpligt åtgärdsalternativ.
Åtgärder för rening av grundvatten i marken (in situ)

Att sanera grundvatten från föroreningar i marken är en mycket komplicerad och
kostsam åtgärd som inte ger någon varaktig effekt om inte föroreningskällorna åtgärdas.
Rening av grundvatten förordas därför inte i denna åtgärdsutredning. Det bedöms
istället mer relevant att reducera källan till fortsatt spridning samt att följa upp effekten
av en åtgärd med ett kontrollprogram för grundvatten, ytvatten och sediment. In situ
rening av grundvatten bedöms inte vara ett lämpligt åtgärdsalternativ i Björkå.
Rening av vatten från schaktgropar

Vatten som rinner in i schaktgrop kan vid behov pumpas ur och omhändertas. Vattenrening görs vanligen i mobila vattenreningsanläggningar som uppförs i samband med
entreprenadarbetet. Lämplig vattenreningsmetod med hänsyn till sammansättning på
föroreningar, miljökrav för avledning av renat vatten och övriga platsspecifika
förutsättningar uttestas lämpligen i samband med projekteringen eller ett inledande
skede av entreprenaden. Rening av vatten bedöms nödvändig i samband med
gräventreprenaden vid Björkå f.d. glasbruk.
Stabilisering

Stabilisering innebär att föroreningarna görs mindre mobila, ofta genom tillsättning av
någon kemikalie, såsom kalk, i marken eller efter borttransport till behandlingsanläggning. Ofta är avsikten med stabiliseringen att minska lösligheten av olika
föroreningar. Försök med inblandning av benmjöl som stabiliseringsmedel gav inte
önskad effekt (SGI, 2009). Minskad mobilitet kan också fås genom fysisk förändring av
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den förorenade jorden, t.ex. solidifiering. Stabilisering har inte bedömts vara en
generellt tillämpbar metod för förorenade jordmassor från glasbruksverksamhet (Fanger
m. fl., 2003).
Solidifiering

Med solidifiering avses en fysikalisk inneslutning av det förorenade jordmaterialet i en
matris som görs så tät att utlakningen minskar och endast styrs av diffusion. Målet med
solidifieringen är normalt att ge jorden en sådan karaktär att risken för utsläpp till både
luft och vatten begränsas i en omfattning som innebär att slutprodukten kan betraktas
som icke-farligt avfall.
Cementstabilisering kan vara en möjlig metod att skapa större sammanhängande
monoliter än de enskilda jord- och glaskornen utgör och därmed minska den effektiva
ytan från vilken föroreningar kan frigöras. Det har dock inte undersökts om de
förändrade geokemiska förhållanden som erhålls riskerar att öka föroreningarnas
mobilitet (t.ex. kan den ökning av pH som erhålls öka mobiliteten hos arsenik och
antimon). Vidare bedöms detta alternativ som mindre kostnadseffektivt med hänsyn till
såväl de relativt höga kostnaderna, som den ökning av volymen som stabilisering av
jordmassorna innebär, vilket även fördyrar deponeringen. Det ska dock noteras att vissa
massor som inte uppfyller de gränsvärden för deponering på deponier för farligt avfall
kan kräva stabilisering för att deponering skall bli tillåtlig.
9.2.2

Bedömning av tänkbara åtgärdsmetoder

En bedömning av vilka av ovan redovisade metoder som är tillämpliga och effektiva för
förhållandena vid Björkå f.d. glasbruk sammanfattas i tabell 9-1. Metoderna är vanligt
förekommande vid efterbehandling av markområden i Sverige. Listan bygger också på
erfarenheter från Glasbruksprojektet (Höglund m. fl., 2007).
De metoder som bedöms vara realistiska att genomföra utvärderas sedan vidare i olika
kombinationer (åtgärdsalternativ) i en inledande alternativanalys i avsnitt 9.3. Där
studeras bland annat hur de uppfyller de övergripande åtgärdsmålen, samt kommunens
och andra intressenters önskemål. Vidare utvärderas allmänna förutsättningar och
teknisk genomförbarhet. För de mest lämpade alternativen fördjupas bedömningen
avseende teknisk genomförbarhet och uppnådda resultat i en fördjupad alternativanalys
och kostnadsuppskattningar tas fram (jfr avsnitt 9.4). Något eller några av dessa
alternativ förs sedan vidare (tillsammans med maxalternativet, nollalternativet och bästa
tillgängliga teknik-alternativet, BAT) till riskvärderingen. I vissa fall kan även finnas
behov av stödjande åtgärder, såsom en temporär avsänkning av grundvattennivå för att
kunna genomföra grävning, en liknande utvärdering av sådana åtgärder redovisas i
tabell 9-2.
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Tabell 9-1

Åtgärdsmetod

Sammanställning av beaktade åtgärdsmetoder och bedömning av
metodernas lämplighet för tillämpning i Björkå.
Skalan går från – (sämst betyg) till ++ (bäst betyg).
Bedömd
effektivitet för
förekommande
föroreningar

Beprövad
teknik

Bedömd
lämplighet
för lokala
förhållanden

Urgrävning

++

++

++

Förbehandling
–sortering,
siktning etc

+

++

++

Extern
deponering
(avstånd ca
20 km)

++

++

++

++

++

++

Deponering är den sista utvägen enligt
Naturvårdsverkets prioritering av åtgärdsmetoder.
Medför behov av långa transporter.

-

+

--

Ej lämplig med hänsyn till närhet till bostäder.
Olämplig p.g.a. närheten till grundvattenytan.

-

+

-

Förbränning

+/-

++

+/-

Jordtvätt –
urgrävd jord

+

-

-

Jordtvätt – in
situ

-

-

-

Biologisk
behandling

-

-

--

Extern
deponering
(avstånd ca
200 km)
Intern
deponering
inom området
Termisk
avdrivning

Övertäckning
(enklare)

+

+

+/-

Övertäckning
(kvalificerad)

++

+

-

Nollalternativet

--

++

--
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Kommentar

Fungerar i flertalet situationer. Kombineras vanligen
med lakvattenrening.
Fungerar i flertalet situationer. Effektiviteten för
aktuella föroreningar och jordmaterial måste dock
testas i praktiska förbehandlingsförsök.
Deponering är den sista utvägen enligt
Naturvårdsverkets prioritering av åtgärdsmetoder.
Medför behov av korta transporter.
Ny deponi anläggs regionalt (lämplig för avfall från
flera stora glasbruk i regionen).

Ej tillämpbar för alla aktuella föroreningar (metaller)
eller fraktioner (glas). Möjlig för PAH-förorenad jord
(dock är halterna måttligt förhöjda).
Tänkbar vid extern behandlingsanläggning.
Ej tillämpbar för alla aktuella föroreningar (metaller),
eller fraktioner (glas).
Bedöms tillämpbar för förorenat torvmaterial.
Kostsam.
Avfallet utgörs av glasmaterial (lämpar sig ej för
jordtvätt). Tänkbar vid behandlingsanläggning, ej
lämplig i närheten av bostäder.
Avfallet utgörs av glasmaterial (lämpar sig ej för
jordtvätt). Hydrologiska förhållanden olämpliga i
området (läget på en vattendelare med
grundvattenbildning genom infiltration).
Ej tillämpbar för aktuella föroreningar (metaller).
Föroreningar lämnas kvar inom området.
Delvis hög grundvattenyta och förekomst av
föroreningar under grundvattenytan.
Höjning av markytan inom området i begränsad
omfattning (motsvarande enklare övertäckning)
acceptabel men påverkar områdets karaktär. Berör
delar av angränsande skogsfastighet. Funktionen
hos en enklare övertäckning osäker i ett
långtidsperspektiv.
Föroreningar lämnas kvar inom området.
Delvis hög grundvattenyta och förekomst av
föroreningar under grundvattenytan.
Höjning av markytan inom området acceptabel men
påverkar områdets karaktär. Berör delar av
angränsande skogsfastighet.
Säkrare i ett långtidsperspektiv, men kräver skötsel
och restriktioner.
Platsspecifika riktvärden överskrids inom stora delar
av området. Medför att riskerna kvarstår. Glaskross i
marken utgör risk för skärskador. Delar av jorden
klassas som farligt avfall. Kräver restriktioner för
markanvändningen. Bedöms vara orimligt alternativ.

Tabell 9-2

Åtgärdsmetod

Sammanställning av stödjande åtgärder och bedömning av deras
lämplighet för tillämpning i Björkå.
Skalan går från – (sämst betyg) till ++ (bäst betyg).
Bedömd
effektivitet för
förekommande
föroreningar

Beprövad
teknik

Bedömd
lämplighet
för lokala
förhållanden

+

+

-

-

+

--

Reaktiv
barriär/Filter

+

+

-

Olämplig till följd av svårigheter att fånga in
lakvattenflödet. Osäkert om metoden är effektiv för
alla föroreningar.

Vattenrening

+

+

+

Avser rening av lakvatten från schaktgropar m.m.
som uppkommer under åtgärd. Kan effektivt reducera
påverkan på vattenkvaliteten i samband med
grävning. Vanligen ett krav för att kunna genomföra
efterbehandlingsåtgärder.

Stabilisering –
ex.vis genom
kalkning

+

++

+/-

Kan säkerställa att läckagen inte ökar kraftigt till följd
av ex vis försurning. Effektivt för många metaller
under medellång tid. Metodens effektivitet för
arsenik, antimon, molybden och vanadin behöver
klargöras med tester. Kan övervägas som
komplement för eventuell kvarlämnad restförorening.
Också möjligt som förbehandling inför extern
deponering (förutsätts ske inom deponiägarens
ansvar).

Solidifiering

+

++

+

Skapar en fysikalisk inneslutning av det förorenade
materialet vilket minskar utlakningen av föroreningar.
Tämligen höga kostnader. Kan vara ett komplement
för mindre volymer avfall med hög lakbarhet för att
möjliggöra deponering.

Temporär
avledning av
grundvatten/
avsänkning

Avskärmning
av grundvattenflöde

Kommentar

Temporär åtgärd främst för att underlätta
gräventreprenad. Avsikten kan vara att minska
lakvattenbildning och behov av vattenrening under
åtgärd. Läget intill våtmark och Lansgöl innebär att
endast mindre avsänkningar är rimliga att
åstadkomma.
Ingen effekt på det huvudsakliga problemet
(hälsorisker och miljörisker inom området)
Olämplig p.g.a. närheten till grundvattenytan.

Åtgärdsmetoder i tabell 9-1 och 9-2 som har minst ett "plus" i varje ruta, om än bara för
en viss fraktion eller typ av förorening bedöms relevanta att analysera vidare i den
inledande alternativanalysen. Nollalternativet följer med i hela urvalsprocessen.
Slutsats rörande tänkbara åtgärdsmetoder:

Följande åtgärdsmetoder bedöms tillämpbara för Björkå f.d. glasbruk och har beaktats i
den inledande alternativanalysen:


Urgrävning och borttransport



Deponering på extern deponi (regionalt nytt alternativ inom ca 20 km avstånd).



Deponering på extern deponi (befintligt alternativ Flishult i Vetlanda på 105 km
avstånd).



Förbränning, avser endast delmängder med högt organiskt innehåll såsom
förorenad torv.



Enklare övertäckning på delar av området.
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Vattenrening (under genomförande av åtgärden).



Stabilisering genom kalkning (som komplement till eventuell restförorening).

Vissa stödjande åtgärdsmetoder utöver ovan nämnda (vattenrening och kalkning) kan
bli aktuella som komplement. Det kan exempelvis vara tillfällig lokal avsänkning av
grundvatten, spontning, länshållning av schaktvatten samt förbehandling av urschaktade
jordmassor genom siktning, m.m.

9.3

Inledande alternativanalys

I den inledande alternativanalysen undersöks om de kvarvarande åtgärdsalternativen
uppfyller de övergripande åtgärdsmålen, deras tekniska genomförbarhet, uppnådda
resultat samt om alternativen är i linje med kommunens och andra intressenters
önskemål och förutsättningar.
De övergripande åtgärdsmålen, se avsnitt 9-1, omfattar sammanfattningsvis att
pågående verksamhet ska kunna fortgå, verksamma och allmänheten ska kunna vistas i
omgivningarna utan hälsorisker och kulturmiljön ska bevaras. Vidare ska miljön
(växtlighet och djurliv inom området och grundvatten) skyddas.
De övergripande målen täcker in flera av kommunens och andra intressenters önskemål
om bland annat markanvändning, tillgång till området och bevarande av kulturmiljön.
Andra aspekter såsom acceptans av framtida restriktioner och liknande (administrativa
åtgärder), begränsad tillgänglighet och störningar under genomförandeskedet, m.m.
beaktas i riskvärderingen.
Åtgärdsmetoderna kombineras i följande huvudalternativ:


Urgrävning inom hela området + deponering externt + förbränning av massor
med högt organiskt innehåll



Enklare övertäckning av delar av området + urgrävning av delar av området +
deponering externt + förbränning av massor med högt organiskt innehåll



Nollalternativet

I samtliga alternativ ingår vattenrening vid behov under pågående åtgärd. Behov av
stabilisering genom kalkning av eventuell restförorening bedöms i projekteringsskedet.
Analys avseende omhändertagande i en ny extern deponi regionalt eller en befintlig på
längre avstånd görs i riskvärderingsskedet.
Urgrävning av förorenade jordmassor kombinerad med deponering på en extern
deponi bedöms kunna utföras. Urgrävda massor med högt organiskt innehåll kan behöva
omhändertas genom förbränning på en extern anläggning. Alternativet är tekniskt
genomförbart och åtgärden har förutsättningar att ge acceptabla resultat med stor
riskreduktion. Åtgärden är beständig. Vidare innebär åtgärdsalternativet att de
övergripande åtgärdsmålen uppfylls och tas därför vidare till en fördjupad analys.
Delar av området skulle kunna användas som strövområde efter en enklare
övertäckning. Inom andra delar av området är en övertäckning olämplig med hänsyn till
pågående verksamheter och inverkan på områdets karaktär då markytan skulle komma
att höjas väsentligt. Åtgärden är tekniskt genomförbar, men den bedöms inte uppfylla
kravet på skydd av miljön fullt ut. Den ytliga grundvattennivån och ställvis förekomst
av föroreningar under grundvattenytan innebär en fortsatt spridning av föroreningar till
grundvattnet och via diken och maderområdet till Badebodaån även efter en
övertäckning. Ytterligare en aspekt att beakta är att tätskiktets och avskärmningens
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funktion är beroende av att de inte perforeras och åtgärden skulle alltså innebära att
restriktioner för markarbeten skulle krävas för området. Sammantaget gör detta att en
enklare övertäckning inte förs vidare till den fördjupade alternativanalysen.
Nollalternativet är redan i tabell 9-1 avfärdat som ett orimligt alternativ, men tas med i
den vidare diskussionen som en jämförelse.
Slutsatser från den inledande alternativanalysen

Följande åtgärdsmetoder kombinerade i ett åtgärdsalternativ bedöms ha förutsättningar
att uppfylla de övergripande åtgärdsmålen och övriga önskemål från huvudmannen och
andra intressenter:


Urgrävning



Deponering på extern deponi



Förbränning av vissa massor med högt organiskt innehåll såsom förorenad torv

9.4

Fördjupad alternativanalys inklusive kostnadsberäkning

Utifrån ovan föreslaget huvudalternativ har två åtgärdsalternativ formulerats som
utvärderas med avseende på nedanstående aspekter. Åtgärdsalternativen utformas för att
återspegla olika ambitionsnivåer för åtgärderna. En avstämning mot de övergripande
åtgärdsmålen behöver därför göras på nytt även i den fördjupade analysen, liksom en
bedömning av den förväntade riskreduktionen. Åtgärdsalternativen utvärderas avseende:


Övergripande åtgärdsmål



Kostnader



Riskreduktion (resultat) av föreslagna åtgärder



Risker och störningar under och efter åtgärdens genomförande

För beräkning av volymen jordmassor som måste åtgärdas och mängden åtgärdad
förorening har området delats in delområden enligt figur 9-2 och 9-4. Dessa delområden
baserar sig på fördelning av förorening, schaktdjup samt även med viss hänsyn till
begränsningar i schaktbarhet.
9.4.1

Beskrivning av åtgärdsalternativ

De undersökta åtgärdsalternativen för Björkåområdet summeras i tabell 9-3 och
beskrivs i mer detalj nedan.

131(144)

Tabell 9-3

Sammanställning av beaktade åtgärdsalternativ.

Åtgärd

Beskrivning av åtgärd

Massor omhändertas

Alt A

Urgrävning av alla förorenade massor som
innehåller glasskärv, samt massor med
föroreningar som överskrider platsspecifika
riktvärden. Bedöms motsvara både ett maxoch BAT-alternativ*.

Extern deponi + förbränning

Alt B

Urgrävning av förorenade massor med
akuttoxiska haltnivåer av As samt djupare
urgrävning inom ett mindre delområde i den
norra deponin där kraftig påverkan på
grundvattnet observeras

Extern deponi + förbränning

Nollalternativet

Ingen åtgärd.

-

* Bästa tillgängliga teknik

Alternativ A

I alla delområden grävs jord med halter som överstiger de platsspecifika riktvärdena
bort. Bedömningen av saneringsbehovet baserar sig på uppmätta halter i enskilda
provpunkter och att hela mäktigheten som karakteriseras av glasinslag åtgärdas (i snitt
1,1 meters djup, varierar mellan 0,2 – 1,9 m i de punkter där glas observerats, jfr figur
9-3). Ingen hänsyn tas till svårschaktade volymer eller områden nära våtmark och dike.
Vidare förutses att förorenade massor i anslutning till den nuvarande huvudbyggnadens
grund avlägsnas. Hänsyn måste dock tas till stabilitetstekniska faktorer vid schaktning
nära husgrunden, vilket måste utredas i detalj i projekteringsskedet.
Antagen medelmäktighet om 1,1 meter (baseras på synligt glasavfall i provpunkter)
inom den konstaterade åtgärdsytan bedöms ge en rimligt god bild av volymen massor
som behöver åtgärdas.
I vissa delområden behöver djupare schakter ske, då glasmäktigheterna är större eller då
underlagrande jord vid miljökontrollen av schaktbotten visar sig vara förorenad. Baserat
på utförda kemiska analyser är det ca 25 % av analyserna som inte innehåller glas men
som ändå överskrider platsspecifika riktvärden. Av dessa ligger ca 8 % djupare än 1,1
meter. Att alla massor med glasinnehåll bör åtgärdas verkar också vara en rimlig
bedömning, då endast ca 7 % av alla jordanalyser med glasinnehåll är rena (överskrider
inte platsspecifika riktvärden).
Totalt schaktas 6400 m3 ut varav 1000 m3 (ca 15 %) innehåller sten och block och kan
antas vara rena massor. Sten och block bedöms kunna återläggas efter kontroll att
materialet inte är förorenat. Totalt 5400 m3 förorenade massor måste omhändertas.
I Björkå bedöms endast mindre mängder torv behöva omhändertas, vilket grovt
uppskattas till ca 100 m3 (1,5 m på ömse sidor om smalt dike längs deponi, 300 m längs
diket, medeldjup på organiskt material 0,1 m = 90 m3 + 11 % = 100 m3).

132(144)

Figur 9-2

Delområden som används för beräkning av volymer och föroreningsmängder i
Björkå för Åtgärdsalternativ A. Kartan visar provpunkter där minst ett ämne
överskrider det platsspecifika riktvärdet för de olika scenarierna.

Figur 9-3

Översiktlig redovisning av förekomster av glas i marken runt Björkå.
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Alternativ B

Ett åtgärdsalternativ har undersökts som tar sikte på att reducera hälsoriskerna till en
acceptabel nivå samt att minska spridningen där förhöjda halter kan påvisas i
grundvattnet. Enligt utförd riskbedömning kan viss påverkan ses på omgivningen
(avledande ytvattendiken) däremot är halterna i omgivande grundvattenrör låga eller
måttliga och uppskattat läckage med grundvattnet är i dagsläget förhållandevis lågt.
Därmed bedöms inte omfattande åtgärder krävas för att ytterligare minska spridningen
med grundvatten från området, med undantag för riktade punktinsatser till ett delområde
i den norra deponin med höga grundvattenhalter.
Detta åtgärdsalternativ ger inget skydd av markmiljön i de delområden som inte
åtgärdas. Även om uppmätta halter överskrider riktvärden för markmiljön i dessa
kvarvarande delområden, bedöms mindre delområden kunna lämnas då detta endast ger
(eller kan ge) en lokal påverkan på markmiljön. Marken utgörs till betydande del av
olika utfyllnader och deponerat glasavfall, varför marken inte kan förväntas ha en
naturlig funktion i alla avseenden. Området används för industriell verksamhet
(handel/klädinsamling) där naturmiljön är inte av central betydelse för markanvändningen. Naturtypen i området som helhet är vanligt förekommande i regionen och inget
särskilt miljöskydd bedöms föreligga.
Totalt schaktas 2 700 m3 ut varav 400 m3 (ca 15 %) innehåller sten och block och kan
antas vara rena massor. Sten och block bedöms kunna återläggas efter kontroll att
materialet inte är förorenat. Totalt 2 300 m3 förorenade massor måste omhändertas.
Förorenad torv antas omhändertas på samma sätt som för åtgärdsalternativ A, dvs. ca
100 m3 (se underlag ovan).
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Figur 9-4

9.4.2

Delområden som används för beräkning av volymer och föroreningsmängder i
Björkå för Åtgärdsalternativ B (blåa och röda ytor). Enstaka isolerade punkter
med akuttoxiska arsenikhalter utanför åtgärdsområdet ingår också i
åtgärdsalternativ B.

Omfattning av åtgärder - sammanfattning

I tabell 9-4 presenteras översiktligt vilka jordvolymer som berörs av de föreslagna
åtgärderna. Återläggningsmassor avser rena jordlager som grävs ur för att komma åt
underliggande förorenad jord och sedan läggs tillbaka i schaktgropen. Omhändertagen
jord avser förorenad jord som transporteras bort för behandling eller deponering på
extern mottagningsanläggning. Omhändertagen jord ersätts med rena ersättningsmassor.
För urgrävda förorenade massor från den befintliga deponin söder om hyttan är dock
ersättningsmassor endast nödvändiga för att återställa den ursprungliga, naturliga
marknivån. För markytor som idag är bevuxna påförs ett ca 5 cm skikt av
anläggningsjord och besås med gräs. En illustration till masshanteringen redovisas i
figur 9-5.
Tabell 9-4

Sammanställning över hanterade jordvolymer i Alternativ A.

Urschaktade jordmassor (m3)

Alt A

Alt B

Total urschaktad mängd

6 400

2 700

Mängd som återläggs

1 000

400

Mängd till deponering IFA

2 200

460

Mängd till deponering FA

1 100

920

Stabilisering och deponering FA

2 100

920

100

100

Mängd förbränning torv (ej FA-klassat)
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Figur 9-5

9.4.3

Illustration till hanteringen av urgrävda massor.

Kostnader

I tabell 9-5 jämförs kostnaderna för åtgärdsalternativen. En mer detaljerad beskrivning
av kostnaderna redovisas i bilaga 6. Kostnaderna har uppskattats baserat på beräknad
mängd jordmassor som ska saneras och hur de förorenade massorna ska behandlas.
Kostnaderna bygger på uppskattningar av kostnader för liknande saneringar och
uppgifter från entreprenörer. Kostnaderna kan dock komma att ändras i samband med
projektering av åtgärderna då mer detaljerade uppskattningar kan genomföras.
Tabell 9-5

Sammanställning av beräknade saneringskostnader för Björkåområdet.

Alternativ A
Alternativ B
Nollalternativ5

9.4.4

Kostnad (Mkr)
7 – 14
3–7
0

Tänkbara mottagningsanläggningar

Det finns ett antal mottagningsanläggningar på relativt korta avstånd från Björkå f.d.
glasbruk, se tabell 9-6. Kontakt har tagits med Linneberga och Moskogen från vilka
prisuppgifter har erhållits. Moskogen har idag ingen färdig teknik för att stabilisera
massor som inte klarar lakkriterierna varför deras pris för stabilisering är en grov
uppskattning.

5

Avser endast direkta kostnader. Ett nollalternativ kan dock innebära avsevärda indirekta
kostnader såsom restriktioner i markanvändning, fortgående föroreningsspridning mm.
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Tabell 9-6.

Tänkbara mottagningsanläggningar för förorenad jord och glasavfall från
Björkå f.d. glasbruk.

Anläggningsnamn

Kommun

Avfallstyp

Linneberga avfallsupplag Kronobergs län
Moskogens
Kalmar län
avfallsanläggning
Målserums
Kalmar län
avfallsanläggning

Uppvidinge

IFA, FA, stabilisering

Kalmar

IFA, FA, stabilisering

Västervik

IFA, FA, stabilisering

Äskya avfallsupplag

Kronobergs län

Älmhult

SAKAB

Örebro län

Kumla

IFA, FA, stabilisering
FA (torv med
slaminblandning) förbränning

9.4.5

Län

Bedömd riskreduktion

I tabell 9-7 uppskattas den omhändertagna föroreningsmängden och i tabell 9-8
redovisas bedömd riskreduktion (andel omhändertagen föroreningsmängd) för de olika
åtgärdsalternativen. För båda åtgärdsalternativen åtgärdas en stor andel av
förekommande föroreningar i området. De punkter där PAH-föroreningar förekommer i
halter över platsspecifika riktvärden omfattas av åtgärderna och bedöms elimineras.
Tabell 9-7

Alternativ A
Alternativ B
Nollalternativ
Tabell 9-8

Alternativ A
Alternativ B
Nollalternativ

Sammanställning över omhändertagna mängder (kg) för arsenik, barium,
kadmium, bly, antimon och zink för respektive åtgärdsalternativ för
respektive åtgärdsalternativ.
As

Ba

Cd

Pb

Sb

Zink

2 500
1 700
0

8 500
5 300
0

48
20
0

3 100
1 800
0

680
450
0

13 700
4 600
0

Sammanställning över bedömd riskreduktion (andel omhändertagen
föroreningsmängd) för arsenik, barium, kadmium, bly, antimon och zink för
respektive åtgärdsalternativ.
As

Ba

Cd

Pb

Sb

Zink

98 %

86 %

87 %

87 %

94 %

84 %

66 %
0

53 %
0

35 %
0

49 %
0

63 %
0

28 %
0

Riskreduktionen med hänsyn till läckage av arsenik, antimon och olika metaller har uppskattats
baserat på genomsnittliga föroreningshalter i marken då föroreningar överskridande de
platsspecifika riktvärdena har avlägsnats. Resultaten redovisas i tabell 9-9 och visar att för såväl
åtgärdsalternativ A som B erhålls en mycket god reduktion av tungmetalläckaget. Det kan alltså
noteras att en tillräcklig minskning av läckaget bedöms erhållas även för alternativ B trots att
reduktionen av mängden förorening är väsentligt lägre än i alternativ A. Kostnaden är ungefär
hälften så hög för åtgärdsalternativ B på grund av halverade föroreningsvolymer.
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Tabell 9-9

Sammanställning över bedömd riskreduktion (minskning av läckage) för
arsenik, barium, kadmium, bly, antimon och zink för respektive
åtgärdsalternativ.
As

Alternativ A
Alternativ B
Nollalternativ

Ba

Cd

Pb

Sb

Zink

98 %

88 %

95 %

87 %

87 %

94 %

95 %
0

78 %
0

64 %
0

77 %
0

86 %
0

64 %
0

För åtgärdsalternativ A bedöms riskerna för akuta hälsoeffekter genom
direktexponering vid vistelse inom det förorenade området elimineras helt. Även
kroniska hälsoeffekter på grund av långsiktig exponering bedöms vara minimal då all
jord med halter över platsspecifika riktvärden åtgärdas. För åtgärdsalternativ B lämnas
mindre delområden med halter över platsspecifika riktvärden för hälsa för framför allt
bly, kadmium och arsenik. Medelvärdet för kadmium och bly i kvarlämnade halter sett
över hela området underskrider dock de platsspecifika hälsoriktvärdena. Medelvärdet
för arsenik i kvarlämnade halter uppgår däremot till 35 mg/kg TS vilket är något över
det platsspecifika riktvärdet för hälsa (>25 mg/kg TS).
Risken för hälsoeffekter vid långvarig exponering bedöms dock vara liten även för
åtgärdsalternativ B, då området inte bevistas frekvent. Riktade åtgärder för att
ytterligare reducera resthalter av bly och kadmium i det nordöstra deponiområdet kan
dock övervägas, men har inte medräknats i åtgärdsalternativ B. Behovet av ytterligare
insatser kan utredas under projekteringen då föroreningarna avgränsats i detalj.
Även för enstaka isolerade punkter med arsenik i halter över akuttoxiska nivåer som
ligger utanför åtgärdsområdet för alternativ B antas riktade saneringsinsatser ske. I
nollalternativet kvarstår däremot riskerna för såväl akuta hälsoeffekter som mer
långsiktiga (kroniska) då förhöjda och ställvis mycket höga föroreningshalter lämnas i
hela området. En separat dosberäkning har gjorts som visar hur stor exponering som en
person utsätts för vid exponering för uppmätta halter (jfr avsnitt 7.7).

9.5

Förslag till mätbara åtgärdsmål

Urgrävning av förorenade jordmassor föreslås ske enligt framtagna platsspecifika
riktvärden för olika berörda markanvändningstyper (bruksmark, bostadsfastighet
respektive övrig mark). Undersökningarna visar att marken har inslag av glasskärv och
att föroreningar förekommer i anslutning till glas i marken, varför det föreslås att
urgrävning även sker av påträffat glas då lakning av glaset på lång sikt kan leda till
föroreningsläckage om det lämnas i marken. På detta sätt bedöms sanering sammantaget
kunna ske med en hög grad av riskreduktion. De mätbara åtgärdsmålen redovisas i
tabell 9-10.
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Tabell 9-10

9.6

Mätbara åtgärdsmål för Björkå (mg/kg TS).

Miljökontroll

Konstaterade deponiområden med större eller mindre innehåll av glas grävs ur och
lämpliga delvolymer/enhetsvolymer provtas innan borttransport för klassning som IFA,
FA eller som massor som kräver stabilisering föregående deponering. I dessa
delområden provtas och klassas underliggande schaktbotten i naturlig jord.
För delområden runt bruksbyggnaderna som är mer eller mindre utfyllda med glasavfall
kan det finnas anledning att provta och klassificera mindre delvolymer i fält, exempelvis
enligt ett rutnät om 10x10 m2. För åtgärdsalternativ B kan dock inte urgrävningarna på
ett lika tydligt sätt kopplas till förekomsten av glas i marken.
Hur miljökontroll ska ske i detalj utreds vidare under projekteringen.
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9.7

Förslag till projekteringsdirektiv

Nedan ges ett antal projekteringsdirektiv som omfattar krav som projektören inte bör
avvika från vid projektering av efterbehandlingsåtgärder. Projekteringsdirektiven
bygger på områdets speciella förutsättningar som legat till grund för riskbedömning och
åtgärdsförslag samt underlaget till riskvärdering. Projekteringsdirektiven är i huvudsak
giltiga oberoende av vilket av de två åtgärdsalternativen som väljs.
Projekteringen ska utgå från att alla massor som omfattas av de förespråkade
åtgärdsalternativen med en föroreningshalt som överskrider de platsspecifika
riktvärdena inom aktuella åtgärdsytor ska grävas ur och ersättas av rena jordmassor i
den grad det är erforderligt för att återställa den ursprungliga naturliga marknivån. De
urgrävda jordmassorna ska efter provtagning och kemisk analys, vid behov även
genomgå laktester, samt klassificeras för korrekt omhändertagande.
Projektören ska utforma åtgärderna så att boende och verksamma inom eller i anslutning
till området påverkas i så liten utsträckning som möjligt av damning, buller, lukt,
transporter etc. Projektören ska härvid, i samråd med verksamhetsutövare, utforma en
masshanteringsplan och plan för genomförande av åtgärderna så att verksamhet inom
området kan fortgå med begränsade störningar.
De undersökningar som genomförts i området har visat ett påtagligt inslag av glasskärv
i framförallt glasdeponier, men förekommer allmänt spritt även i jordmaterialet.
Glasskärv kan även förekomma djupare ner i marken och kan förekomma i varierande
mängd ner till underlagrande naturliga jordlager. Lämplig metod för urgrävning och
hantering av påträffat glasskärv i marken utreds i samband med projekteringen.
Under projektering bör eventuella högförorenade områden om möjligt särskiljas för att
minimera mängden massor som behöver stabiliseras.
Marken i området har konstaterats innehålla betydande mängder block och sten varför
det är viktigt att det under projekteringen undersöks lämpliga metoder för sortering av
urgrävt material och att det klarläggs hur stor andel av det grövre materialet som är
möjligt att återlägga på platsen. Om större mängder förorenat material med högt inslag
av organiskt material påträffas rekommenderas att projekteringen undersöker lämpliga
metoder att avskilja det organiska materialet för separat hantering.
Stabilitetsaspekter bör utredas vidare under projekteringen. Detta berör
schaktningsåtgärder nära byggnaden, i delområden där organiska jordarter dominerar
eller där grundvattennivån ligger ytligt. Särskilda utredningar ska vid behov genomföras
avseende stabilitet och vibrationer så att påverkan på byggnader och andra
konstruktioner inte uppstår under saneringsarbetet. Om urgrävning medför stora
kostnader exempelvis på grund av behov av skyddsåtgärder/stödåtgärder som pumpning
och rening, spontning, m.m. kan man behöva överväga att lämna förorening, om detta
kan ske utan att de övergripande åtgärdsmålen äventyras. Detta kan även utredas
närmare inom ramen för den riskvärdering som föregår projekteringen.
Projektören ska ta fram en hanteringsplan för eventuellt påträffat skrot och annat avfall
som inte direkt kan hänföras till glasbruksverksamheten.
Projektören ska göra en karakterisering av eventuellt förorenat lakvatten som
uppkommer vid grävning i länshållna schaktgropar samt efter eventuell avvattning av
jordmassor. Denna karakterisering avvänds som underlag för entreprenörens metod- och
kostnadsförslag för eventuell avvattning och vattenrening. Utsläppspunkt för avledning
av renat vatten och haltgränser som ska gälla för detta vatten specificeras.
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Projektören ska utarbeta en plan för hantering av länshållningsvatten från schaktgropar
och annat förorenat vatten som ska samlas in, renas och kontrolleras mot uppställda
haltkriterier.
Projektören ska utarbeta riktlinjer för fordonstvätt under saneringen och
omhändertagande av tvättvattnet.
Projektören ska ta fram riktlinjer för återställning av området efter avslutad sanering. I
detta ingår att ta fram specifikationer på lämplig kvalitet på ersättningsmassor och hur
återetablering av vegetation ska ske.
Projektören ska utarbeta erforderliga planer, skyddsinstruktioner och skyddsåtgärder
som säkerställer en säker arbetsmiljö under saneringsarbetet.
Ett program för omgivningskontroll utarbetas i samband med projekteringen där
provtagning och uppföljning av läckage främst till grund- och ytvatten, samt kontroll av
damning, före, under och efter genomförd sanering.
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