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1 Inledning 
 
Verksamheten vid Surte Glasbruk pågick mellan åren 1862 och 1978. Kvar inom området 
finns idag olika spår efter 115 års glasindustri, inte minst i form av olika föroreningar i 
marken. 
 
Ale kommun har under 2004/2005 låtit utföra en översiktlig miljöteknisk markutredning av 
glasbrukets hela verksamhetsområde. Syftet med utredningen var att undersöka och klarlägga 
föroreningssituationen i jord, grundvatten och sediment motsvarande en MIFO fas 2 under-
sökning (Tyrens 2005). Enligt den sammanfattade riskbedömningen som redovisades i för-
studien bedömdes att f d Surte Glasbruksområde i sin helhet är klassat som riskklass enligt 
MIFO fas II varför Ale kommun sökte statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket för finan-
siering av en huvudstudie. 
 
I november 2005 fick Envipro Miljöteknik uppdraget att genomföra en huvudstudie för f d 
Surte Glasbruks verksamhetsområde. 
 

1.1 Projektets syfte och genomförande  
 

Uppdragets syfte är att på relativt kort tidsperiod framställa en Huvudstudie enligt Naturvårds-
verkets riktlinjer och rekommendationer. Tidplanen är satt med utgångspunkt från att det vid 
eventuella åtgärder skall vara möjligt att samordna eventuella entreprenadarbeten med Väg-
verkets och Banverkets projekt avseende utbyggnad av Rv 45 och Norge-Vänerbanan.  
 
Huvudstudien omfattar; 

 
• Sammanställning och utvärdering av tidigare utförda miljötekniska markundersök-

ningar samt framtagande av provtagningsplan för kompletterande detaljerade under-
sökningar 

• Utförande av kompletterande detaljerade miljötekniska undersökningar i mark, vatten 
och sediment 

• Sammanställning och utvärdering av samtliga undersökningar 
• Fördjupad riskbedömning och framtagande av platsspecifika riktvärden  
• Åtgärdsutredning för att utreda åtgärdsalternativ 
• Medverkan vid riskvärderingsprocessen, tillsammans med beställarens projektgrupp 

formulera mätbara åtgärdsmål samt kostnadsuppskattningar för åtgärdsalternativen 
• Färdigställande av huvudstudie 

 
Huvudstudien genomförs enligt Naturvårdsverkets rekommendationer och riktlinjer.  

 
 

Ansvarsutredning kommer att tas fram av berörda myndigheter. 
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1.2 Organisation 
 
Beställarens organisation 
 
Beställarens projektledare  
och kontaktperson:  Karin Blechingberg, Ale kommun 
Beställarens ombud:  Lennart Nilsson, Ale kommun 
    
Samordningsansvarig mot  
Banverket och Vägverket,  
samt beställarens rådgivare: Per Olsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Tillsynsmyndighetens kontaktperson: Malin Egardt, Miljöskyddskontoret, Ale kommun 
 
Kontaktperson BV/VV: Malin Emmens 
 
Beställarstöd:  Tobias Berglin, SGU 
 
Huvudkonsult och uppdragsansvarig: Envipro Miljöteknik AB 
 
Uppdragsledare/handläggare: Pär Elander 
Bitr uppdragsledare/handläggare/- 
fältprovtagare:  Virpi Nõmtak 
Handläggare/fältprovtagare: Henrik Eriksson 
Fältprovtagare:  Jenny Book Torring 
Fältprovtagare:  Charlotte von Mecklenburg 
Handläggare GIS:  Mikael Pyyny 
Kvalitet:  Elisabet Stadler 
 
Underkonsulter/entreprenörer; 
 
Handläggare, hydrogeologi: David Wladis, Mark & Miljö 
Sedimentprovtagning: Per Anders Nilsson, Medins 
Skruvborrning och inmätning: Ingmar Pedersen samt Lars Nilsson Tellstedt 
Odexborrning:  Mikael Lilja, Geogruppen 
Provgropsgrävning:  Ingemar Carlsson, Ingemar Carlsson Entreprenad 
Laboratorieanalyser:  Analytica (jord, grundvatten, sediment, laktester) 
   ALControl (Ecoscope) 
   Eurofins (sekventiella lakförsök) 
   MRM (siktförsök) 
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1.3 Tidigare genomförda undersökningar  
 
Följande tekniska undersökningar och rapporter ligger till grund för huvudstudierapporten: 
 
Grå pärm märkt ”Ale kommun, Surte Glasbruk” innehållande sammanställning av historik, 
finns hos Lena Holén Hedlund på miljöskyddskontoret i Ale kommun  
 
1999-03-08. Embra AB, Kemisk analys av jord och grundvatten, Surte 1:238 m fl, FB 
Engineering AB. 
 
2001-08-17. Surte 43:123, Gösta Johanssons åkeri AB, Miljöteknisk markundersökning, SCC. 
 
2003-01-31. NCC, Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och sediment, uppdrnr 
0214006. 
 
2003-04-02. Översiktlig miljöteknisk markundersökning på två fastigheter i Surte, Ale 
kommun, SCC. 
 
2004-04-09. NCC, Ansökan om stadsbidrag – Förebyggande åtgärder mot naturolyckor i 
bebyggda områden. Stabiliseringsåtgärder mot skred på fastigheterna Surte 43:1 och 1:230, 
Ale kommun, Västra Götalands län. 
 
2004-09-07. NCC, Kompl.Miljöteknisk markundersökning, Stabilitetsåtgärder, uppdrnr 
7024056. 
 
2005-02-02. Översiktliga miljötekniska markundersökningar och åtgärdsförslag, 
Arbetsplan/järnvägsplan. Objekt nr 542760, Ale kommun, Västra Götalands län. 
 
2005-03-02. Översiktlig miljögeoteknisk markundersökning inom verksamhetsområdet för f d 
Surte Glasbruk – Förstudie. Tyréns uppdrag nr: 207365. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Utredningsområde 
 
F d Surte Glasbruk ligger ca 15 km norr om Göteborg vid Göta älv. Utredningsområdet om-
fattar f d Surte Glasbruks verksamhetsområde och är ca 20 ha stort. Utredningsområdet om-
fattar större delen av industriområdena ”Surte västra” samt ”Surte östra”. 
 
Området ligger ca 250 m uppströms gränsen för vattenskyddsområdet för Göteborgs rå-
vattenintag i Göta älv och ca 2,5 km nedströms Eka Chemicals fabrik i Bohus. Strax norr om 
området ligger Tidermans f d verksamhetsområde inom vilket miljötekniska 
markundersökningar utförts inom samma tidsperiod som föreliggande utredning vidare. 
 
Den norra delen av det västra utredningsområdet, delområde 3, ligger inom exploaterings-
området för Rv 45 och järnvägen Norge/Vänerbanan. 
 
 
 
I tidigare utförd förstudie 
(Tyrens 2005) har 
utredningsområdet delats in i 4 
delområden. I föreläggande 
utredning har fältprovtagningar 
och numrering av prover utförts 
med utgångspunkt från denna 
indelning.  
 
Delområde 1  
Verkstadsområdet för f d Surte 
Glasbruk 
 
Delområde 2  
Området som f d Surte Glasbruk 
framförallt nyttjade för 
lagerhållning. Huvuddelen av 
Surte Västra industriområde.  
 
Delområde 3  
Utfyllnadsområdet som utgör 
den norra delen av 
industriområde 
 
Delområde 4 
Strandområde (Göta älv), 
inklusive Surte hamn, med 
otillfredsställande stabilitet. 
 
 

Figur 1 Fastighets- och planförhållanden 
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Det västra industriområdet omfattas av en detaljplan som fastställdes 1989-12-05, området är 
planlagt som industrimark. Verksamheter inom området omfattar i dag bl a Surte Hamn, 
Lagerverksamhet och diverse småindustrier och företag. Totalt arbetar ca 300 personer inom 
området.   Den pilallé som korsar det västra industriområde skall bevaras och redovisas som 
parkmark. Parkmark omfattar även de mest låglänta markområdena längs älven. Enligt Ale 
kommuns ÖP90 redovisas älvstranden som närströvområde/natur och industriområde. 
 
Det östra området, som omfattar det f d Glasbruksområdet, är planlagt som industrimark.  
 
Nuvarande fastighetsförhållanden redovisas i nedanstående figur.  
 

 
Figur 2    Fastighetsförhållanden och områdesindelning i undersökningsområdet f d Surte Glasbruk. 

Fastighetsbeteckningar Surte X.XX. 
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2.2 Topografiska, geologiska och geotekniska förhållanden 
 
Utredningsområdet utgörs dels av f d Glasbruksområdet i öster och dels av det västra indu-
striområdet som ligger längs Göta älv. De båda områdena skiljs åt av Väg 45 och järnväg i öst 
västlig riktning. Det västra området är relativt plant med svag lutning mot Göta älv. Området 
utgjordes tidigare till stor del av sankmark men är nu till i huvudsak utfyllt, till stora delar med 
avfall och restprodukter från den f d Glasbruksverksamheten. I början av 1980-talet påbörjades 
byggnation av lokaler för diverse småindustrier i den södra delen av området. Enligt uppgift 
från några av fastighetsägarna fylldes området ut med sand och lermassor. I de norra delarna 
skedde enligt uppgift utfyllnad, till stora delar med sprängsten, i samband med att området 
skulle bebyggas i slutet på 1980-talet och i början av 1990-talet. Fyllnadsdjupen varierar inom 
området mellan 0,5-4 m. De naturliga jordarterna inom området består huvudsakligen av 
svämsediment av silt och lera, underlagrat av postglacial finlera som har en mäktighet på 
mellan 20-30m. Leran underlagras av friktionsjord på berg. Längs älvstranden finns 
geotekniskt skredkänsliga områden. Längs älven finns en strandskoning av sprängsten. 
 
Även det östra f d Glasbruksområdet är utfyllt till mellan 0,5 och 2,5 m djup. Den naturliga 
jorden utgörs huvudsakligen av silt och lera underlagrat av postglacial finlera i mäktigheter 
mellan 10-30 m. 
 
Det västra undersökningsområdets sydliga gräns utgörs av ett dike som rinner i öst-västlig 
riktning ut mot Göta älv. Diket är kulverterat i sin övre del, från Surtesjön ned till och förbi 
järnvägen. Från järnvägen och ut till Göta älv är diket öppet, en sträcka av cirka 200 m. En 
kraftstation har varit belägen i anslutning till diket inom det östra undersökningsområdet. Diket 
mottar dagvatten från industriområdet Surte östra. 
 
I det västra utredningsområdet, mellan delområde 2 och 3, finns ett kulverterat dagvattendike 
som mynnar i Göta älv. Diket mottar dagvatten från berget öster om väg 45 samt väg 45 och 
järnvägen. 
 

2.3 Fornlämningar 
 
Inom utredningsområdet finns inga kända fornlämningar. 
 
 

3 Verksamhetshistorik och förväntade föroreningar 

3.1 Allmänt 
 
Verksamheten vid Surte Glasbruk startade år 1862 och pågick fram till 1978. Till en början ut-
gjordes den huvudsakliga tillverkningen av fönsterglas. 1872 byggdes den första vannan för 
kontinuerlig smältning. 1911 installerades den första buteljblåsningsmaskinen. 1942, i sam-
band med ägarbyte, utfördes en omfattande ombyggnation av glasbruket. Under åren 1950-51 
byggdes en hamn, linbana till de 10 silotornen samt mänghus dör invägning av råvarorna och 
blandning av glasmassan skedde. Den 29 augusti 1955 inträffade en katastrofartad brand kort 
efter att den nya hyttan börjat byggas och denna brann ner till grunden. Hyttan byggdes upp 
igen och driften återupptogs i oktober 1956. 1960 övertog PLM driften av Surte Glasbruk och 
produktionen inriktades alltmer mot förpackningsglas, huvudsakligen för konservindustrin, 
bryggerier samt vin och sprit. Transporten av råvaror och färdiga produkter skedde via järnväg, 
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bil och efter det att hamnen byggts till stor del med båt. I början på 1970-talet arbetades ca 660 
personer på glasbruket. 
 

3.2 Glasbruksprocessen i f d Surte Glasbruk och typiska föroreningar 
 
Vid tillverkningen av glas ingår ett flertal olika komponenter. En stor andel av innehållet 
utgjordes av skärv, dvs krossat glas. Basen vid tillverkningen utgjordes av glasbildare, vilken 
exempelvis utgjordes av kiselsyra (sand eller kvarts), borsyra och/eller fosforpentaoxid. Till 
denna bas tillsattes ytterligare komponenter för att få ett glas med önskade egenskaper. För att 
öka smältbarheten tillsattes så kallade flussmedel. Dessa utgjordes av oxider av alkalimetaller, 
exempelvis natriumdioxid (Na2O) och kaliumdioxid (K2O). Egenskaper som glasets tyngd och 
glans påverkas av stabilisatorerna. Som stabilisatorer användes bland annat kalk (CaCO3), 
blyoxid (Pb3O4) och zinkoxid (ZnO). För att glaset skulle bli fritt från blåsor och för att göra 
glaset homogent användes så kallade luttringsmedel, exempelvis i form av oxider av arsenik 
och antimon. För att ge glaset färg så användes kombinationer av oxider och sulfider, bland 
annat järn, krom koppar, nickel, kobolt och kadmium. Vid framställning av opalglas användes 
också grumlingsmedel vid tillverkningen. Grumlingsmedel utgjordes av flusspat (CaF2), 
kryolit eller kalciumfosfat. Enligt tidigare utredning (Tyréns, 2005) har också tennoxid använts 
i processen, bland annat för att förhindra sprickbildning. 
 
Avfallet från glasbruken utgörs av glaskross, råvaruspill och sliperiavfall. I fallet Surte 
Glasbruk kan även rester av petroleumprodukter och kol förekomma. Dessa härstammar från 
hanteringen av olja samt förbränningen av kol i området. Stora delar av det f d glas-
bruksområdet är utfyllt med glasbruksavfall. Glasbruksavfall i form av hyttsopor (golvspill), 
felblandad mäng, oanvändbart glaskross, emballage (som råvarorna kommit i), rester från 
uttjänta ugnar samt slipslam från rensbrunnar kan förväntas. En tänkbar föroreningskälla är i 
området i anslutning till hyttan där man sopade ut hyttsopor utanför dörren. I mängkammaren 
har hantering av råvaror kan förhöjda metallhalter förväntas. Processavloppsvatten från syra-
polering och etsning kan innehålla höga halter av metaller, processavloppsvattnet släpptes ut i 
det södra diket och ut i Göta älv. 
 
Utifrån tidigare utredningar och erfarenheter utgörs de förväntade föroreningarna främst av 
metaller. De som bedöms kunna förekomma i störst utsträckning är bly (Pb) och arsenik (As) 
samt i viss mån även antimon (Sb), barium (Ba), bor (B), kadmium (Cd) och fluor (F). Andra 
tungmetaller såsom koppar (Cu), kobolt (Co), krom (Cr) och zink (Zn) kan även förekomma. 
Dessutom bedöms olja (alifater/aromater) och PAH kunna förekomma. 
 
Tidigare undersökningar har visat att flera av dessa metaller kan laka ut från avfallet och 
spridas med grund- och ytvatten. Undersökningarna av fem glasbruk i Småland (Svenska 
Glasbruksföreningen, 2004) har bland annat visat att antimon och arsenik lakas ut i större 
utsträckning från det krossade glaset jämfört med jorden/fyllnadsmaterialet, vilket indikerar att 
lakbarheten av dessa ämnen (tillsatta som luttringsmedel) kan vara högre i glas än i glas 
blandat med annat material. 
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3.3 Östra utredningsområdet - Delområde 1 
 
Det östra utredningsområdet, delområde 1, utgör verkstadsområdet för det fd glasbruket, som 
nu består av det befintliga industriområdet öster om väg 45/järnväg. Området är utfyllt, främst 
av rester från glasbruksverksamheten. Fyllnadsmäktigheten varierar mellan 0,5-2,5 m.  
 
Inom det östra utredningsområdet, delområde 1, har verksamheten under glasbrukstiden bl a 
omfattar följande verksamheter, se även Figur 3 nedan;  
 
Hyttor; Gamla Hyttan och Nya Hyttan  
Industriell verksamhet för tillverkning av glas har skett mellan åren 1862-1978. Tillverkningen 
har skett i två olika områden med hyttbyggnader; Gamla Hyttan (uppförd 1862) och Nya 
Hyttan (uppförd 1955). Som energikälla vid glasframställningen har både kol och olja använts. 
Inom den f d Nya Hyttan och i anslutning till denna har olika typer av olja förvarats i tankar 
och cisterner, enligt ett PM dat 22 februari, 1978 nämns att förvaring har skett dels norr och 
öster om den f d nya hyttan. 1955 brann den gamla hyttan ned, hyttan byggdes upp på nytt och 
driften påbörjades återigen 1956.  
 
Mängkammare  
I mängkammaren utfördes blandning av de råvaror som användes till glasmassan. På området 
har funnits både en äldre och en nyare mängkammare (3b). I den äldre mängkammaren har det 
även förvarats kemikalier enligt ritning dat 1 april, 1964 ”Tillbyggnad av mängkammare”. 
 
Panncentral och maskinservice  
Strax öster om panncentralen har det funnits en spolplatta med oljeavskiljare. 
 
Verkstäder inom området; UH-verkstad, maskinservice, reparationsverkstad  
Enligt blanketter för ”specifikation av miljöfarligt avfall” från miljökontorets arkiv har 
tvättning av maskindelar med olika typer av lösningsmedel ägt rum inom fastighet Surte 1:238 
åtminstone under mitten av 1970-talet.   
   
Kemtvätt av oljiga arbetskläder  
Enligt blanketter för ”specifikation av miljöfarligt avfall” från miljökontorets arkiv har 
kemtvätt av oljiga kläder ägt rum inom fastighet Surte 1:238 åtminstone under mitten av 1970-
talet. Det är inte klarlagt var tvätt har ägt rum inom fastigheten. Enligt PM ”Beträffande 
inventering av avfalls- och industriupplag mm” dat 1974-12-27 har en större tvättmaskin 
installerats där samtliga arbetskläder inom företaget tvättas, olja och oljeslam har enligt PM 
omhändertas i behållare och systemet har varit slutet. 
 
Transformatorstation och kraftstation  
I samband med en brand i f d transformatorstationen i slutet av 1990 rensades och revs 
byggnaden ut invändigt. 
 
 
Nuvarande verksamhet inom det östra utredningsområdet utgörs huvudsakligen av 
åkeriverksamhet i regi av Surte Åkeri. Inom fastigheten finns även mekanisk verkstad, 
ventilationsfirma och plåtslageri. Göteborg Energi bedriver även verksamhet inom området. 
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3.4 Västra utredningsområdet - Delområde 2-4 
 
Det västra utredningsområdet omfattar delområde 2-4, och är beläget mellan V45/järnväg och 
Göta älv. Surte Glasbruk nyttjade området för transporter via Surte hamn samt för 
lagerhållning av råvaror och färdiga glasprodukter. Hamnverksamheten har omfattat lastning 
och lossning av bulkfartyg och inom området har funnits och finns även idag uppställningsytor 
och lager- och förrådsbyggnader. Under verksamhetstiden skedde kontinuerlig utfyllnad över i 
princip hela utredningsområdet, speciellt omfattande var utfyllningen i de nordligaste delarna. 

 
Inom den norra delen av det västra utredningsområdet har uppfyllnad skett huvudsakligen med 
glaskross och rester från glasbrukverksamheten. Inom den mellersta delen har enligt uppgift 
uppfyllnad huvudsakligen skett med kasserat tegel från ugnar från glasbruket. Den sydligaste 
delen fylldes upp efter nedläggning av glasbruket, med bl a rivningsmaterial och sprängsten. 
Området började bebyggas ca 1980. Den f d oljeavskiljningsanläggningen har varit belägen 
inom den södra delen av området. 
 

 
Figur 3 Karta som visar verksamhetsområden inom Surte glasbruk. 

 
F d utfyllnadsområde 
Utfyllnadsområdet i den norra delen av det västra utredningsområdet, utgörs av fyllnadsmassor 
som bland annat härrör från den tid då området nyttjades för deponering av industriavfall från 
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Surte Glasbruk. Sedan deponeringsverksamheten avslutades har ingen känd verksamhet 
bedrivits innan befintliga verkstadsbyggnader byggdes. Det norra utfyllnadsområdets 
utbredning syns på gamla flygbilder, se  
 
Figur 4 och        Figur 5. Området har därefter fyllts med bl a sprängsten. 

 

 
 

Figur 4 Flygbild från 1968, med ungefärlig         Figur 5 Flygbild från 1968 med ungefärlig 
utsträckning av det norra utfyllnadsområdet         utsträckning av det norra utfyllnads området 
 
 
Fd Kolgård 
Strax väster om det norra magasinet finns ett område som idag nyttjas som uppställningsplats. 
Inom detta område låg den sk Kolgården, där kol förvarades. Inom området har utfyllnad skett 
från den f d glasbruksverksamheten. Enligt uppgift var det inom detta område som huvuddelen 
av tegel från rivna ugnar deponerades. 
 
Fd läge för oljecisterner 
Oljecisternerna installerades i samband med att den nya hyttan togs i bruk 1956. Cisternerna 
fylldes på via en pipeline från hamnen, från cisternerna gick sedan pipelinen vidare till hyttan. 
Oljecisternerna revs bort i slutet av 1970-talet. Inom området har hantering av stora mängder 
av petroleumprodukter och oljor skett.  
 
Fd läge för oljeavskiljningsanläggning/dike 
Kyl- och dagvatten från Surte Glasbruk leddes tidigare till ett s-format dike i vilken en 
specialdesignad oljeavskiljningsanläggning var placerad. Denna bestod av en gravimetrisk 
anläggning bestående av två skibord som byggde på att oljan flöt upp till ytan och ansamlades 
i en utlöpare vid sidan av diket där oljan samlades upp m h a ett oljeupptagningsband. 
Resterande vatten gick ut i älven vid f d Surte hamn. Enligt protokoll av ”deklaration av 
miljöfarligt avfall” i Miljökontorets arkiv har miljöfarligt avfall från Surte Glasbruk 
omhändertagits av GRAAB Kemi i Göteborg från mitten av 1970-talet. 
 
Läget för oljeavskiljningsanläggningen syns på flygfoton från 1979-05-11. Enligt brev 
angående oljeutsläpp i dike på Surte Västra Industriområde, dat 1981-12-29, från Göteborgs 
stadskansli till Ale kommun angående ersättning för oljeskador i Göta älv anges att 
oljeavskiljaren rivits.   Detta innebär att oljeavskiljningsdiket förmodligen fylldes igen någon 
gång mellan 1979 och 1981. Enligt muntlig uppgift från Lena Hedlund Holén på Ale kommun 
schaktades förorenade massor bort i samband med försäljning av en fastighet, 1989, inom 
aktuellt område från detta område. Dessa uppgifter har inte bekräftats i skriftliga dokument. 
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Fyllnadsmassor generellt 
Stora delar av området fylldes upp efter nedläggning av bruket. Fyllningen innehåller 
restprodukter från den tidigare glasbruksverksamheten, såsom glaskross, kolliknande slagg, 
tegel etc. 
 
 
Nuvarande verksamheter inom det västra utredningsområdet 
 
Inom den norra delen, inom fastighet Surte 43:123, finns en verkstadsbyggnad uppförd ca 
1990. Nuvarande verksamhet omfattar underhåll av arbetsmaskiner, byte av hydrauloljor etc. 
 
Fastighet 43:129 och 43:135 nyttjas för åkeriverksamhet, byggnaderna uppfördes ca 1989-
1990. Inom fastigheterna finns uppställningsytor för fordon, samt en tankningsstation. 
 
Surte 43:134 nyttjas främst som uppställningsplats för diverse fordon, släp etc. 
 
Inom fastighet Surte 1:238 finns bl a Surte hamn och magasin för lagring av diverse varor, för 
närvarande; salt, spannmål och metaller. Lagring av bl a däckflis sker på marken strax väster 
om magasinen. Området nordväst om lagerbyggnaderna används som uppställningsplats för bl 
a fordon, släp och containrar. 
 
Inom den södra delen av det västra utredningsområdet, dvs söder om Hamngatan finns ett 10-
tal olika företag som bedriver varierande verksamheter, bl a mekaniska verkstäder, inves-
teringsbolag, fastighetsbolag, skrotfirma etc. 
 
Inom den södra delen av området vid Göta älv arrenderar en motorcykelklubb en fastighet av 
Ale kommun. Strax söder om motorcykelklubben finns några äldre kolonistugeliknande 
byggnader som enligt uppgift också arrenderas ut av Ale kommun, det är dock inte känt vem 
som arrenderar denna del av fastigheten. Det kan dock konstateras att det inte ser ut som någon 
har nyttjat fastighen under ganska lång tid. 
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4 Utförda undersökningar 

4.1 Provtagningsstrategi 
 
Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av utfyllda ytor. Enligt tidigare undersökningar 
har avfall och restprodukter från den f d Glasbruksverksamheten använts som 
fyllningsmaterial. Erfarenheter från liknande områden visar att heterogeniteten kan vara stor i 
sådana områden och föroreningshalterna snabbt skifta över korta sträckor. I flera projekt har 
detta visat sig i åtgärdsfasen genom att de förorenade mängderna har ökat i förhållande till vad 
som uppskattades i förundersökningarna. I normala fall skulle ett stegvis förfarande kunna 
tillämpas, där man ringar in misstänkt förorenade områden genom en stegvis förtätad 
provtagning och genom installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten som en 
typ av "integrerad" provtagning representerande större volymer. Ett stegvis förfarande 
användes bl.a. inom huvudstudien för projekt Högsby-Ruda och Rena Bruket Hälleforsnäs. 
Erfarenheterna av dessa visar att just fyllningsområden är mycket svåra att karakterisera och 
föroreningarna i dessa är svåra att avgränsa. I båda fallen har den första provtagningen 
inneburit att ett omfattande andra steg har måst genomföras för att avgränsa de påträffade 
förorenade områdena. I detta fall har tidplanen inte medgivit att en sådan strategi tillämpas, 
utan allt fältarbete och provtagning har behövt genomföras i en fältkampanj.  
 
Behovet av åtgärder styrs av riskbedömningen. Med hänsyn till de tidigare undersökningsre-
sultaten och en mycket preliminär bedömning av exponeringssituationen bedömdes att de re-
ferenskoncentrationer som skulle tas fram skulle bli relativt höga, åtminstone om man bortser 
från yliga delar av fyllningen där humantoxikologiska effekter beroende på direktexponering 
(och även ekotoxikologiska effekter inom området beroende på vilken vikt dessa tillmäts) blir 
styrande för eventuella åtgärder. Man kan med andra ord förvänta sig att åtgärderna kan be-
gränsas till sin omfattning. För att få ett bra underlag när det gäller bedömningen av vilka 
områden som kan lämnas utan åtgärd och var åtgärder bäst sätts in för att få avsedd effekt har 
ett relativt omfattande provtagnings- och analysprogram genomförts. 
 

4.2 Provmärkning 
 
Samma provmärkningssystem som GF har använts. Ett exempel på provmärkning för jord- och 
sedimentprover ges nedan: 
 
Su2046P_Jo051208 1,5-2 
 
Su betecknar Surte glasbruk. Den fyrsiffriga kombinationen därefter avser aktuell punkt. 
Första siffran i den fyrsiffriga beteckningen avser aktuellt delområde (1-4). Tre följande 
siffrorna avser punktnumret (löpnummer 001-128). På samtliga kartor och ritningar anges 
endast punktnumret (1-128). 
 
P:et efter punktnumret står för provgrop. En punkt där skruvborrning utförts markeras med S. 
Sedimentpunkter saknar bokstav på denna position. Nästa block inleds med en 
bokstavskombination, där Jo betecknar jordprov och sedimentproverna betecknas med S. Efter 
bokstavskombinationen anges provtagningsdatum (ÅÅMMDD). Slutligen anges den nivå (m) 
som provet tagits på under mark/sedimentytan. 
 
Prover på grundvatten har betecknats enligt exemplen nedan: 
SU3022GV 051214 
T07GV 051214 
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Su betecknar i likhet med jord- och sedimentprover Surte glasbruk. Därefter anges även 
punktnumret i likhet med jord- och sedimentprover. GV anger att det rör sig om grundvatten. 
Slutligen anges provtagningsdatum (ÅÅMMDD). Prover som börjar med T är tagna ur 
grundvattenrör installerade av Tyréns. Dessa prover har behållit samma punktnumrering som 
bestämdes av Tyréns (löpnummer efter T). 
 
 

4.3 Fältundersökningar 

4.3.1 Provtagning av jord 
 
Provtagning av jord har utförts med hjälp av skruvborrning med borrbandvagn Geotech 604 
och grävmaskin. Fältarbetet har utförts under ledning av Virpi Nõmtak, Jenny Book Torring 
och Henrik Eriksson från Envipro Miljöteknik. För skruvborrning har Ingemar Pedersen från 
Tellstedts anlitats och för provgropsgrävning Ingemar Carlsson, Ingemar Carlssons 
Entreprenad. Odex-borrning samt installation av 2 grundvattenrör utfördes av Mikael Lilja, 
Geogruppen. Borrningar och provgropsgrävningar utfördes under perioden 2005-11-29 – 12-
09. 
 
Provtagningarna har omfattat provtagning i 36 provgropar till ett djup av ca 2 m och 
provtagning i 73 skruvborrpunkter ned till maximalt 4 m djup. Målsättningen har varit att 
utföra provtagning i fyllningen ned till underliggande lera. Provtagningsplan redovisas i bilaga 
1. I provtagningsplanen återfinns även ett antal punkter markerade med FJ, vilka tagits inom 
ramen för ett annat projekt utfört under vintern 2006. Resultat från dessa redovisas i Envipro 
Miljöteknik AB (2006). 
 
Prover på jord har som regel tagits ut varje halvmeter alternativt tätare beroende på hur 
lagerföljden i marken ser ut eller beroende av påträffade föroreningar. Vid skruvborrning har 
provet tagits direkt från skruven och vid provgropsgrävning har prov uttagits i schaktväggar 
med hjälp av spade. Samtliga prover har dokumenterats i fält m a p jordart, färg, lukt m.m. 
enligt SGF Handbok I:2004 med kvalitetsklass B med A dokumentation. Provtagningsrutiner 
vad gäller rengöring av provtagningsutrustning och hantering av provtagningskärl etc. har följt 
angivna riktlinjer i SGF:s Handbok. Efter avslutad grävning och borrning har hålen återfyllts. 
 
Alla uttagna prover förvarades i glasburkar och/eller i plastpåsar (diffusionstäta för att undvika 
avgång av VOC), beroende på vilka analyser som skulle utföras. Prover för organisk analys 
förvarades svalt och mörkt. Samtliga prover skickades till Analytica AB för analys och 
förvaring. 
 

4.3.2 Provtagning av grundvatten  
 
Installation av grundvattenrör har utförts genom skruvborrning, i 2 punkter har detta inte varit 
möjligt. I dessa har foderrörsborrning därför utförts. Som grundvattenrör har 63 mm rör av 
ofärgad PEH med 1 m slitsat rör använts. Vid installation av grundvattenrör har tvättad 
kvartssand lagts runt röret och överst mot markytan tätas spalten mellan rör och 
omkringliggande jord med bentonit. Rören har omsatts med minst 2 rörvolymer. Rören har 
provtagits med engångsvattenhämtare (bailer) ca 1 vecka efter installation. Före provtagning 
har grundvattennivåerna i respektive rör mätts. pH, konduktivitet och temperatur har mätts på 
samliga grundvattenprover i fält. För metallanalys har proverna filtrerats på laboratorium. 
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Automatisk registrering av grundvattennivåer med datalogger har pågått under perioden 2005-
12-13—2006-01-04. Tre grundvattenrör har mätts samtidigt. Därefter har dataloggrarna flyttats 
till tre nya mätpunkter. På så sätt har totalt nio grundvattenrör mätts, vart och ett under en pe-
riod av minst sju dygn. Under hela perioden nivån i Göta älv registrerats, resultaten redovisas 
under kapitel 6. 
 

4.3.3 Provtagning av sediment 
 
Sediment provtogs i sammanlagt sju punkter i Göta älv samt en punkt i det södra diket. Prov-
tagningen genomfördes 051201 av Medins Biologi AB. Proverna togs från båt med en prov-
tagare av typ Kajak. De upptagna sedimentpropparna karaktäriserades bland annat avseende på 
längd, färg, lukt mm och fältprotokoll ifylldes. Prover togs sedan ut på nivån 0-5 cm under 
sedimentytan. I en av punkterna togs även prov på nivån 5-10 cm. 
 
I samband med sedimentprovtagningen togs även prov på bottenvattnet. Proverna togs genom 
att bottenvatten ovanför sedimentytan samlades upp i med hjälp av en filterspruta och 
sprutades direkt ner i en syradiskad flaska. Provet filtrerades sedan på laboratoriet. Vatten för 
bestämning av pH, konduktivitet och temperatur togs på samma sätt (utan filtrering). Proverna 
har sparats. 
 

4.3.4 Provtagning av yt- och dagvatten i det södra diket 
 
För att utreda huruvida ett påslag av metaller och organiska föreningar sker från Surte 
Glasbruk till det södra diket har passiva provtagare av typ Ecoscope från ALControl placerats 
ut. På Ecoscopen fastnar metaller och organiska föreningar under en längre tid vilket ger ett 
bättre resultat än enbart en stickprovtagning. 
 
Provtagarna installerades uppströms och nedströms området. Uppströmspunkten är belägen i 
det kulverterade diket (västra delen av delområde 1) och nedströmspunkten i det öppna diket, 
cirka 50-50 m öster om utloppet i Göta Älv. Genom att jämföra de bestämda halterna i 
Ecoscopen är det möjligt att påvisa eventuella påslag av metaller och organiska föreningar. 

 

4.3.5 Inmätning och avvägning 
 
Avvägning och inmätning av samtliga provtagningspunkter utförs m h a totalstation Leica TPS 
1100 och GPS Leica 1200.  
 

4.4 Analyser 

4.4.1 XRF-mätningar 
 
Mätning med XRF har utförts på samtliga uttagna jordprover. Varje prov har mätts två gånger, 
vilket resulterat i sammanlagt cirka 650 mätningar. Resultaten från mätningarna har använts 
vid urval av prover för laboratorieanalys. Mätningarna har gåtts igenom och styrt urvalet för att 
få en så representativ och heltäckande bild som möjligt av föroreningssituationen. Detta 
innebär att prover med både höga och låga metallhalter valts ut för laboratorieanalys. 
 
Efter genomförda laboratorieanalyser har korrelationen mellan XRF-mätningarna och 
laboratorieanalyserna undersökts inom respektive delområde. De element som undersökts på 
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detta sätt är arsenik, kobolt, koppar, molybden, bly och zink. XRF-mätningar av krom och 
nickel är enligt tidigare erfarenheter ej helt tillförlitliga och har därför inte behandlats. För 
varje element och delområde har XRF-mätningar plottats mot laboratorieanalyser. Därefter har 
en linje anpassats till punkterna med hjälp av minsta kvadratmetoden och R2-värdet har 
beräknats. R2-värdet anger hur väl den anpassade linjen beskriver punkterna i datasetet. R2-
värdet varierar mellan 0 och 1, där höga värden anger de mest tillförlitliga anpassningarna. För 
mer information hänvisas exempelvis till Weisstein (1999) och Montgomery (2001). 
 
Resultat från undersökningen av samstämmighet mellan XRF-värden och laboratorieresultat 
redovisas i Figur 6. För arsenik stämmer mätningarna med XRF relativt väl överens med 
laboratorieresultaten i delområde 4. Detta gäller om XRF-mätningar > 500 ppm utesluts. För 
arsenik i delområde 1-3 stämmer de olika mätningarna något sämre överens. 
 
Mätningarna av bly med XRF stämmer generellt väl överens med laboratorieanalyserna för 
hela västra området, dvs delområde 2-4. R2-värden på 0,65-0,8 kan noteras. Detta gäller om 
XRF-mätningar > 2000 ppm uteslutits. För delområde 1 är överensstämmelsen något sämre. 
 
Zink är det element där bäst överensstämmelse mellan XRF och laboratorieanalyser kan 
påvisas. Samtliga delområden uppvisar goda R2-värden, 0,63-0,96. För att få dessa värden har 
XRF-mätningar > 5500 ppm uteslutits. 
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Figur 6       Jämförelse mellan XRF-mätningar och laboratorieanalyser. För arsenik har XRF-mätningar > 500 ppm  
                    uteslutits, för bly > 2000 ppm och för zink > 5500 ppm. 
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För kobolt, koppar och molybden är överensstämmelsen mellan XRF-mätningar och 
laboratorieanalyser relativt dålig. Sammantaget visar jämförelserna således att XRF-mät-
ningarna framförallt för bly och zink kan användas vid exempelvis interpolation av halter. 
Detta gäller om XRF-mätningar över en viss gräns utesluts. Resultaten för arsenik bedöms 
också som användbara för dessa ändamål. 
 

4.4.2 Laboratorieanalyser 
 
I Tabell 1 sammanfattas omfattningen av de laboratorieanalyser, försök och mätningar som 
utförts inom ramen för huvudstudien medan omfattningen av laboratorieanalyser som utförts 
inom tidigare miljötekniska markundersökningar inom utredningsområdet redovisas i Tabell 2 
och Tabell 3. 
 
Tabell 1         Sammanställning över omfattningen av laboratorieanalyser, försök och mätningar 

 inom ramen för huvudstudien utförda av Envipro Miljöteknik 
Analys Jord Sediment Grundvatten Yt- och 

dagvatten 
     
Metaller 157  9 19 1 
Alifater, aromater, och PAH 44 9 19  
PCB 1    
Screening   1  
Lakförsök 5    
Siktning 4    
Ecoscope    2 

 
 

Tabell 2  Sammanställning över omfattningen av utförda laboratorieanalyser inom tidigare utförd 
förstudie, Tyréns 2005. 

Analys* Jord Sediment Grundvatten Yt- och 
dagvatten 

     
Metaller 24 6 10  
Petroleumkolväten 22 3 10  
PAH 16 6 7  
PCB 1    
Fenoler 5  3  
Klorerade kolväten 5  6  

* omfattningen av utförda analyser/analyspaket skiljer sig i vissa fall jämfört med analyser utförda inom ramen för föreliggande 
huvudstudie 

 
Tabell 3  Sammanställning över omfattningen av utförda laboratorieanalyser inom tidigare utförda 

miljötekniska markundersökningar inom utredningsområdet. 
Analys* Jord Sediment Grundvatten Yt- och 

dagvatten 
Metaller 20 6   
Organiska analyser 26 6   

* omfattningen av utförda analyser/analyspaket varierar med avseende på ingående parametrar och analysmetoder mellan de olika 
undersökningarna samt jämfört med de analyser som utförts inom ramen för föreliggande huvudstudie 
 
Metaller är den analys som genomförts i störst utsträckning. Samtliga metallanalyser i jord 
utom en samt metallanalyser på sediment har genomförts med Analyticas paket M-1c med 
tillägg för med tillägg för B, S, Sb och Sn. Två jordprov, samlingsprovet på glas och 
samlingsprovet på material från kolgården har istället analyserats enligt Analyticas paket MG-
2 med tillägg för B och Sb. På grund av att tungmetaller förekommer bundet till kisel i glaset 
så valdes detta paket framför M-1c. I en MG-2-analys genomgår provet både en syra-



 19  (97)

uppslutning och en smälta för att även kunna komma åt kiselföreningarna. Sediment- och 
jordprover har även analyserats avseende organiska föreningar. Analyserna har genomförts 
enligt Analyticas paket OJ-21a. Detta paket innefattar alifater, aromater och PAH (både övriga 
och cancerogena). Ett jordprov har även analyserats avseende PCB. Analysen genomfördes 
enligt Analyticas paket OJ-2 innefattande 7 olika PCB. 
 
Grundvatten har analyserats avseende metaller enligt Analyticas paket V-2 med tillägg för B, 
Sb och Sn. Organiska föreningar i grundvatten har analyserats enligt paket OV-21a inne-
fattande alifater, aromater och PAH (både övriga och cancerogena). Ett grundvattenprov har 
även utsatts för screeninganalys enligt Envipack. Detta paket omfattar bland annat 
grundämnen, klorerade alifater, klorbenser, BTEX och klorfenoler. 
 
I två punkter i det södra diket har passiva provtagare av typ Ecoscope från ALControl placerats 
ut. Ecoscopen analyserades avseende metaller och organiska föreningar av ALControl. 
 

4.4.3 Skakförsök och siktning 
 
Sammanlagt fem samlingsprover har utsatts för skakförsök. Samlingsproverna valdes ut med 
hjälp av resultaten från borrningarna och fem olika material identifierades: 
 

- Glas 
- Fyllnadsmassor med glas 
- Fyllnadsmassor med slagg 
- Fyllnadsmassor med tegel 
- Allmän fyll 

 
För varje materialtyp utom glaset skapades samlingsprov utifrån prover från olika delar av 
undersökningsområdet. Detta för att erhålla en så heltäckande bild som möjligt. Delproverna 
blandades i lika delar. Glasprovet skapades endast utifrån ett prov eftersom rent glas bara 
förekommer i de nordligaste delarna av delområde 3. 
 
På samlingsproverna utfördes tvåstegs skakförsök (L/S2 och 10) av Analytica. Tvåstegs 
skakförsök ger en grov uppskattning av utlakningen på kort sikt. Metoden är föreslagen som 
europeisk standard, prEN 12457-3, och är också föreslagen att ingå vid klassning av avfall för 
deponering. 
 
Utförandet innebär att provet krossas till <4 mm, blandas med avjoniserat vatten till L/S=2 och 
skakas i en vändapparat. Därefter avskiljs lakvätskan och ytterligare vätska tillsätts så att det 
ackumulerade L/S-förhållandet motsvarar L/S=10. Totalt skakas provet under 24 h. Vid L/S 2 
är syftet att undersöka det förhållandevis tidiga lakvattnet som vanligtvis innehåller högst 
koncentrationer. Vid L/S 10 fångas den mängd upp som lakas under en förhållandevis längre 
tid. Vattnen analyseras var för sig. 
 
Lakvattnen analyserades enligt Analyticas paket LV3a innefattande metaller, anjoner, DOC, 
pH och konduktivitet. 
 
För att utreda kornstoleksfördelningen av de olika materialen på området utfördes siktförsök 
på samlingsprover med: 
 

- Fyllnadsmassor med glas 
- Fyllnadsmassor med slagg 
- Fyllnadsmassor med tegel 
- Allmän fyll 
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Kornstorleksfördelningen undersöktes med siktning enligt SSEN 933-1 av MRM. De fyra 
samlingsproverna siktades från 90 mm ner till 0,063 mm. 
 

4.4.4 Sekventiella lakförsök 
 
Två stycken prover på material valdes ut för sekventiella lakförsök, se nedan. Proverna valdes 
ut från resultaten av riskbedömningen, företrädesvis material med högt innehåll av arsenik. 
 

- Glas 
- Material från Kolgården. 

 
Som prov på glas valdes samma prov som även utsatts för tvåstegs skakförsök. För material 
från Kolgården skapades ett samlingsprov från punkterna 2051 (nivå 0,2-0,5 m) och 4050 
(nivåerna 0,5-0,8 m och 0,8-1 m). 
 
Syftet med de sekventiella lakförsöken är att utreda vilka faser som metallerna sitter bundna i 
sedimenten. Med ledning av detta kan bland annat de halter som är tillgängliga för människan 
vid upptag beräknas. Försöken utförs i fem steg (för utförligare beskrivning se även Hall et al., 
1996 och Carlsson et al., 2002). Efter varje steg tas lakvatten ut. Lakvattnen (filtrerade) 
analyserades avseende S, As, Pb, Ca, Fe, Mn, Si, V och Zn. De olika lakstegen omfattar 
följande: 
 
Steg 1, I detta steg frigörs ämnen som är lättlösliga, adsorberade eller karbonater. Kan anses 
efterlikna ett naturligt försurningstillstånd. 
 
Steg 2, I denna fraktion lakas element som sitter bundna till eller med labila organiska 
föreningar såsom vissa ”enklare” humus- eller fulvosyror. 
 
Steg 3, Reducerar amorfa järn/mangan oxyhydroxider till lättlösliga reducerade former (Fe(III) 
till Fe(II) och Mn(IV) till Mn(II)). I viss del kan även den sura miljön som lakvätskan ger bidra 
till lakningens upplösning. Kan anses efterlikna förhållanden som uppkommer om redox-
potentialen sjunker i naturen (minskad syrediffusion, höjd grundvattenyta eller förhöjd 
syreförbrukning orsakad av organiskt material). 
 
Steg 4, Reducerar mer kristallina Fe-oxider som t.ex. götit, hematit och magnetit. I princip en 
kraftigare variant av steg 3. 
 
Steg 5, Starkt oxiderande steg som lakar ut stabila organiska föreningar samt löser upp 
sulfider. Detta laksteg skulle kunna efterlikna det som lakas ut ifall förhållandena går från 
kraftigt reducerande till oxiderande. Detta laksteg är förhållandevis brutalt och det som finns 
kvar i residualen är till allra största delen diverse silikater vilka är relativt resistenta mot 
lakningen. 
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5 Resultat - konstaterade föroreningar inom östra respektive 
västra utredningsområdet 

 
Nedan beskrivs resultaten av markundersökningarna inklusive föroreningarnas omfattning och 
utbredning i östra respektive västra utredningsområdet. 

 

5.1 Östra området; delområde 1 

5.1.1 Organiska föreningar - jord 
 
Samtliga utförda analyser med avseende på PAH, alifater och aromater har sammanställts i 
bilaga 6. Nedan följer en redovisning av resultaten. 
 
Petroleumkolväten 
Petroleumkolväten i halter överstigande de generella riktvärdena för mindre känslig markan-
vändning (MKM) har endast påvisats inom den norra delen av det område där den f d Nya 
Hyttan var belägen. Alifater C16-C35 i en halt av 1200 mg/kg TS har påvisats i en provtag-
ningspunkt; Su1075; 2-2,5 m. Vid provtagning noterades svag oljelukt från 2 till 4 meters djup 
under markytan. Jorden utgörs i provpunkten av fyllnadsmassor ned till 2,5 m djup, huvud-
sakligen bestående av grusig sand med inslag av tegel, glas, träbitar och slagg. Underliggande 
jord utgörs av lera. Strax norr om provtagningspunkten finns för närvarande en oljepåfyll-
ningsplats. Inom den f d Nya Hyttan och i anslutning till denna har olika typer av olja förvarats 
i tankar och cisterner, enligt ett PM dat 22 februari 1978 nämns att förvaring har skett dels norr 
och öster om den f d nya hyttan. 
 

 
Figur 7. Haltkarta för alifater och aromater i jord i det östra området. 
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I de närbelägna provtagningspunkterna T29 och T30, har det vid tidigare undersökning 
(Tyrens 2005) påvisats alifater C16-C35 i halter mellan 410 och 440 mg/kg TS, d v s över KM 
och under MKM. Övriga utförda 11 st analyser påvisar halter av alifater C16-C35 under 45 
mg/kg TS.  
 
Enligt tidigare undersökningar (Flygfältsbyrån 1999) har analys påvisat förhöjda halter m ap 
opolära alifatiska kolväten; 700 mg/kg TS, i provpunkt FBB 3P2, det finns dock inga uppgifter 
om jordartsförhållanden eller provtagningsdjup. 
 
 
PAH:er 
Analyser påvisar halter överstigande det generella riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM) med avseende på PAH cancerogena samt PAH övriga i en 
provtagningspunkt; T29; 0-0,5 m, belägen i den norra delen av den f d Nya Hyttan. Analyserad 
halt PAH cancerogena ligger på 35 mg/kg TS vilket kan jämföras med generella riktvärdet på 
7 mg/kg TS. Analyserad halt PAH övriga är 55 mg/kg TS vilket ligger strax över det generella 
riktvärdet på 40 mg/kg TS. I provpunkt Su1089; 0,5-1 m, uppvisar analys av jordprov en halt 
av PAH cancerogena på < 8 mg/kg TS, den höga rapporteringsgränsen beror på störningar vid 
analysen.  Skulle halten ligga på 8 mg/kg TS ligger detta i så fall i nivå med det generella 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Analysresultaten från utförda 
provtagningar redovisas i nedanstående haltkarta. 
 

 
Figur 8. Haltkarta för PAH i jord 0-1 m. 

 
PCB 
Analys med avseende på PCB har utförts av 1 st jordprov i Su1089;0,5-1m, på den södra sidan 
av den f d transformatorstationen. Analyserade halter ligger under rapporteringsgränsen. 
Analys har även utförts i tidigare förstudie (Tyréns, 2005) på den östra sidan av transformator-
stationen, inte heller dessa analyser påvisade några halter över rapporteringsgräns. 
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5.1.2 Organiska föroreningar – grundvatten 
 
Analyser utförda med avseende på PAH, alifater och aromater har sammanställts i bilaga 6. 
Nedan följer en redovisning av resultaten.  
 
Det finns i dagsläget inga svenska riktvärden för fraktionerade grundvattenanalyser av alifater 
och aromater. I en provpunkt; T28 har det vid en tidigare undersökning (Tyrens 2005) påvisats 
förekomst av alifater C16-C35 i en halt av 0,21 mg/l. Som jämförelse kan nämnas att 
riktvärdet för dricksvatten ligger på 0,1 mg/l enligt Livsmedelsverket och enligt Kemakta 
(2004). Riktvärdet för vatten som kan användas för bevattning anges av Kemakta (2004) till 20 
mg/l.  
 
Mycket höga halter av PAH cancerogena har vid tidigare undersökning (Tyréns 2005) påvisats 
i ett grundvattenprov från provpunkt T28. Analyserad halt uppgick till 0,540 mg/l vilket kan 
jämföras med det generella riktvärdet på 0,0002 mg/l. Halten PAH övriga analyserades vid 
samma tillfälle till 0,44 mg/l, vilket är ca 44 gånger högre än det generella riktvärdet på 0,01 
mg/l. Enligt Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten bedöms 
tillståndet grundvattnet inom detta område vara mycket allvarligt. På grund av att 
grundvattenröret inte fanns kvar vid utförandet av föreliggande utredning kunde inga 
kompletterande provtagningar utföras under föreliggande utredning. 
 
Övriga grundvattenanalyser påvisar inte några anmärkningsvärda halter, enligt Naturvårds-
verkets indelning av tillstånd bedöms tillståndet för grundvattnet i dessa uttagna prover vara 
mindre allvarligt. 

 

5.1.3 Fenoler och klorerade kolväten  
 
Vid tidigare undersökning (Tyréns 2005) har analys med avseende på klorerade kolväten 
utförs av grundvattenprov från 3 st provpunkter: T25, T39 och T35. Samtliga analyser låg 
under rapporteringsgränsen. En analys har tidigare utförts med avseende på fenoler av 
grundvattenprov från T39, inga halter över rapporteringsgränsen detekterades.  
 

5.1.4 Metaller - jord 
 
I Tabell 4 redovisas medel, standardavvikelse, median, max- och min-värde för arsenik, 
koppar, bly, vanadin och zink i jorden i det östra området. I tabellen redovisas även resultat 
från tidigare provtagningar av Tyréns (2005) och Flygfältsbyrån (1999). Med ytliga prover 
avses prover mellan 0 och 1 m och med djupa avses prover från större djup än 1 m. Som 
jämförelse redovisas även aktuella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 
 
Medelhalten för arsenik i ytliga och djupa jordprover uppgår till cirka 45 mg/kg, vilket således 
är något över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Variationen i arsenikhalt är dock relativt 
stor, högsta analyserade halten uppgår till cirka 110 mg/kg (ytliga och djupa) och den lägsta 
till cirka 9 mg/kg för de ytliga och 20 mg/kg för de djupa proverna. Enstaka prover uppvisar 
även halter under detektionsgräns (ej medtagna i tabellen nedan). Av de 13 prover som 
analyserats är det tre som uppvisar arsenikhalter över 40 mg/kg, d.v.s. över MKM. 
Arsenikföroreningen är således sannolikt inte utbredd över hela området utan återfinns i 
enstaka punkter. Två av punkterna med höga arsenikhalter (Su1088 och Su1094) är belägna i 
anslutning till den gamla hyttan och en (Su1075) vid den nya hyttan. Vid gamla hyttan 
återfinns de förhöjda halterna på djupare nivåer, 1-2 m under markytan och vid den nya ligger 
föroreningen ytligt. I tidigare undersökning av Tyréns har arsenikhalter mellan 3 och 60 mg/kg 
för ytliga prover samt mellan 4 och 40 mg/kg för de djupa uppmätts. Dessa halter ligger i 
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samma storleksordning som halterna i föreliggande undersökning men max-värdet är generellt 
något lägre. De högsta halterna, 40-60 mg/kg, återfinns vid den nya hyttan (både ytligt och 
djupt). 
 
Kopparhalterna i marken i östra området ligger generellt under MKM (<200 mg/kg). Den 
högsta uppmätta halten, 165 mg/kg, återfinns i punkt Su1088 nära ytan. Medelhalten för 
koppar uppgår till cirka 55 mg/kg för ytliga prover och cirka 40 mg/kg för de djupa. Medel-
värdena ligger något högre jämfört med motsvarande från Tyréns undersökning. 
 
Även vad gäller bly så ligger halterna i marken under Naturvårdsverkets MKM-värde. Medel-
halten uppgår till cirka 35 mg/kg för ytliga prover och cirka 80 mg/kg för de djupa, högre hal-
ter på djupare nivåer kan således noteras. Den högsta blyhalten uppgår till knappt 170 mg/kg 
och återfinns i punkt Su1089 (1-1,2 m under markytan) vid kraftstationen. I anslutning till nya 
och gamla hyttan är blyhalterna lägre. I punkt Su1075 (2-2,5 m under markytan) vid nya hyttan 
kan en blyhalt på cirka 120 mg/kg noteras. I övrigt ligger blyhalterna under 50 mg/kg. Även 
tidigare undersökningar har påvisat blyhalter lägre än MKM-värdet. 
 

 
Tabell 4  Medel, standardavvikelse, median samt max- och min-värden för utvalda metaller i jorden i 

östra området. Även resultat från Tyréns (2005) och Flygfältsbyrån (1999) redovisas. Med 
ytliga prover avses prover mellan 0 och 1 m och med djupa avses prover från större djup 
än 1 m. Som jämförelse redovisas även aktuella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Vanadin analyserades inte av Flygfältsbyrån. 

Undersökning Parameter As Cu Pb V Zn 
       
  [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] 
       
 MKM 40 200 300 200 700 
       
Envipro Medel ytliga 44,5 53,9 34,7 183 95,9 
 Std.av. ytliga 44,5 57,4 40,4 254 85,2 
 Median ytliga 30,1 23,9 22,3 32,6 52,1 
 Max ytliga 109 165 118 706 265 
 Min ytliga 8,8 17,3 2,8 21,1 31,9 
 Antal 4 7 7 7 7 
       
 Medel djupa 45,1 40,4 78,5 120 254 
 Std.av. djupa 34,3 35,3 52,3 98,5 204 
 Median djupa 30,7 27,05 55,5 89 201 
 Max djupa 108 112 167 252 548 
 Min djupa 19,7 20,3 37,7 30,7 46,2 
 Antal 6 6 6 6 6 
       
Tyréns Medel ytliga 32,6 19,5 14,5 129 80,8 
 Std.av. ytliga 28,1 4,2 1,7 106 10,0 
 Median ytliga 33 19,5 15 114 81,5 
 Max ytliga 61 24 16 260 92 
 Min ytliga 3,5 15 12 29 68 
 Antal 4 4 4 4 4 
       
 Medel djupa 14,2 28,3 46,1 83,3 135 
 Std.av. djupa 12,5 22,1 72,5 53,0 89,0 
 Median djupa 9,3 21 17 63 97 
 Max djupa 41 78 210 200 290 
 Min djupa 4,6 17 11 46 58 
 Antal 7 7 7 7 7 
       
Flygfältsbyrån Medel 3,8 23 15,4  53 
 Std.av. 1,2 15 6,5  19 
 Median 3,5 19 17  61 
 Max 5,2 39 21  66 
 Min 2,8 10 8,2  31 
 Antal 3 3 3  3 

 
I likhet med arsenik så uppvisar vanadin halter över MKM (>200 mg/kg) i enstaka punkter. I 
punkterna Su1075 och Su1088, både ytligt och djupt, återfinns vanadinhalter över MKM. 



 25  (97)

Dessa punkter uppvisade även förhöjda halter av arsenik. Vanadinhalterna ligger undantaget 
ett prov inte speciellt mycket över MKM, 220-310 mg/kg. Ett prov uppvisar en halt på drygt 
700 mg/kg. Variationen i vanadinhalter är relativt stor (se standardavvikelsen). De lägsta hal-
terna uppgår till cirka 20-30 mg/kg. Även tidigare undersökning av Tyréns har påvisat vana-
dinhalter över MKM i marken i anslutning till nya hyttan. 
 
Vanadin är inget element som vanligen sammankopplas med glasbruk och glastillverkning. 
Sannolikt härrör vanadinhalterna från förbränningen av olja. 
 
Medelhalterna av zink uppgår till knappt 100 mg/kg för de ytliga proverna och cirka 250 
mg/kg för de djupa. Variationen i halter mellan proverna är relativt stor. Exempelvis för de 
djupa proverna där den högsta halten uppgår till cirka 550 mg/kg och den lägsta till cirka 45 
mg/kg. De högsta zinkhalterna återfinns i prover tagna i anslutning till nya och gamla hyttan. 
Halterna av zink ligger dock för samtliga prover under MKM-värdet på 700 mg/kg. 
 
Vad gäller andra potentiella föroreningar, såsom kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel och 
kvicksilver så ligger halterna under respektive MKM-värdet. I tidigare undersökningar har 
Tyréns påvisat en nickelhalt på 250 mg/kg (MKM 200 mg/kg) i en punkt i anslutning till nya 
hyttan. 
 
Antimon och bor är ytterligare element som använts i de olika processerna i glasbruket. Hal-
terna av antimon ligger i samtliga punkter under detektionsgräns (<3 mg/kg). Tyréns har i tidi-
gare undersökningar uppmätt antimonhalter mellan 1,6 och 3 mg/kg. Borhalterna i marken 
varierar mellan 4 och 30 mg/kg för de ytliga proverna och mellan 4 och 14 för de djupa. 
 

5.1.5 Metaller - grundvatten 
 
Grundvattnet i det östra delområdet var vid provtagningarna relativt grumligt. pH-värdet i 
punkten T39 uppgick till 7,3, dvs ett neutralt pH. Konduktiviteten uppmättes till cirka 1200 
µS/cm. Både pH-värdet och konduktivitetsvärdet ligger inom de intervall som redovisas för 
grundvattnet i Tyréns (2005). 
 
I Tabell 5 nedan redovisas analyserade metallhalter i grundvattnet inom delområde 1. I tabellen 
redovisas också resultat från Tyréns (2005), vilka är märkta med ”T”. Bland huvudelementen 
kan ett betydande inslag av framförallt natrium i GW39 noteras. Järnhalten och svavelhalten i 
samma rör uppgår till 0,004 respektive 19 mg/l. 
 
Av föroreningselementen är det främst halterna av arsenik och bly som i tidigare undersök-
ningar varit förhöjda (se även tillståndsklassningen i Figur 9). I GW35 och 39 har tidigare 
arsenikhalter på 15-20 µg/l analyserats. Dessa halter klassas som höga enligt Naturvårdsver-
kets riktlinjer (Naturvårdsverket, 1999a). Vid provtagningen av GW39 inom föreliggande 
undersökningen uppmättes en arsenikhalt under detektionsgräns, dvs klart lägre än tidigare 
genomförd analys. Skillnaderna mellan resultaten kan bero på variationer i grundvattenytans 
nivå, vilket kan medföra ursköljningseffekter med höga lösta metallhalter som följd. En annan 
tänkbar förklaring är att mindre partiklar och kolloider passerat filtret vid den tidigare prov-
tagningen och på så sätt gett upphov till de högre halterna av arsenik. I rören GW25 och 28 är 
arsenikhalterna klart lägre jämfört med GW35 och 39. Dessa halter, 2-3 µg/l ligger i nivå med 
den senaste provtagningen av GW39. 
 
Även halten av bly i grundvattnet har tidigare uppmätts vara hög enligt Naturvårdsverkets be-
dömningsgrunder. Återigen gäller det GW35 där halten uppgick till 4 µg/l. I övriga rör har 
inga förhöjda blyhalter konstaterats. Halterna uppgår till 0,5 µg/l i GW25, 28 och 39 samt 
cirka 0,1 µg/l i GW39 vid provtagningen som utförts inom denna undersökning. 
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Halterna av övriga föroreningselement är generellt låga. Kadmiumhalterna varierar mellan 
0,02 och 0,4 µg/l (låga-måttliga halter) och zinkhalterna mellan 4 och 30 µg/l (låga-måttliga 
halter). Halterna av kobolt och koppar ligger i nivå med 90e percentilen för svenskt grund-
vatten (SGU, 2002). Detsamma gäller nickel och krom, undantaget GW28 (endast Ni) och 35 
som uppvisar något högre halter än 90e percentilen för svenskt grundvatten. 
 
Tabell 5  Analyserade metallhalter i grundvattnet inom delområde 1. I tabellen redovisas även 

resultat från Tyréns (2005). Dessa resultat är märkta med ”T” efter punktbeteckningen. 
Element GW25_T GW28_T GW35_T GW39/T39_T GW39/T39 
      
[mg/]      
Ca     66,9 
Fe     0,0044 
K     18,6 
Mg     31,6 
Na     255 
S     18,6 
Si     10,6 
[µg/l]      
Al     1,65 
As 2,8 1,9 15 19 <2 
B     875 
Ba     15 
Cd 0,35 0,08 0,09 0,05 0,022 
Co 0,18 0,63 1,2 1,7 0,508 
Cr 0,9 0,5 15 1,3 0,264 
Cu 6,5 4,3 5,2 3,5 4,95 
Hg 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,002 
Mn     383 
Mo     2,15 
Ni 11 33 38 5 3,1 
P     545 
Pb 0,5 0,5 4 0,5 0,0805 
Sb 11 4 - 2 0,331 
Sn     <0,05 
Sr     324 
Zn 27 4 12 8 8,87 
V 22 15 12 14 1,49 

 
I glasprocessen användes borsyra tillsammans med bland annat kiselsyra som glasbildare. 
Halten av bor (B) i grundvattnet vid GW39 uppgår till cirka 880 µg/l. Inga referensvärden för 
bor i grundvatten finns angivna från Naturvårdsverket. Halten i grundvattnet kan istället sättas 
i relation till WHO:s provisoriska riktvärde på 500 µg/l (WHO, 2003a). Halten i grundvattnet 
vid Surte Glasbruk är således högre än det provisoriska riktvärdet. I WHO (2003a) anges dock 
att naturliga borhalter i grundvatten kan vara högre än 500 µg/l. För Surte Glasbruk bedöms 
dock att de relativt höga borhalterna beror på verksamheten vid glasbruket och inte har 
naturliga orsaker. 
 
RIVM (1999) rapporterar ett MPA-värde (Maximum Permissible Addition) för bor i grund-
vatten på 650 µg/l. Detta värde avser ekotoxikologiska effekter. Ett MPA-värde är dock inte 
ekvivalent med en riskgräns (MPC=Maximum Permissible Concentration) utan ligger lägre. 
Borhalten i grundvattnet vid GW39 överstiger således även MPA-värdet. 
 
I tidigare undersökning av Tyréns har antimonhalter mellan 2 och 11 µg/l samt vanadinhalter 
mellan 12 och 22 µg/l uppmätts. I föreliggande undersökning är halterna av dessa lägre, cirka 
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0,3 µg/l för antimon och 1,5 µg/l för vanadin. I relation till WHOs riktvärde för antimon i 
dricksvatten är halterna i grundvattnet vid Surte Glasbruk lägre. Dricksvattenkvalitetskriteriet 
är satt till 20 µg/l (WHO, 2003b). 
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Figur 9       Tillståndsklassning för arsenik, bly och zink i grundvattnet vid Surte Glasbruk. Halterna i 
grundvattnet relateras till jämförvärden från Naturvårdsverket (1999a). 
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5.2 Västra området; delområde 2- 4 

5.2.1 Organiska föreningar - jord 
 
Samtliga utförda analyser med avseende på PAH, alifater och aromater har sammanställts i 
bilaga 6 Nedan följer en redovisning av resultaten. 
 
Petroluemkolväten 
De petroleumkolväten som har 
påvisats i förhöjda halter utgörs 
huvudsakligen av alifater C16-C35. 
Endast i provtagningspunkt Su4015 
har aromater C10-C35 påvisats i en 
halt strax över det generella riktvär-
det för mindre känslig markanvänd-
ning (MKM). 
 
Alifater C16-C35 i halter över-
stigande de generella riktvärdena för 
MKM har påvisats; 
 
 

• i den nordvästra delen av delområde 3, 
samt i en provpunkt; Su4015 i anslut-
ning till delområde 4 har halter mellan 
2 500 – 9700 mg/kg TS, max 24000 
mg/kg TS (i ett 0,1 m skikt) påvisats. 
Föroreningar finns i fyllnadsmassor 
mellan 0,9 och 2,7 m djup. I provpunkt 
JWM87 har analys av oljefraktionerna 
C16-C35 påvisat 3300 mg/kg TS i prov 
uttaget från nivån 1,6-2,6 m under 
markytan i fyllnadsmassor bestående av 
lerig siltig sand. Olja i fri fas noterades 
från 1 m djup till 2,6 m djup. 
Grundvattenytan vid provtagningstill-
fället (hösten 2001) noterades till ca 1,1 
m under markytan. Grundvattenprov 
taget i den närbelägna provpunkten 
M15 påvisade ingen förekomst av olja. 

 
• i den sydöstra delen av delområde 3 har 

alifathalter av C16-C35 mellan 1 300-2 
100 mg/kg TS påvisats i 
fyllnadsmassor 
bestående av sand respektive lerig sand, ca 2- 3 m under markytan. Figur 10. 
Haltkarta för alifater och aromater i jord i  det västra området 
 

• Inom hamnområdet uppvisar ett samlingsprov JWA: 0-1m förhöjd halt av totalt extraherbara alifater; 
560 mg/kg TS. 

 
• i anslutning till det f d oljeavskiljningsdiket. Halter av alifater C16-C35 mellan 1100 -7600 mg/kg TS, 

ca 2-3,5 m under markytan. I provpunkt T13 som är belägen närmast Göta älv påträffas föroreningar av 
alifater C16-C35 mellan 1 och 1,5 m under markytan. Föroreningar påträffas i fyllnadsmassor 
bestående av bl a  grus, sand och lera samt i underliggande naturliga siltiga jordlager på lera. 
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PAH:er 
Endast enstaka spridda förekomster av förhöjda halter av PAH:er har påvisats inom delområde 
2-4. Halter av PAH cancerogena som ligger över det generella riktvärdet för MKM ligger inom 
intervallet 38-190 mg/kg TS. Av totalt 73 analyser ligger endast 4 st över det generella rikt-
värdet på 8 mg/kg TS (<0,7 m djup) respektive 40 mg/kg TS (>0,7 m djup). Halter av PAH 
övriga som ligger över det generella riktvärdet för MKM ligger inom intervallet 59 – 200 mg/kg 
TS. Av 73 analyserade halter ligger 7 st halter över det generella riktvärdet. 

 
 
 
 
 
PAH övriga (mg/kg TS) 
över MKM (7 st); 
Medelvärde; 123  
Maxvärde, 200 
Medianvärde: 100 
 
PAH canc (mg/kg TS) 
över MKM (4 st); 
Medelvärde; 98 
Maxvärde; 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Haltkarta för PAH i jord (0-1 m) i det västra området. 

 
Följande provpunkter uppvisar förhöjda halter i jämförelse med de generella riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning; 

 
• Inom utfyllnadsområdet i norr, på den västra delen, har det i provpunkt Su4015:0,5-1,6 

m påvisats 71 mg/kg TS PAH cancerogena samt 170 mg/kg TS PAH övriga. Jorden 
utgörs av fyllnadsmassor huvudsakligen bestående av lera med inslag av sand, i 
massorna finns ställvis rikligt med träbitar. Vid provtagningen noterades lukt av olja 
mellan 0,5 och 1,6 m djup. Den naturliga leran påträffades på 1,6 m djup. 
Grundvattenytan ligger ca 0,5 m under markytan. 
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• I provpunkt Su3008:1,5-2 m påvisades 35 mg/kg TS PAH cancerogena samt 69 mg/kg 

TS PAH övriga i fyllnadsmassor som till stor del utgjordes av sprängsten och glas. 
Oljelukt noterades mellan 0,5 och 2,5 m djup. Alifater C16-C35 har påvisats i analyser. 
Grundvattenytan ligger ca 1,5 m under markytan. 

 
• I provpunkt Su3023:1-1,5 har 9,6 mg/kg TS PAH cancerogena och 28 mg/kg TS PAH 

övriga analyserats i prov uttaget från fyllningsmaterial bestående av sandig grusig lera 
samt diverse avfall såsom glas, trä och tegel. Lukt av olja noterades mellan 2-2,5 m 
under markytan. 

 
• Inom delområde 4 strax söder om det norra diket har 7,6 mg/kg TS PAH cancerogena 

påvisats i provpunkt NCC8:1-1,6 m, där jorden utgjordes av fyllnadsmassor bestående 
av sandigt grus med inslag av tegel, glas och kolrester. I provpunkt Su4037:1-1,6 
uppgår analyserad halt till 20 mg/kg TS, jorden utgörs av fyllnadsmassor bestående av 
sandig grusig lera med ganska stort inslag av träbitar, vid provtagningen noterades svag 
lukt av olja.  

 
• Mellan lagerlokalerna, har PAH övriga påvisats i en halt av 59 mg/kg TS i 

fyllningsmassor huvudsakligen bestående av grusig sand i prov uttaget på 2-2,5 m djup. 
Vid provtagningen noterade lukt av kreosot mellan 1 och 3 m djup. Halt PAH 
cancerogena har analyserats till 19 mg/kg TS.    

 
• Vid Surte hamn har 2 st analyser påvisat halter av PAH övriga och PAH cancerogena i 

halter överstigande de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning 
(MKM); NCC4: 0,2-0,6 m samt NCC10B2: 2-2,9 m. Halten PAH övriga ligger på 100 
respektive 190 mg/kg TS samt halten PAH cancerogena på 47 respektive 190 mg/kg 
TS. 

 
• Strax norr om f d oljeavskiljningsdiket har PAH cancerogena påvisats i en halt av 84 

mg/kg TS 1,5-2 m djup, PAH övriga i samma prov ligger på 200 mg/kg TS. 
 

De analyser som har påvisat halter överstigande det generella riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning enlig NV rapport 4889 har sammanställts i nedanstående tabell. 
 
Tabell 6 Analyser över MKM för PAH. 

Provtagningspunkt 
 
Provtagningsdjup TS105°C PAH cancerogena PAH övriga 

   % mg/kg TS mg/kg TS 

  
 

  
MKM: <0,7 : 8

MKM: >0,7: 40 MKM:40 
Delområde 2       
55 2-2,5 81,6 19 59 
T10 1-1,5 70.6 30 74 
T15 1,5-2 85.5 84 200 
Delområde 3       
8 1,5-2 77,3 35 69 
Delområde 4       
15 0,5-1,5 64,3 71 170 
NCC 04A 0,2-0,6 83,9 190 190 
NCC 10B2 2-2,9 80,7 47 100 
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5.2.2 Organiska föroreningar – grundvatten 
 
Analyser utförda med avseende på PAH, alifater och aromater har sammanställts i bilaga 6. 
Nedan följer en redovisning av resultaten. 
 
De organiska föroreningar som har påträffats i någon nämnvärd utsträckning i analyserade 
grundvattenprover utgörs av alifater C16-C35. Som tidigare nämnts finns det i dagsläget inga 
svenska riktvärden för fraktionerade grundvattenanalyser av alifater och aromater. De hösta 
halterna ligger mellan 0,18 och 0,32 mg/l i provpunkterna; T1, Su3022 inom delområde 3, 
samt T15, T21, Su2102 inom delområde 2. Som jämförelse kan nämnas att riktvärdet för 
dricksvatten ligger på 0,1 mg/l enligt SLV och Kemakta (2004). Riktvärdet för vatten som kan 
användas för bevattning anges av Kemakta (2004) till 20 mg/l. 
 
PAH halter överstigande det generella riktvärdet har endast påvisats i två provtagningspunkter; 
Su 2055, belägen mellan magasinen i delområde 2 och Su 2071, belägen strax öster om Surte 
hamn. I Su2055 har halter PAH övriga på 0,55 mg/l uppmätts vilket kan jämföras med rikt-
värdet på 0,01 mg/l, enligt Naturvårdsverkets indelning av tillstånd bedöms tillståndet som 
mycket allvarligt. I Su2071 har halten PAH cancerogena uppmätts till 0,0022 mg/l, det gene-
rella riktvärdet anges av Naturvårdsverket till 0,0002 mg/l, vilket ligger strax över gränsen för 
mycket allvarligt tillstånd. Övriga analyserade grundvattenprov ligger under angivet riktvärde. 
 

5.2.3 Klorerade kolväten och scanninganalys 
 
En scanninganalys har utförts av ett grundvattenprov uttaget från provpunkt Su2102. Analys 
utfördes med avseende på alifater, PAH:er, metaller, klorerade kolväten, fenoler, BTEX, 
MTBE, PCB samt DDT. Analysen påvisade förekomst av alifater C10-C35, med bl a en halt 
av 6,6 mg/l av alifater C16-C35. PAH övriga analyserades till 3,3 µg/l och PAH cancerogena 
till 2,5 µg/l. 
 
PCB 7 påvisades i en halt av 0,096 µg/l (ofiltrerat prov). PCB förekommer ofta partikelbundet, 
vilket medför att den lösta halten sannolikt är lägre. 
 
Spår av cis-1,2-dikloreten påvisades i nivå med rapporteringsgränsen i övrig låg övriga 
analyserade parametrar under rapporteringsgränserna. 
 
Vid tidigare undersökning (Tyréns 2005) har analys med avseende på klorerade kolväten 
utförs av grundvattenprov från 3 st provpunkter: T02, T07 och T15, samtliga analyser låg 
under rapporteringsgränsen. 
 

5.2.4 Metaller - jord 
 
I Tabell 7, Tabell 8och Tabell 9 redovisas medel, standardavvikelse, median, max- och min-
värde för arsenik, koppar, bly, vanadin och zink i jorden i det västra området. I tabellerna 
redovisas även resultat från tidigare provtagningar av Tyréns (2005), Scandiaconsult (2003), 
NCC (2004) och J & W (1999). Med ytliga prover avses prover mellan 0 och 1 m och med 
djupa avses prover från större djup än 1 m. Som jämförelse redovisas även aktuella riktvärden 
för mindre känslig markanvändning (MKM). 
 
Generellt utgörs föroreningsbilden i det västra området av förhöjda halter av arsenik och bly i 
marken. I likhet med det östra området förekommer även vanadin och zink medan element 
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som koppar och krom generellt uppvisar låga halter. Generellt förekommer de förhöjda 
halterna av arsenik i de norra delarna av delområde 3 och 4, väster om kolgården i delområde 2 
och 4 samt kring Surte hamn. De förhöjda halterna av bly, vanadin och zink uppvisar generellt 
samma utbredning som arsenik. Sett till hela området är medelhalterna av dessa metaller 
relativt låga och ligger i de flesta fallen under respektive MKM-värde. Metallinnehållet i 
marken inom området är således inte generellt högt utan det är enstaka punkter i vissa områden 
som uppvisar förhöjda halter. 
 
Tabell 7  Medel, standardavvikelse, median samt max- och min-värden för utvalda metaller i 

jorden i delområde 2. Även resultat från Tyréns (2005) redovisas. Med ytliga prover 
avses prover mellan 0 och 1 m och med djupa avses prover från större djup än 1 m. Som 
jämförelse redovisas även aktuella riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM). 

Undersökning Parameter As Cu Pb V Zn 
       
  [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] 
       
 MKM 40 200 300 200 700 
       
Envipro Medel ytliga 37,2 46,5 100 136 302 
 Std.av. ytliga 29,7 34,1 167 190 605 
 Median ytliga 21 30,4 40,6 45,8 94,9 
 Max ytliga 82,4 124 593 704 2620 
 Min ytliga 3,3 7,4 1,2 4,9 9,4 
 Antal 17 23 23 22 23 
       
 Medel djupa 20,1 31,2 36,4 27,8 68,2 
 Std.av. djupa 21,3 25,7 61,3 17,7 41,8 
 Median djupa 11,2 19,6 17,3 22,3 49,3 
 Max djupa 71,2 95,3 239 69,7 194 
 Min djupa 3,8 7,3 2,8 8,6 25,5 
 Antal 10 19 19 19 19 
       
Tyréns Medel ytliga 51,2 19,5 14,5 562 59,5 
 Std.av. ytliga 69,1 4,9 2,1 762 13,4 
 Median ytliga 51,2 19,5 14,5 562 59,5 
 Max ytliga 100 23 16 1100 69 
 Min ytliga 2,3 16 13 23 50 
 Antal 2 2 2 2 2 
       
 Medel djupa 20,2 32,4 88,6 48,6 131 
 Std.av. djupa 25,0 24,9 118 14,6 82,1 
 Median djupa 6 27 33 42 83 
 Max djupa 63 75 290 74 230 
 Min djupa 4,6 11 9,1 39 54 
 Antal 5 5 5 5 5 

 
Halterna av arsenik inom det västra området varierar från 3 mg/kg upp till 470 mg/kg för de 
ytliga proverna. För djupa prover (större djup än 1 m) uppgår halterna till cirka 3- 850 mg/kg. 
De högsta halterna i de ytliga lagren återfinns i punkt Su4050, i anslutning till kolgården. I 
punkten uppgår halterna till 360-470 mg/kg, dvs betydligt högre än Naturvårdsverkets MKM 
på 40 mg/kg. I delområde 2 och 3 uppgår de högsta halterna till 80 respektive 140 mg/kg. 
Även dessa halter ligger över MKM. I djupare prover har högre arsenikhalter jämfört med de 
ytliga analyserats. De högsta halterna återfinns i delområde 3 i punkt Su3016. Denna punkt 
uppvisar även en hög halt vid ytan. De norra delarna av västra området har historiskt använts 
som utfyllnadsområde med stor andel glasavfall och flera prover i detta område uppvisar 
betydande metallhalter. Främst är det djupa prover som uppvisar höga halter, vilket sannolikt 
kan förklaras med att området på senare tid fyllts ut med renare massor. 
 
Förutom vid kolgården och det gamla utfyllnadsområdet i norr förekommer arsenikhalter över 
MKM i området kring Surte hamn. Halter över MKM förekommer främst i djupa prover men 
även två ytliga uppvisar förhöjda halter av arsenik. 
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Utslaget som medelvärden uppgår arsenikhalterna till cirka 30-40 mg/kg i de ytliga proverna i 
hela västra området. För de djupa proverna är medelhalterna lägre jämfört med de ytliga i 
delområde 2 och 4, cirka 15-20 mg/kg medan medelhalten i delområde 3 uppgår till 110-120 
mg/kg. Sett till medelhalter är det således endast de djupa proverna från delområde 3 som klart 
överstiger MKM-värdet på 40 mg/kg. 
 
Tabell 8 Medel, standardavvikelse, median samt max- och min-värden för utvalda metaller i 

jorden i delområde 3. Även resultat från Tyréns (2005) och Scandiaconsult (2003) 
redovisas (endast ett prov vardera). Med ytliga prover avses prover mellan 0 och 1 m 
och med djupa avses prover från större djup än 1 m. Som jämförelse redovisas även 
aktuella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 

Undersökning Parameter As Cu Pb V Zn 
       
  [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
       
 MKM 40 200 300 200 700 
       
Envipro Medel ytliga 33,6 64,4 129 71,7 366 
 Std.av. ytliga 52,0 59,1 187 88,9 561 
 Median ytliga 8,6 49,0 40,3 31,8 142 
 Max ytliga 137 206 524 278 1740 
 Min ytliga 5,8 20,8 11,5 23,6 52,9 
 Antal 6 8 8 8 8 
       
 Medel djupa 116 159 98,3 238 425 
 Std.av. djupa 249 447 87,9 522 410 
 Median djupa 12,6 45,3 55,1 31,4 196 
 Max djupa 846 2240 347 2070 1510 
 Min djupa 3,6 13,4 19,3 17,6 54 
 Antal 23 24 24 24 24 
       
Tyréns Ytligt prov 36 2300 90 29 6400 
       
Scandiaconsult Ytligt prov 9,7 9,9 11  95 

 
Blyhalterna varierar generellt relativt mycket över det västra området, vilket bland annat ses på 
att standardavvikelsen för ytliga och djupa (inte delområde 3) prover i delområde 2-4 är större 
än medelvärdet. De ytliga proverna uppvisar blyhalter mellan 1 och 600 mg/kg medan 
motsvarande för de djupa uppgår till cirka 2-2000 mg/kg. Om medelhalter används som 
jämförelsemått ses att medelhalterna ligger under MKM i samtliga fall. 
 
Vad gäller utbredningen så förekommer höga halter generellt i samma områden som arsenik. 
Flera punkter i området där det gamla norra utfyllnadsområdet ligger uppvisar blyhalter över 
MKM (300 mg/kg). I punkterna Su3005 och 3008 uppgår blyhalterna till storleksordningen 
300-500 mg/kg. Högst halt uppvisar det ytliga provet i punkt Su3008 med cirka 520 mg/kg. 
Den högsta blyhalten för hela västra området återfinns i punkt Su4026, belägen i ytterkanten 
av det norra utfyllnadsområdet. Blyhalten uppgår till knappt 2000 mg/kg, cirka 2-2,5 m under 
markytan. Även andra punkter nära Su4026, både från tidigare undersökningar och förelig-
gande, uppvisar blyhalter över MKM. I punkterna vid kolgården uppgår blyhalterna som mest 
till knappt 600 mg/kg. 
 
Halterna av vanadin varierar generellt mellan 4 och 850 mg/kg för de ytliga proverna och 8-
2100 mg/kg för de djupa. Den högsta medelhalten för de ytliga proverna uppvisar delområde 
2, cirka 140 mg/kg, vilket kan jämföras med cirka 70 mg/kg och 110 mg/kg för delområde 3 
respektive 4. Medelhalterna för de djupa proverna uppgår till cirka 30 mg/kg för delområde 2, 
240 mg/kg för delområde 3 och slutligen cirka 90 mg/kg i delområde 4. Om medelhalterna 
jämförs med MKM-värdet på 200 mg/kg är det endast de djupa proverna från delområde 3 som 
är högre. 
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Höga halter av vanadin förekommer främst i anslutning till det gamla utfyllnadsområdet i norr 
samt vid kolgården. Vid utfyllnadsområdet i norr är vanadinhalterna som högst i punkterna 
Su3008 och 3016 (djupa nivåer), vilka även uppvisar höga halter av arsenik och bly. I punkt 
Su3016 uppgår vanadinhalten till 1600-2000 mg/kg på 1-2 m djup. I området kring kolgården 
är de högsta vanadinhalterna något lägre jämfört med de i det norra utfyllnadsområdet. Halten 
uppgår som mest till cirka 700-850 mg/kg. Dessa halter återfinns ytligt i punkterna Su4050 och 
Su2051. Två punkter i områdets södra del uppvisar också vanadinhalter över MKM. Detta 
gäller punkterna Su4204 och Su4113, båda belägna nära älvkanten. 
 
 
Tabell 9  Medel, standardavvikelse, median samt max- och min-värden för utvalda metaller i 

jorden i delområde 4. Även resultat från Tyréns (2005), NCC (2004) och J & W (1999) 
redovisas. Med ytliga prover avses prover mellan 0 och 1 m och med djupa avses prover 
från större djup än 1 m. Som jämförelse redovisas även aktuella riktvärden för mindre 
känslig markanvändning (MKM). 

Undersökning Parameter As Cu Pb V Zn 
       
  [mg/kg TS] [mg/kg 

TS] 
[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] 

       
 MKM 40 200 300 200 700 
       
Envipro Medel ytliga 40,7 54,2 84,2 111 188 
 Std.av. ytliga 93,7 58,1 104 190 172 
 Median ytliga 13 34,4 52,1 32 145 
 Max ytliga 473 322 537 849 784 
 Min ytliga 3,4 11,5 5,0 7,9 21,6 
 Antal 37 42 42 42 42 
       
 Medel djupa 17,4 65,6 167 91,0 149 
 Std.av. djupa 15,2 41,5 415 126 85,8 
 Median djupa 13,3 64,9 58,0 39,6 132 
 Max djupa 71,2 148 1990 539 375 
 Min djupa 3,1 11,6 11,3 20 47,6 
 Antal 22 22 22 22 22 
       
Tyréns Ytligt prov 5,3 39 43 31 1400 
       
 Medel djupa 21,7 90,0 105 66,0 197 
 Std.av. djupa 8,50 53,6 35,6 22,5 35,1 
 Median djupa 25 73 120 78 200 
 Max djupa 28 150 130 80 230 
 Min djupa 12 47 64 40 160 
 Antal 3 3 3 3 3 
       
NCC Medel ytliga 76,2 140 116 67,3 146 
 Std.av. ytliga 147 262 107 70,2 109 
 Median ytliga 14 66 64 41,5 77 
 Max ytliga 460 920 310 170 270 
 Min ytliga 5 20 21 16 59 
 Antal 11 11 11 4 5 
       
 Medel djupa 31,3 72,3 127 54,3 133 
 Std.av. djupa 12,6 20,1 49,9 16,2 32,1 
 Median djupa 33 75 120 45 120 
 Max djupa 43 91 180 73 170 
 Min djupa 18 51 81 45 110 
 Antal 3 3 3 3 3 
       
J & W Medel ytliga 27,8 81,0 187  85,0 
 Std.av. ytliga 34,2 91,9 228  18,4 
 Median ytliga 27,8 81 187  85 
 Max ytliga 52 146 348  98 
 Min ytliga 3,6 16 25  72 
 Antal 2 2 2  2 

 
Zinkhalterna varierar mellan 9 och 2700 mg/kg för de ytliga proverna och 25-1500 mg/kg för 
de djupa. Medelhalterna för ytliga respektive djupa prover är båda som högst i delområde 3 där 
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de uppgår till cirka 370 respektive 430 mg/kg. Zinkhalterna varierar relativt kraftigt inom 
området (se standardavvikelserna) och enstaka punkter står för avvikande höga mätningar. I 
jämförelse med Naturvårdsverkets MKM-värde (700 mg/kg) ligger medelhalterna av zink 
lägre. Detta gäller också om medianen används som jämförelsemått. 
 
Utbredningen av höga zinkhalter följer i princip arsenik, bly och vanadin. Vissa skillnader kan 
dock noteras. Halter över MKM kan påvisas i det norra utfyllnadsområdet, bland annat i 
punkterna Su3020 och 3022. Dessa punkter uppvisar inte förhöjda halter av någon annan 
metall. Zinkhalten är som högst på nivån 0,7-1 m under markytan, cirka 1700 mg/kg. På 
djupare nivåer varierar halterna mellan cirka 800 och 1200 mg/kg. Två punkter vid kolgården, 
Su2044 och 2048 (båda ytliga nivåer) uppvisar halter över MKM. Halterna uppgår till cirka 
2600 respektive 1300 mg/kg. Närmast älvkanten (delområde 4) ligger zinkhalterna generellt 
under MKM. MKM-värdet överskrids i två punkter, Su4030 och 4113 (båda ytliga nivåer). 
 
Vad gäller övriga analyserade metaller är halterna generellt låga. Undantaget gäller en punkt 
(Su2117) som uppvisar en förhöjd halt av krom samt fyra punkter (Su3008, 3020, 3022 och 
4113) som uppvisar kopparhalter över MKM (> 200 mg/kg). Kromhalten i Su2117 uppgick till 
cirka 530 mg/kg, vilket kan jämföras med MKM på 250 mg/kg. Den förhöjda halten förekom 
på en ytlig nivå. I Su3020 uppgick kopparhalten till drygt 2200 mg/kg medan övriga tre 
punkter uppvisade halter på cirka 200-300 mg/kg. 
 
Halterna av kvicksilver, antimon och tenn ligger generellt under detektionsgränsen. 
Borhalterna i marken inom det västra området ligger generellt mellan 1 och 50 mg/kg. De 
högsta borhalterna återfinns i delområde 4. 
 

5.2.5 Metaller - grundvatten 
 
Grundvattnet i de västra delområdena, d.v.s. 2-4, var i likhet med motsvarande inom 
delområde relativt grumligt. pH-värdet låg generellt nära neutralt (se Tabell 10). Högsta pH-
värdet uppgick till cirka 7,7 och det lägsta till cirka 6,6. Konduktiviteten var generellt relativt 
hög. Som mest uppmättes en konduktivitet på cirka 9700 µS/cm (Su4114). 
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Tabell 10  Uppmätta värden för pH, konduktivitet och temperatur i grundvattnet vid Surte Glasbruk. I 

de fall där fältparametrar mätts två gånger redovisas medelvärde ± standardavvikelse. 
Grundvattenrör pH-värde Konduktivitet Temperatur
    
  [µS/cm] [o C] 
T 39 7,5±0,3 2690±2080 7,4±2,5 
Su 2046 7,3 6030 5,1 
Su 2055 6,8 7080 6,4 
GW 07 7,0 1740 7,2 
Su 2071 6,9 8400 6,8 
GWT 102 7,0 1470 8,1 
GW 15 7,0 2960 8,5 
Su 2102 6,8±0,1 2870±820 6,4±2,4 
Su 2103 6,7 1510 7,0 
T14 7,1±0,01 2650±424 4,5±2,9 
Su 2112 6,7 720 6,9 
GW 01 6,7 9900 6,0 
Su 3004 7,4 2270 7,1 
Su 3014 7,1 2090 7,5 
GWT 203 7,3 680 5,8 
Su 3022 7,1 1850 5,9 
GWT 201 7,3 400 5,3 
GW 101 7,7 240 6,4 
Su 4114 6,6 9690 4,7 

 
I Tabell 11 nedan redovisas analyserade halter i grundvattnet i delområdena väster om väg 45. I 
tabellen redovisas också resultat från Tyréns (2005), vilka är märkta med ”T”. I likhet med del-
område 1 är det främst natrium som förekommer i högst halter utav huvudelementen. Halterna 
överstiger 1000 mg/l i ett antal rör, bland annat Su2046 och Su4114. Järnhalterna i det västra 
området ligger generellt under 1 mg/l. Undantaget gäller Su2055 och GW01 där järnhalten 
uppgår till cirka 30 respektive 80 mg/l. Manganhalten i grundvattnet är generellt relativt hög. 
Möjligen är detta en indikation på mindre partiklar (kolloider) finns i stor utsträckning i vatt-
net. 
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Tabell 11  Analyserade metallhalter i grundvattnet inom det västra området (delområde 2-4). I 

tabellen redovisas även resultat från Tyréns (2005). Dessa resultat är märkta med ”T” 
efter punktbeteckningen. 

Element GW07_T GW07 T14_T T14 GW15_T GW15 GWT102 SU2046 SU2055
          
[mg/l]          
Ca  378  80  145 153 153 193 
Fe  0,102  0,0699  0,045 0,281 0,084 31,6 
K  52,2  20,2  14,1 13,1 20,3 29,5 
Mg  226  61,6  63,7 22 43,9 40,5 
Na  2980  378  425 86,8 1320 1100 
S  2,41  0,568  2,62 1,46 10,4 1,08 
Si  19,7  24  14 15,1 11,6 14,3 
[µg/l]          
Al  1,47  6,61  3,88 3,2 5,69 34 
As 19 <7 4 <7 3,9 3,22 5,58 3,1 <10 
B  752  344  242 218 346 177 
Ba  107  42,6  89 285 93,3 269 
Cd 0,06 0,0403 0,06 0,0104 0,05 <0,002 <0,002 <0,005 <0,02 
Co 1,9 2,4 1,1 0,695 0,97 5,2 1,83 2,03 1,15 
Cr 1,5 0,933 1,3 0,463 1,1 2,48 0,106 0,863 1,81 
Cu 1,5 2,3 1 1,2 0,5 0,521 <0,1 2,29 <1 
Hg 0,1 <0,002 0,1 <0,002 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 0,0089 
Mn  3070  1710  1570 2030 1640 5260 
Mo  2,76  1,17  1,81 6,92 11,9 5,85 
Ni 15 2,9 1,4 0,805 4,5 12,2 9,63 3,37 1,95 
P  16,6  12,6  4,93 3,32 18,4 <10 
Pb 0,5 0,219 0,5 0,0323 0,5 0,139 0,0424 0,215 0,106 
Sb 1 0,409 1 0,141 1 0,535 0,492 0,332 0,155 
Sn  <0,05  <0,05  <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 
Sr  2310  524  510 756 1010 664 
Zn 17 6,57 6 2,73 2 8,44 2,83 6,54 8,94 
V 29 0,867 7,1 0,604 4,2 0,246 0,698 1,57 0,823 
 
Arsenikhalterna i grundvattnet bedöms generellt som låga till måttliga (se även Tabell 9). I 
samtliga rör utom två varierar halten mellan 0,5 och 9 µg/l. I GW01 och GW07 har i tidigare 
provtagningar höga arsenikhalter uppmätts. I GW07 uppmättes av Tyréns en arsenikhalt på 19 
µg/l och vid senaste provtagningen låg halten under 7 µg/l. För GW01 låg halten vid den tidi-
gare provtagningen på 24 µg/l. I den senaste provtagningen erhölls dock en förhöjd rapporte-
ringsgräns för arsenik (pga kloridstörningar), vilket gör att slutsatser om arsenikinnehållet i 
detta rör blir osäkra. 
 
Borhalten i grundvattnet i det västra området varierar mellan 25 och 750 µg/l. De lägsta hal-
terna återfinns i Su3022 och GWT201, båda belägna i de nordligare delarna av det västra om-
rådet, samt i GWT101, belägen nära älvkanten i de södra delarna av området. De högsta hal-
terna återfinns i GW01 och GW07. Halterna i dessa rör, cirka 750 µg/l, överstiger både WHOs 
riktvärde för bor i dricksvatten och det holländska MPA-värdet (avseende ekotoxikologiska 
risker). GW01 är belägen i anslutning till utfyllnadsområdet i de nordligaste delarna av 
delområde 3. GW07 återfinns mellan två lagerbyggnader i mitten av delområde 3. 
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Tabell 12  Analyserade metallhalter i grundvattnet inom det västra området (delområde 2-4). I 

tabellen redovisas även resultat från Tyréns (2005). Dessa resultat är märkta med ”T” 
efter punktbeteckningen. 

Element SU2071 SU2102 SU2103 SU2112 GW21_T GW01_T GW01 GW02_T 
         
[mg/l]         
Ca 251 135 102 40,9   310  
Fe 0,0029 0,16 0,0902 2,32   78,5  
K 92,7 16,4 12,8 7,75   32,1  
Mg 28 43,8 21,3 17   235  
Na 1340 218 139 114   1320  
S 18,4 3,13 1,01 3,08   2,11  
Si 13,2 17,4 11,6 16,7   14  
[µg/l]         
Al 5,11 6,31 9,52 64,5   23,6  
As <6 <0,9 1 <0,7 8,7 24 <20 3,1 
B 256 493 91,4 162   745  
Ba 273 56,6 85,5 33,9   471  
Cd 0,602 <0,002 0,0562 0,0024 0,05 0,05 0,0947 0,05 
Co 4,08 1,91 2,13 1,72 6 7,3 9,93 10 
Cr 0,761 0,827 0,346 0,455 1,6 0,5 3,56 6,3 
Cu 1,13 1,12 7,52 1,8 1,4 7,9 <1 1,1 
Hg <0,002 <0,002 <0,002 0,0039 0,1 0,1 0,0109 0,1 
Mn 362 3790 2280 679   2250  
Mo 8,25 2,09 1,5 2,48   1,34  
Ni 25,7 7,25 3,45 2,14 12 16 12,3 8,4 
P 10,1 7,82 8,32 44,4   18,6  
Pb 1,84 0,0513 0,111 0,233 0,5 0,5 0,423 0,5 
Sb 1,52 0,47 0,738 0,216 1 1 0,823 1 
Sn <0,05 0,105 <0,05 <0,05   <0,5  
Sr 1120 558 332 247   1580  
Zn 51,7 7,68 15,2 2,92 36 110 35,3 44 
V 3,23 0,508 0,399 0,572 13 25 2,27 5 
 
Halterna av kadmium varierar generellt mellan 0,002 och 0,6 µg/l. Flera analyser av kadmium 
visade på halter under detektionsgräns. Den högsta kadmiumhalten uppvisar Su2071. Halten i 
detta klassas som måttlig. Övriga rör uppvisar generellt låga halter. Även halterna av kobolt, 
koppar och krom är relativt låga. Halterna relateras till 90e percentilen för svenskt grundvatten 
(SGU, 2002). Flertalet av rören uppvisar halter av dessa element som ligger i nivå med eller 
under respektive jämförvärde. Kobolthalten uppgår som mest till cirka 10 µg/l (GW01 och 
GW02_T), vilket kan jämföras med 90e percentilen på 1,4 µg/l. GW02 (Tyréns provtagning) 
uppvisar också den högsta kromhalten medan den högsta kopparhalten återfinns i GWT201. 
 
Kvicksilverhalten ligger i de flesta rören under detektionsgräns. Nickelhalten uppgår som mest 
till drygt 25 µg/l, vilken jämföras med 90e percentilen för svenskt grundvatten på 5,6 µg/l. 
Nickelhalten ligger i paritet med de högsta mätningarna från det östra området (delområde 1).  
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Tabell 13  Analyserade metallhalter i grundvattnet inom det västra området (delområde 2-4). I 

tabellen redovisas även resultat från Tyréns (2005). Dessa resultat är märkta med ”T” 
efter punktbeteckningen. 

Element SU3022 SU3004 SU3014 GWT203 GWT201 GWT101 Su4114 
        

[mg/l]        

Ca 148 94,6 110 84,9 33,9 35 130 
Fe 0,0069 0,0308 1,08 0,0028 0,0128 0,0043 0,0284 
K 11,7 13,9 16,4 7,2 5,04 4 39,9 
Mg 8,19 48 26,1 8,41 4,28 3,8 196 
Na 210 390 435 103 37,7 17,3 1570 
S 30,2 7,23 7,38 2,72 2,54 1,83 1,44 
Si 5,84 13,1 11,9 7,61 4,97 4,94 15,5 
[µg/l]        
Al 2,29 2,52 8 1,46 18,7 6,22 2,11 
As 1,76 2,31 8,12 3,6 0,606 0,518 <7 
B 31,5 225 182 101 25,4 46,6 314 
Ba 190 265 147 89,2 43,6 40,4 227 
Cd 0,0264 <0,004 <0,005 <0,003 0,166 0,0344 0,0443 
Co 2,71 1,57 2,16 1,37 0,0526 0,391 7,25 
Cr 0,161 0,345 0,563 0,133 0,413 0,0468 0,196 
Cu 1,19 0,13 0,145 0,867 19,7 2,72 1,65 
Hg 0,0028 <0,002 <0,002 <0,002 0,0045 0,0025 <0,002 
Mn 362 945 1450 225 13,4 156 6540 
Mo 5,74 12,3 16,3 6,89 2,16 3 1,48 
Ni 16 3,14 4,6 8,4 6,2 1,65 5,21 
P 5,19 8,32 15,6 3,89 3,99 7,27 6,18 
Pb 0,134 0,267 0,0845 0,196 0,214 0,0252 0,011 
Sb 0,464 0,349 0,359 0,629 0,549 0,649 0,246 
Sn <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Sr 270 363 314 151 98 150 773 
Zn 497 8,44 2,48 23,2 56,3 12,3 20,6 
V 0,26 0,418 1,56 0,712 0,233 0,849 0,0942 

 
Blyhalterna i grundvattnet i det västra området klassas generellt som låga. Su2071 uppvisar 
återigen den högsta halten, 1,8 µg/l. Halten i detta rör klassas som måttlig. Vad gäller zink 
klassas halterna generellt som låga till måttliga. Ett rör, Su3022 uppvisar en hög halt (cirka 500 
µg/l). 
 
Antimon och vanadin är ytterligare två element som förekommit i glasprocessen. Antimonhal-
terna varierar generellt mellan cirka 0,1 och 1,5 µg/l. Högst halt återfinns i Su2071. Dessa 
halter bedöms vara relativt låga (jämför WHOs dricksvattenkriterium på 20 µg/l). Halten av 
vanadin har som mest uppgått till cirka 30 µg/l i tidigare undersökning (Tyréns, 2005). I före-
liggande undersökning har drygt 2 µg/l (GW01) uppmätts som mest. 
 
Grundvattnet från Su2102 har förutom en vanlig metallanalys även analyserats genom en 
screeninganalys. Resultaten från de olika analyserna skiljer sig relativt markant. Metallhalterna 
i screeninganalysen är generellt betydligt högre, exempelvis arsenik 90 µg/l, bly 130 µg/l och 
tenn 1000 µg/l. Förklaringen till skillnaden är att ofiltrerat prov använts i screeninganalysen 
och filtrerat prov i den vanliga metallanalysen. Detta visar att flera föroreningselement kan 
förekomma i partikelbunden fas i grundvattnet inom området. 
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5.3 Massornas lakbarhet 

5.3.1  Prover för lakförsök – metallanalyser och siktning 
Fem olika massor från Surte Glasbruk har utsatts för skakförsök och två för sekventiella 
lakförsök. Totalhaltsanalyser av dessa prover redovisas i Tabell 14.  
 
Tabell 14  Resultat från totalhaltsbestämningen för fem olika massor från Surte Glasbruk. Glasprovet 

och material från Kolgården (dvs proverna för sekventiella lakförsök) har analyserats med 
en annan analysmetod vilket förklarar skillnaden i elementuppsättning. Halterna i dessa är 
således inte heller helt jämförbara med övriga. Den analys som använts för de proverna 
genomgår en annorlunda upparbetning, vilket medför att även det som finns bundet i ex 
silikater fås med i analysen. 

Element 

Samlings- 
prov 
glas 

Samlings-
prov  
Kol-

gården 
Element

Samlings-
prov fyll m 

tegel 

Samlings-
prov fyll m 

slagg 

Samlings-
prov fyll m 

glas 

Samlings-
prov 

allmän fyll 
   

[% TS]   

TOC 0,5  TOC 1,2 3,6 7,1 2,1 
SiO2 68,7 24,5      

Al2O3 5,9 9,38      

CaO 7,86 4,09      

Fe2O3 2,53 1,3 Fe 1,12 2,09 2,56 1,11 
K2O 1,49 0,964      

MgO 1,06 4,99      

MnO 0,539 0,0273 Mn 0,0273 0,0826 0,0968 0,0195 
Na2O 10,4 2,96      

P2O5 0,0659 0,0348 P 0,0440 0,0650 0,0678 0,0501 
TiO2 0,232 0,307      

[mg/kg TS]        
As 80,4 415 As 15 79,9 29,6 7,2 
B 32,2  B 5,44 18,1 17,4 5,52 
Ba 833 253 Ba 109 139 229 68,3 
Be 1,05 1,15 Be 0,576 4,54 4,27 1,24 
Cd 0,305 1,9 Cd 0,567 1,03 0,557 0,24 
Co 8,13 8,16 Co 4,59 14,5 13,4 6,3 
Cr 205 244 Cr 15,1 15,7 12,6 10,9 
Cu 25,5 33,5 Cu 31 74,6 108 32,6 
Hg 0,0262 0,0311 Hg <1 <1 2,14 <1 
La 23 26,7      

Mo <6 <6 Mo 2,67 3,65 4,88 2,17 
Nb <6 <6      

Ni 15,4 440 Ni 13,2 54,8 44,8 19,1 
Pb 67,4 49,3 Pb 65,2 97,3 334 21,2 
S 1010 1180 S 618 943 882 527 
Sb 5,15  Sb <3 <3 <3 <3 
Sc 3,66 4,25      

Sn <20 <20 Sn <2 <2 <2 <2 
Sr 169 132 Sr 34,1 143 170 36,2 
V 32 1330 V 42,1 282 79,5 29,6 
W <60 <60      

Y 12,2 15,2      

Zn 112 116 Zn 341 126 261 77,2 
Zr 152 380      

   Li 10 15,7 11 7,58 
 
Innehållet av organiskt kol (TOC) varierar från 0,5 % TS för samlingsprovet med glas upp till 
drygt 7 % TS för samlingsprovet med fyll och glas.  
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Arsenikhalten uppgår till cirka 80 mg/kg i samlingsprovet med glas samt samlingsprovet med 
fyll och slagg. Samlingsprovet med fyll och glas uppvisar en arsenikhalt på cirka 30 mg/kg 
medan samlingsproverna med tegel samt allmän fyll uppvisar lägre halter. Den högsta 
arsenikhalten återfinns i det ytliga samlingsprovet från Kolgården, cirka 420 mg/kg. 
 
Borhalterna är i likhet med arsenikhalterna lägst i samlingsproverna med allmän fyll och 
fyll+tegel, cirka 5 mg/kg. Halten i övriga samlingsprover (utom Kolgården) uppgår till cirka 
15-30 mg/kg. Halten av krom är klart högst i samlingsprovet med glas och massorna från 
Kolgården (cirka 200-250 mg/kg) medan halterna av koppar och bly är högst i samlingsprovet 
med fyll och glas (cirka 100 respektive 330 mg/kg). Antimonhalten ligger under 
detektionsgräns för samtliga samlingsprov utom provet med enbart glas. Halten i 
samlingsprovet med glas uppgår till cirka 5,2 mg/kg. 
 
Vanadinhalterna är som lägst i samlingsprovet med glas samt provet på allmän fyll, cirka 30 
mg/kg. Högst halt uppvisar samlingsprovet från Kolgården med cirka 1300 mg/kg. Den högsta 
zinkhalten uppvisar däremot samlingsprovet med tegel, cirka 340 mg/kg. 
 
 
Siktförsöken visade att de olika fyllnadsmassorna uppvisade relativt olika fördelning. I Tabell 
15 redovisas andelen av respektive fyllning som hade en kornstorlek mindre än 2 mm. En 
fullständig rapport med siktkurvor redovisas i bilaga 11. 
 
Den högsta andelen finfraktion uppvisar den allmänna fyllen, cirka 70 % av dessa massor har 
en kornstorlek < 2 mm. Massorna med tegel och slagg uppvisar något lägre värden. Fyllnads-
massor med glas uppvisar den minsta andelen med en kornstorlek < 2 mm, cirka 40 %. 
 
Tabell 15  Andelen av respektive fyllnadsmassor som uppvisade en kornstorlek < 2 mm. För 

fullständigt resultat hänvisas till bilaga 11. 

Prov Andel med kornstorlek < 2 mm 
  
[%]  
Samlingsprov fyll med glas 41 
Samlingsprov fyll med tegel 67 
Samlingsprov fyll med slagg 61 
Samlingsprov allmän fyll 71 

 
 

5.3.2 Resultat skakförsök 
 
I Tabell 16 redovisas beräknade urlakade mängder i utförda skakförsök (L/S2 och 10) för fem 
olika massor. Generellt är de urlakade mängderna större vid L/S10 jämfört med L/S2. 
 
Beräknade urlakade mängder av arsenik uppgår som mest till cirka 0,9 mg/kg. Detta gäller 
samlingsprovet med fyll och slagg. Samlingsprovet med enbart glas, som uppvisar en liknande 
totalhalt av arsenik uppvisar en betydligt lägre urlakad mängd, cirka 0,007-0,04 mg/kg. Även 
samlingsproverna med fyll plus tegel alternativt glas uppvisar högre beräknade urlakade mäng-
der än samlingsprovet med enbart glas. Detta gäller till viss del även vanadin. Samlingsprovet 
med slagg uppvisar den högsta urlakade mängden, 2-10 mg/kg. För samlingsprovet med enbart 
glas uppgår motsvarande till cirka 0,01-0,1 mg/kg. För bly uppvisar dock samlingsprovet med 
glas högst utlakbar mängd, cirka 0,002-0,05 mg/kg. Resultaten för zink är svårbedömda då 
flera analyser visar på halter under detektionsgräns. 
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En jämförelse av de utlakade mängderna av olika ämnen med mottagningskriterierna för mot-
tagning av avfall vid deponier för inert avfall visar att för samlingsprovet representerande fyll-
ning med slagg överskrider urlakningen av arsenik och fluorid mottagningskriterierna. Även 
för samlingsproverna representerande fyllning med glas respektive allmän fyllning överskrider 
mottagningskriterierna med avseende på utlakningen av fluorid.  
 
Resultaten kan betecknas som förvånande mot bakgrund av att samma typ av lakningar på 
material från glasbruk i Kalmar och Jönköpings län uppvisat betydligt större utlakade mängder 
av framför allt arsenik. En möjlig förklaring till skillnaderna kan vara att det är olika typer av 
glas som tillverkats vid glasbruken i Småland jämfört med Surte glasbruk. I de småländska 
glasbruken tillverkades blykristallglas medan förpackningsglas tillverkades i Surte.  
 
Mycket lite information om lakbarheten för arsenik i glas finns tillgängligt i litteraturen. 
Kayasth och Swain (2004) undersökte lakbarheten för arsenik i glassampuller för läkemedel. 
Lakmetoden som användes är inte likvärdig med den som använts inom ramen för detta 
projekt. Undersökningen konstaterade att lakbarheten för arsenik i detta fall var mycket låg. 
 
Tabell 16  Resultat från skakförsök (L/S2 och 10) med fem olika massor från Surte Glasbruk. I 

tabellen redovisas beräknad urlakad mängd för respektive element. Värden över 
mottagningskriterierna för inert avfall är gråmarkerade 

Element 
Samlingsprov 

glas 
Samlingsprov 
fyll m. tegel 

Samlingsprov 
fyll m. slagg 

Samlingsprov 
fyll m. glas 

Samlingsprov 
allmän fyll 

           
 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 
[mg/kg 
TS]           
Ca 47,6 102 81,6 179 62,8 148 86,8 216 114 252 
Fe 0,175 2,05 0,0748 0,636 0,046 0,476 0,0298 0,382 0,0222 0,286 
K 10,2 28,7 23,8 60,9 54,4 121 21,4 47,7 33,2 64,2 
Mg 2,86 5,01 8,36 15,3 20,4 41,2 12,1 25,2 10,4 18,5 
Na 25,8 35 182 242 354 483 288 388 110 131 
S 41,6 45,7 59,6 82 68,4 79 62 79,6 66,4 109 
Al 0,248 6,77 0,115 1,67 0,104 0,976 0,105 1,35 0,0404 0,683 
As 0,0069 0,0403 0,0308 0,206 0,149 0,931 0,0138 0,06 0,0046 0,0234 
B <0,04 <0,2 0,234 <0,4 0,424 0,683 0,22 <0,3 0,202 <0,3 
Ba 0,058 0,138 0,0836 0,202 0,0394 0,0864 0,0934 0,212 0,148 0,272 
Cd <0,0001 <0,0005 <0,0001 <0,0005 0,00027 <0,000618 <0,0001 <0,0005 <0,0001 <0,0005 
Co 0,000197 0,00104 0,000526 0,000882 0,00188 0,00384 0,000844 0,00184 0,00105 0,0021 
Cr 0,00105 0,0065 0,00258 0,00688 0,00654 0,00889 <0,001 <0,005 <0,001 <0,005 
Cu 0,0362 0,0821 0,0274 0,0724 0,0486 0,106 0,0588 0,127 0,0392 0,146 
Hg <0,00004 <0,0002 <0,00004 <0,0002 <0,00004 <0,0002 <0,00004 <0,0002 0,0000448 <0,000204
Mn 0,0165 0,0602 0,063 0,164 0,087 0,176 0,107 0,291 0,23 0,376 
Mo 0,0304 0,0465 0,11 0,164 0,18 0,271 0,0842 0,188 0,045 0,0871 
Ni 0,00193 <0,006 0,011 0,0232 0,0276 0,061 0,0152 0,0338 0,0072 0,0165 
Pb 0,00272 0,0449 0,00169 0,0111 0,000886 0,00424 0,00142 0,0127 <0,0004 <0,002 
Sb 0,00158 0,00387 0,0151 0,0382 0,0106 0,0322 0,00842 0,0255 0,00418 0,012 
Se 0,000798 0,00227 0,00468 0,0119 0,0164 0,0411 0,00558 0,0149 0,00434 0,0123 
Sn <0,001 0,00507 <0,001 <0,005 <0,001 <0,005 <0,001 <0,005 <0,001 <0,005 
V 0,00972 0,0945 0,0614 0,474 2,18 10,2 0,00944 0,0568 0,00652 0,0381 
Zn 0,00554 0,0493 0,0131 0,052 0,0074 <0,02 0,0125 <0,03 0,00472 <0,02 
DOC 15,9 35,1 55,4 91,7 76 144 69,6 108 80,4 133 
Cl 7,18 <11 165 164 262 255 266 259 122 121 
F 0,8 2,26 1,41 6,46 4,44 17,2 3,32 16,3 2,56 10,1 
SO4 106 122 123 184 198 216 155 202 136 191 
           
pH 8 8,8 8 7,8 7,9 8,1 8,1 8,2 7,9 7,9 
Kond. 20,8 4,97 67,8 13,3 108 22,3 97,9 19 62,6 13,5 
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Genom att jämföra den beräknade urlakade mängden med totalhalten i respektive prov fås ett 
relativt mått på lakbarheten för respektive element och prov. Resultaten från beräkningen för 
arsenik, bor, koppar, bly, antimon, vanadin och zink redovisas i Tabell 17. 
 
Den lakbara andelen för arsenik är som högst i fyllnadsmassorna innehållande tegel och slagg, 
upp till 1,2-1,4 % av totalinnehållet är lakbart (L/S 10). I det rena glasprovet är lakbarheten för 
arsenik betydligt lägre. För bor uppgår den utlakbara mängden till cirka 1-4,5 % av 
totalinnehållet för de olika materialen. 
 
Tabell 17  Andel lakbar metall (enhet % av totalinnehållet) enligt resultat från skakförsök med fem 

samlingsprover. Beteckningen u.d. anger att halten antingen i lakvattnet eller i det fasta 
provet låg under detektionsgräns. 

Element 
Samlingsprov 

glas 
Samlingsprov 
fyll m. tegel 

Samlingsprov 
fyll m. slagg 

Samlingsprov 
fyll m. glas 

Samlingsprov 
allmän fyll 

           
 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 
[%]           
As 0,009 0,050 0,21 1,37 0,19 1,17 0,047 0,20 0,06 0,33 
B u.d. u.d. 4,30 u.d. 2,34 3,77 1,26 u.d. 3,66 u.d. 
Cu 0,14 0,32 0,088 0,23 0,065 0,14 0,054 0,12 0,12 0,45 
Pb 0,0040 0,067 0,0026 0,017 0,00091 0,0044 0,00043 0,0038 u.d. u.d. 
Sb 0,031 0,075 u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. 
V 0,030 0,30 0,15 1,13 0,77 3,62 0,012 0,071 0,022 0,13 
Zn 0,0049 0,044 0,0038 0,015 0,0059 u.d. 0,0048 u.d. 0,0061 u.d. 
 
För koppar är lakbarheten generellt relativt likartad för de olika massorna. De urlakabara an-
delarna är högst i de allmänna fyllnadsmassorna samt i glaset. För bly och zink uppgår den lak-
bara mängden till mindre än 0,1 % av totalinnehållet. Detsamma gäller antimon i glasprovet. 
För övriga avfallsslag är lakbarheten för antimon svårbedömd då halterna i de fasta proverna 
låg under detektionsgränsen. 
 
Lakbarheten för vanadin varierar relativt mycket mellan de olika materialen. För glasmassor 
ligger den lakbara mängden på cirka 0,03-0,3 % samt för fyllnadsmassor med glas på cirka 
0,01-0,07 % a totalinnehållet. I fyllnadsmassor med tegel och slagg uppgår motsvarande till 
0,1-1,2 % respektive 0,7-3,7 %. 

5.3.3 Resultat sekventiella lakförsök 
 
Resultat från sekventiella lakförsöken redovisas nedan i figur 12. I glasprovet förekommer de 
undersökta elementen generellt till största till i den så kallade residualfasen. Detta är speciellt 
tydligt bland annat för arsenik. Den halt som återfinns i de tre mest lättlakade faserna uppgår 
till cirka 0,1-0,2 mg/kg, vilket kan jämföras med totalhalten på cirka 80 mg/kg. För bly och 
zink finns en relativt stor andel bundet i karbonater eller adsorberat. För vanadin är den 
vanligaste fasen, efter residualen, kristallina järnhydroxider/oxider. 
 
Provet på ytliga massor från kolgården skiljer sig relativt markant från glasprovet. Generellt är 
elementen mer tillgängliga för lakning. Arsenik förekommer till relativt stor andel bundet till 
kristallina järnhydroxider/oxider samt sulfider. De mängder som återfinns i de tre mest 
lättlakade faserna uppgår till cirka 120 mg/kg, motsvarande cirka 20 % av totalinnehållet. Bly, 
vanadin och zink uppvisar alla högre andelar bundet till de tre mest lättlakade faserna jämfört 
med arsenik, i storleksordningen 70-80 % av totalinnehållet. 
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Figur 12. Resultat från sekventiella lakförsök med material från Surte glasbruk. 
 

5.4 Ytvatten och sediment i södra diket 
 
Det södra diket rinner genom undersökningsområdet i öst-västlig riktning och mynnar i Göta 
Älv. Genom det östra området (delområde 1) samt under Rv 45 och järnvägen är diket kulver-
terat. I västra området (delområde 2 och 4) rinner diket öppet. För att undersöka huruvida ett 
påslag av metaller och organiska föreningar sker till diket har så kallade Ecoscope installerats i 
det kulverterade diket (västra delen av delområde 1) samt i öppna diket, cirka 50-50 m öster 
om utloppet i Göta Älv. På Ecoscopen fastnar metaller under en längre tid vilket ger ett bättre 
resultat än enbart en stickprovtagning. 
 
Resultaten från undersökning av dikets vatten redovisas i Tabell 18. För att utreda huruvida ett 
påslag av metaller sker ska halterna i uppströmsprovet (E 5508) jämföras med halterna i ned-
ströms provet (E 5507). För att en provpunkt ska anses skilja sig från en annan krävs att kvoten 
mellan proverna uppgår till minst 2 (ALControl AB, 2006). 
 
Ett påslag av element kan konstateras bland annat för arsenik, bly, vanadin och zink. Samtliga 
element förekommer i förhöjda halter i marken inom området och har till viss del även påvisats 
i grundvattnet. Speciellt tydligt är påslaget för bly där kvoten mellan nedströms och 
uppströmsprovet uppgår till 10-11. För arsenik och zink ligger motsvarande kvoter på cirka 2-
2,5 medan kvoten för vanadin uppgår till cirka 5,6.  
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Ytterligare ett antal element uppvisar påslag i diket. Exempelvis gäller detta kobolt och uran. 
För uran uppgår kvoten mellan provpunkten nedströms och uppströms till drygt 18, vilket är 
den högsta kvoten av samtliga undersökta element. För koppar och krom, som uppvisar halter 
över MKM i marken i enstaka punkter, kan inget påslag i diket konstateras. 
 
 
Tabell 18  Resultat från undersökningen av vattnet i södra diket. I tabellen redovisas 

bestämda metallhalter i Ecoscopen samt kvoten mellan nedströms och 
uppströmsprovet. En kvot större än 2 anses visa på en skillnad mellan 
provpunkterna. Vid beräkning av kvoter för värden lägre än detektionsgränsens 
värde har detektionsgränsens värde bedömts som lämpligast att använda. 

 
 Element E 5507 

(nedströms)
E 5508 

(uppströms)
Nedströms/uppströms

    
[µg/kg jonbytarmassa]    
Hg <2,6 <2,6 1 
As 29 <13 2,2 
Pb 310 <29 10,7 
Cd 27 15 1,8 
Co 160 <47 3,4 
Cu 4700 4400 1,1 
Cr 260 <180 0,9 
Ni 1100 420 2,6 
V 130 <25 5,2 
Zn 6000 2300 2,6 
Al 38000 14000 2,7 
Ba 30000 85000 0,4 
Be 49 <25 2,0 
B <57 160 0,4 
Li 140 <25 5,6 
Mn 26000 3800 6,8 
Mo <26 130 0,2 
Se 200 220 0,9 
Ag <26 <26 1 
Sr 43000 83000 0,5 
Tl <26 <26 1 
U 22 1,2 18,3 
Sb <26 <26 1 
Sn <26 <26 1 
Ti 3100 1100 2,8 
 
Även organiska föreningar har analyserats med i diket med Ecoscope. Resultaten visar att 
inget påslag av organiska föreningar sker till diket. 
 
Resultaten indikerar att ett påslag av bland annat arsenik, bly, vanadin och zink sker till diket 
från Surte Glasbruk. Resultatet är rimligt med tanke på att dessa element påvisats i mark och 
grundvatten. Hur transporten sker är oklart men möjliga vägar kan vara via grundvatten eller 
via ledningar som kopplas på alternativt rinner ut i diket. Det är även möjligt att transporten 
kan ske i rörgravar. 
 
I samband med sedimentprovtagningen togs även prov på bottenvattnet ovanför sediment ytan. 
Resultat från analyserna redovisas i Tabell 19. Generellt visar analysen på relativt låga 
metallhalter i bottenvattnet. Detta gäller exempelvis kadmium 0,03 µg/l, bly 0,2 µg/l, vanadin 
0,6 µg/l och zink 14 µg/l. Den enda metall som uppvisar en något högre är koppar. Halten 
uppgår till cirka 7-8 µg/l, vilket klassas som en måttlig halt enligt Naturvårdsverkets 
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bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999b). Halten ligger relativt nära gränsen för hög 
halt, vilken går vid 9 µg/l. 
 
För bor ligger halten under detektionsgräns. Detsamma gäller för arsenik. I fallet arsenik är 
dock rapporteringsgränsen för analysen förhöjd pga störningar av klorider. Arsenikhalten 
bedöms dock vara relativt låg i vattnet i diket. Gränsen för måttligt hög halt går vid 5 µg/l och 
således ligger arsenikhalten i diket lägre (låg halt). 

 
 
Tabell 19  Resultat från analysen av bottenvattnet i södra diket. < anger halter under detektionsgräns. 

ELEMENT 
Su2118:Bottenvatten 

(1) 
  
[mg/l]  
Ca 10,1 
Fe 0,0503 
K 1,27 
Mg 1,61 
Na 32 
S 2,54 
Si 1,01 
[µg/l]  
Al 28,2 
As <5 
B <10 
Ba 11,2 
Cd 0,0228 
Co 0,0231 
Cr 0,17 
Cu 7,33 
Hg <0,002 
Mn 0,937 
Mo 0,241 
Ni 1,26 
P 10,8 
Pb 0,168 
Sb 0,184 
Sn <0,05 
Sr 24,3 
V 0,6 
Zn 13,6 
 
Konduktivitet, pH och temperatur på bottenvattnet i diket undersöktes i samband med sedi-
mentprovtagningen (se Tabell 22). Konduktiviteten i diket uppgick vid provtagningstillfället 
till cirka 240 µS/cm, pH-värdet till 7,6 och temperaturen till cirka 10,5 o C. Ytvattnet höll en 
temperatur på 5,7 o C. I samband med mätningarna observerades en oljefilm på vattenytan. 
 
Sediment i diket provtogs på ett djup av 0,7 m. Sedimenten var brunsvarta och till karaktären 
dyiga. Dessutom kunde en lukt av olja konstateras. Prov togs på de översta 5 cm av sedimen-
ten. Resultaten av provtagningarna redovisas i Tabell 20 (metaller) och Tabell 21 (organiska 
föreningar). 
 
Arsenikhalten i dikessedimenten uppgår till cirka 8-9 mg/kg. Tidigare provtagning har visat på 
en arsenikhalt på cirka 5 mg/kg i diket (Tyréns, 2005). Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer be-
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döms denna halt som låg (Naturvårdsverket, 1999b). Även halterna av bly och zink bedöms 
som låga i dikets ytsediment. Blyhalten uppgår till cirka 30 mg/kg och zinkhalten till 190 
mg/kg. Dessa värden ligger på samma nivå som Tyréns undersökning. Halten av vanadin upp-
går till 20-30 mg/kg i dikessedimenten. 
 
Tabell 20  Resultat från sedimentprovtagningen i södra diket. Ytsediment, 0-5 cm har analyserats 

avseende metaller. 
Element Su2118 0-0,5 cm Element Su2118 0-0,5 cm 
   

[mg/kg TS]   

As 8,46 Mn 196 
B 3,65 Mo 2,05 
Ba 59,1 Ni 27 
Be 0,451 P 738 
Cd 0,765 Pb 30,1 
Co 7,01 S 1170 
Cr 13,1 Sb 3,83 
Cu 69 Sn <2 
Fe 13000 Sr 19,6 
Hg <1 V 24 
Li 8,05 Zn 192 
 
De enda element som överstiger respektive gräns för låga halter är nickel och koppar. Halterna 
av dessa element uppgår till knappt 30 mg/kg respektive 70-80 mg/kg och klassas som mått-
liga. Halterna av bor och antimon uppgår till 3-4 mg/kg. För antimon i sediment anges ett 
holländskt MPC-värde (Maximum Permissible Concentration) på 19 mg/kg i Crommentuijn et 
al. (2000), vilket således är högre än halten i dikessedimenten. 

  
Tabell 21  Resultat från sedimentprovtagningen i södra diket. Ytsediment, 0-5 cm har analyserats 

avseende organiska föreningar. 

Förening Su2118 0-0,5 cm Element 
Su2118 0-0,5 

cm 
    

[mg/kg TS]    

Alifater C5-C8 <10 Benso(k)fluoranten <0,080 
Alifater C8-C10 <10 Chrysen/Trifenylen 0,12 
Alifater C10-C12 <10 Dibenso(a.h)antracen <0,080 
Alifater C12-C16 34 Indeno(1.2.3-cd)pyren <0,080 
Alifater summa C5-C35  Acenaften <0,080 
Alifater C5-C16 34 Acenaftylen <0,080 
Alifater C16-C35 330 Antracen <0,080 
Aromater C8-C10 <1,0 Benso(ghi)perylen <0,080 
Aromater C10-C35 inkl BTEX <2,0 Fenantren 0,084 
Bensen <0,010 Fluoranten 0,17 
Toluen <0,050 Fluoren <0,080 
Etylbensen <0,050 Naftalen <0,080 
Xylener <0,050 Pyren 0,17 
TEXSumma <0,080 PAHcanc 0,12 
Benso(a)antracen <0,080 PAHövr 0,42 
Benso(a)pyren <0,080 summa 16 EPA-PAH 0,54 
Benso(b)fluoranten <0,080   

 
Vad gäller de organiska föreningarna är halterna generellt låga. Bland alifaterna märks en halt 
på 330 mg/kg för fraktionen C16-C35. Riktlinjer för organiska föreningar i sediment saknas från 
Naturvårdsverket. Om halten istället jämförs med MKM-värden för jord, vilken uppgår till 



 48  (97)

1000 mg/kg, ses att halten i sedimenten är lägre. Detsamma gäller för övriga föreningar om de 
jämförs mot MKM på liknande sätt. 
 
De PAH-föreningar som uppvisar halter över detektionsgräns kan jämföras med SRC-värden 
(Serious Risk Concentrations för ekotoxikologiska effekter) från Nederländerna (RIVM, 
2001). Halterna av samtliga dessa föreningar är klart lägre än de riktvärden som anges. 
 
Tidigare undersökning av Tyréns har visat på förhöjda halter av PAH-föreningar i dikessedi-
menten. Samma undersökning visade även på halter av alifatfraktionerna C12-C16 och C16-C35 
över riktvärdet för känslig markanvändning (KM). 
 

5.5 Sedimenten i Göta Älv – utanför delområde 4 
 
Sedimentprover i Göta Älv togs på sammanlagt sju stationer. I samband med provtagningen 
undersöktes även bottenvattnet avseende pH, konduktivitet och temperatur (Tabell 22). pH-
värdet i älvens bottenvatten ligger generellt mellan 7,3 och 7,8. Konduktiviteten uppgår som 
mest till cirka 1200 µS/cm (punkt 4122). Övriga stationer uppvisar klart lägre 
konduktivitetsvärden, cirka 90-120 µS/cm. Temperaturen varierade mellan cirka 9 och 11 o C 
vid provtagningen. 
Tabell 22  Uppmätta värden på pH, konduktivitet och temperatur i bottenvattnet i Göta Älv samt i 

det södra diket. Mätningen genomfördes i samband med sedimentprovtagningen. 

Station pH-värde Konduktivitet Temperatur
    
  [µS/cm] [o C] 
2118 7,58 239 10,5 
4119 7,69 94 9,2 
4120 7,77 103 10,2 
4121 7,66 90 10,9 
4122 7,3 1235 10,3 
4123 7,64 96 11,3 
4124 7,63 113 9,8 
4125 7,61 99 10,7 

 
Sedimentlagret i Göta Älv var generellt mycket tunt, 0,5-1 cm, sannolikt beroende på det höga 
flödet i älven. Färgen var generellt brungrå och sedimenten utgjordes huvudsakligen av dy, 
ställvis med inslag av lera. I samtliga punkter utom Su4125 underlagrades sedimenten av grå 
lera. I 4125 återfanns ett gråbrunt lager av lera blandat med sediment mellan sedimenten och 
leran. I denna punkt provtogs både ytsediment (0-5 cm) och djupare sediment (5-10 cm). 
Vattnet vid provtagningspunkterna bedömdes vara relativt grumligt med ett lågt humus-
innehåll. 
 
Analysresultaten för metaller i sediment redovisas i Tabell 23. I Figur 1 visas också tillstånds-
klassning för arsenik, bly och zink. Arsenikhalterna i ytsedimenten varierar generellt mellan 4 
och 12 mg/kg. Dessa halter klassas som låga. Den högsta arsenikhalten återfinns på nivån 5-10 
cm i punkt 4125, belägen längst söderut och nedströms Surte Glasbruk. I tidigare undersökning 
av Tyréns (2005) har en arsenikhalt på 190 mg/kg uppmätts i punkt TSed7, utanför utloppet av 
det norra diket (i höjd med södra delen av delområde 3). Denna halt klassas som mycket hög. 
Längre ut i älven, i punkt 4121 är arsenikhalten klart lägre, cirka 7-8 mg/kg. 
 
En förklaring till skillnaderna mellan de närbelägna punkterna kan vara att TSed7 togs i lug-
nare vattenmiljö än 4121, vilket ger partiklarna längre tid att sedimentera. Detta stöds av att 
sedimentlagret var betydligt tjockare i TSed 7 jämfört med 4121. I punkten TSed7 fanns också 



 49  (97)

inslag av torvliknande material, vilket har god förmåga att fastlägga metaller och därmed an-
rika halterna i sedimenten. 
 
 
Tabell 23  Resultat från sedimentprovtagningen i Göta Älv. Ytsediment, 0-5 cm har analyserats 

avseende metaller samt även nivån 5-10 cm i punkt 4125. 

Element 
4119  

0-5 cm 
4120  

0-5 cm 
4121  

0-5 cm 
4122  

0-5 cm 
4123  

0-5 cm 
4124  

0-5 cm 
4125  

0-5 cm 
4125  

5-10 cm
         
As 7,19 6,25 7,41 4,45 11,2 8,19 8,57 11,6 
B 8,48 9,8 8,69 4,43 9,92 10,7 7,98 7,45 
Ba 93,2 104 98,9 49,3 102 109 79,2 89 
Be 0,739 0,832 0,799 0,343 0,951 0,921 0,639 0,806 
Cd 0,18 <0.1 <0.1 <0.1 0,316 0,122 0,188 0,239 
Co 9,61 10,5 10,2 5,9 10,7 11,1 8,9 9,4 
Cr 20,4 19,5 18,6 13 21,9 25,9 23,6 21,8 
Cu 14,8 11,8 12,2 9,86 28,4 18,3 23,7 21 
Fe 18400 19900 18600 11100 20200 23100 17300 17500 
Hg 1,29 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Li 16,1 17,8 17 9,09 18,2 19,4 14,1 15,6 
Mn 331 311 289 196 308 405 330 280 
Mo 1,34 1,08 1,49 1,08 1,44 1,46 2,88 2,27 
Ni 11,3 12,5 11,4 6,22 12,7 13,8 10,8 11,3 
P 738 723 672 639 733 781 751 738 
Pb 17,9 13,8 15,4 12,4 39,5 20,5 19,2 27,8 
S 1290 935 1380 1150 1760 2040 1890 1750 
Sb 9,4 7,12 8,2 5,14 8,34 8,34 5,95 8,04 
Sn <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Sr 24,5 26,3 25 15,1 30 26,2 21,7 23,6 
V 32,8 35,8 36 19,8 39,6 39,4 30,1 33,9 
Zn 92,4 69,1 64,1 56,7 110 114 121 108 

 
Blyhalterna varierar generellt mellan 10 och 40 mg/kg. Halterna klassas som låga. Tidigare 
provtagningar har inte påvisat några förhöjda halter av bly, varken strandnära i lugna vatten-
miljöer eller längre ut i älven. Vanadinhalterna uppgår till 20-40 mg/kg, vilket är i nivå med 
vad som uppmätts i området i tidigare undersökningar. 
 
Halterna av zink klassas generellt som låga och varierar mellan som lägst cirka 55 mg/kg upp 
till 120 mg/kg. Den högsta halten uppvisar ytsedimenten i punkt 4125. Den lägsta halten åter-
finns i 4122, den punkt som är belägen längst ut i älven från strandkanten sett. I punkten 
TSed7 har tidigare en zinkhalt på 2200 mg/kg analyserats. Denna halt klassas som hög. 
 
Antimonhalterna i sedimenten i Göta Älv uppgår till 5-10 mg/kg, vilket är lägre än det SRC-
värde som rapporterats i RIVM (2001). Tidigare undersökningar har visat på antimonhalter på 
2-3 mg/kg. Halterna av bor i sedimenten uppgår till 4-11 mg/kg. 
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Figur 13     Tillståndsklassning för arsenik, bly och zink i sedimenten i Göta Älv samt i det södra diket. 
I figuren redovisas även värden från Tyréns (2005), NCC (2004) och J & W (1999). 
Halterna i sedimenten relateras till jämförvärden från Naturvårdsverket (1999b). 

 

 
 

Sedimentproverna analyserades även avseende organiska föreningar. Resultaten från 
analyserna redovisas i Tabell 24. Halterna av de organiska föreningar som analyserats ligger 
nästan uteslutande under detektionsgräns. Undantaget gäller alifater C16-C35 i punkt 4119 samt 
två PAH-föreningar i 4125 5-10 cm. 
 
Tidigare provtagningar av Tyréns har dock påvisat förhöjda halter av PAH-föreningar, bland 
annat i punkt TSed7, utanför det norra diket. Även alifater (C12-C16 och C16-C35) påvisades, 
bland annat i denna punkt. 
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Tabell 24  Resultat från sedimentprovtagningen i Göta Älv. Ytsediment, 0-5 cm har analyserats 

avseende organiska föreningar samt även nivån 5-10 cm i punkt 4125. 

Förening 
4119 

0-5cm 
4120 

0-5cm
4121 

0-5cm
4122 

0-5cm
4123 

0-5cm
4124 

0-5cm 
4125 

0-5cm 
4125 

5-10cm
         
[mg/kg TS]         
Alifater C5-C8 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Alifater C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Alifater C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Alifater C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Alifater summa C5-C35         
Alifater C5-C16 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Alifater C16-C35 24 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Aromater C8-C10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 
Aromater C10-C35 inkl BTEX <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Bensen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Toluen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
Etylbensen <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
Xylener <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
TEXSumma <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Benso(a)antracen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Benso(a)pyren <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Benso(b)fluoranten <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Benso(k)fluoranten <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Chrysen/Trifenylen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Dibenso(a.h)antracen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Indeno(1.2.3-cd)pyren <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Acenaften <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Acenaftylen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Antracen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Benso(ghi)perylen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Fenantren <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Fluoranten <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 0,11 
Fluoren <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Naftalen <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 
Pyren <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 0,089 
PAHcanc <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 
PAHövr <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,2 
summa 16 EPA-PAH <0,70 <0,70 <0,70 <0,70 <0,70 <0,70 <0,70 0,2 
 
 

6 Vattenbalans 

6.1 Redovisning av automatiskt registrerade grundvattennivåer i västra 
utredningsområdet 

 
Automatisk registrering av grundvattennivåer med datalogger har pågått under perioden 2005-
12-13—2006-01-04. Mätningarna i respektive rör har följt i schemat enligt Tabell 25 nedan. 
Tre grundvattenrör har mätts samtidigt. Därefter har dataloggrarna flyttats till tre nya 
mätpunkter. På så sätt har totalt nio grundvattenrör mätts, vart och ett under en period av minst 
sju dygn. Under hela perioden har nivån i Göta älv registrerats. 
 
Redovisningen av mätningarna redovisas dels i diagramform i Figur 18 nedan, dels har en 
kommentar till varje mätpunkt gjorts nedan. 
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Tabell 25  Mätning med datalogger 

Grundvattenrör Utsättning [datum/tid] Intagning [datum/tid]
 
Göta älv 2005-12-14 08:50 2006-01-04 11:55
GWT203 (T02) 2005-12-14 09:02 2005-12-21 08:52
Su3022 2005-12-14 09:12 2005-12-21 09:24
GWT201 2005-12-14 09:25 2005-12-21 08:46
 
Su2046 2005-12-21 09:35 2005-12-28 12:01
Su2055 2005-12-21 09:45 2005-12-28 10:17
Su3004 2005-12-21 10:42 2005-12-28 10:30
 
Su2102 2005-12-28 12:13 2006-01-10 10:15
T14 2005-12-28 10:49 2006-01-04 11:00
Su4114 2005-12-28 11:15 2006-01-04 11:25

 
 
Delområde 2 
 
SU2046 
Markytans nivå är +11.39. Fyllnadsmaterial förekommer till 1 m djup under markytan. Röret 
befinner sig ca 85 m från stranden. Därunder förekommer 0.5 m torrskorpelera med inslag av 
organiskt material följt av 0.5 m lerig, siltigt, sandigt material. Vatten rinner till snabbt under 
borrningen. De registrerade grundvattennivåerna i Figur 14 indikerar att röret inte representerar 
den naturliga grundvattennivån i området. 
 
SU2055 
Från markytans nivå på +11.37 förekommer fyllnadsmaterial till 2 m djup. Därunder övergår 
materialet i lera. Röret ligger nära områdets östra gräns ca 140 m från Göta älv. Mätserien 
visar korrelation med nivån i älven. 
 
SU2102 
Fyllnadsmaterial förekommer till 3 m djup från markytan på +11.73. Materialet är 
företrädelsevis sandigt med inslag av grus och något silt. Mellan 3.5 –4 m djup uppträder lera. 
De registrerade nivåerna i röret visar en fallande trend utan påverkan av Göta älv. 
Fluktuationerna sammanfaller med rör T14 med en separation på ca 1m, vilket är lika med 
skillnaden i marknivå mellan mätpunkterna. Mätserien visar ingen korrelation med nivån i 
älven eller den nederbörd som föll under perioden. 
 
 
T14 
Markytan vid röret befinner sig på nivån +12.73. Röret är placerat i sandigt till siltigt 
fyllnadsmaterial. Angående de registrerade grundvattenfluktuationerna, se SU2102. 
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Figur 14  Registrerade grundvattennivåer under perioden 2005-12-13—2006-01-04 samt registrerad 

nivå i Göta älv under samma period. 
 
Delområde 3 
 
SU3004 
Röret är beläget i det nordöstra hörnet av undersökningsområde 3. markytan befinner sig på 
nivån +11.4. Fyllnadsmaterial, grusigt till lerigt med inslag av glas förekommer längs hela 
rörlängden till 3 m djup. De registrerade nivåerna i röret visar på små variationer. Röret har 
begränsad kontakt med omgivningen beroende på igensatt rör alternativt lokalt förekommande 
tätt material. 
 
SU3022 
Markytan befinner sig på nivån +11.41. Röret befinner sig centralt i område 3 på ett avstånd av 
ca 90 m från älvstranden. Fyllnadsmaterial av heterogen sammansättning förekommer till 2.4 
m djup. Därunder uppträder lera. Röret visar god korrelation med Göta älv.  
 
GWT203 
Röret är beläget vid den östra gränsen av område 3. Markytans nivå är +11.58. Materialet är 
stenigt till sandigt fyllnadsmaterial till 2 m djup. Ett 0.1 m mäktigt lerlager förekommer vid 1 
m djup. Därunder förekommer lera ned till det maximala undersökningsdjupet 3 m. De 
uppmätta grundvattenfluktuationerna visar god korrelation med älven vilket indikerar att 
område 3 består av ett relativt permeabelt material ovan leran.   
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Delområde 4 
 
SU4114 
Grundvattenröret befinner sig ca 25 m från älvstranden. Markytan är på nivån +10.76. På 0-0.5 
m djup utgörs materialet av siltig, lerigt fyllnadsmaterial. Därefter följer 2.5 m stenigt-grusigt 
och sandigt fyllnadsmaterial med glas. Under 3 m djup uppträder siltigt lerigt naturmaterial. 
De registrerade nivåerna visar att röret står i direktkontakt med älven.  
 
T201 (GWT 201) 
Rör T201 är beläget i område fyra knappt 40 m öster om Göta älv. Markytans nivå är +10.8. 
Till 0.5 m djup utgörs materialet av sandigt fyllnadsmaterial följt av 0.2 m torrskorpelera. Ned 
till 2m djup utgörs materialet av lerigt fyllnadsmaterial. Nivån följer väl älvens fluktuationer 
under mätperioden.  
 
Sammanfattning av registrerade grundvattennivåer 
 
Flera rör påverkas av Göta älvs nivå. Detta gäller för båda rören i delområde 4, två av tre rör i 
delområde 3 samt ett rör i delområde 2. Detta indikerar att fyllnadsmaterialet består av relativt 
permeabelt material. Det faktum att vissa rör inte uppvisar påverkan från älven eller nederbörd 
kan bero på att rören är etablerade i mer eller mindre lokala förekomster av tätare 
fyllnadsmaterial eller att rören är etablerade i den underlagrande leran. 
 
Som nämnts ovan påverkar älvens nivåfluktuationer tydligt grundvattennivån i vissa delar av 
undersökningsområdet. I dessa delar kommer fyllnadsmaterialet att omväxlande vattenmättas 
och dräneras i större utsträckning än i de delar som består av mindre permeabelt material. 
Detta kan eventuellt ha betydelse för hur stora volymer förorenade fyllnadsmassor som 
exponeras för lakning. 
 

6.2 Grundvattenförhållanden i västra utredningsområdet 
 
Undersökningsområdet är beläget inom ett avrinningsområde som avvattnas av Kvarnbäcken. 
Avrinningsområdets yta är ca 4.9 km2. Den teoretiska medelvattenföringen i bäcken blir ca 
0.08 m3/s. Den teoretiska medelavrinningen (specifik avrinning) blir för området ca 500 
mm/år. I ett näraliggande avrinningsområde som avvattnas av Arödån har SMHI en mätstation 
som kontinuerligt registrerar vattenföringen i ån. Medelavrinningen för detta avrinnings-
område uppgår till 444 mm/år för 2005. Det är därför rimligt att tänka sig en medelavrinninng 
för området motsvarande 450-500 mm/år.  
 
Medelavrinningen utgör den teoretiskt högsta möjliga grundvattenbildningen över ett område, 
beräknat som ett medelvärde för perioden 1961-1990 (SMHI:s observationsserie). Den del av 
nederbörden som faller över utströmningsområden och fria vattenytor bildar inte grundvatten. 
Undersökningsområdet väster om riksväg 45 är i huvudsak ett inströmningsområde. 
Grundvattenbildningen styrs förutom av nederbörd, avdunstning och terrängläget även av mar-
kens infiltrationskapacitet. Inom undersökningsområdet förekommer såväl hårdgjorda ytor 
som grusplaner och en del gräsytor. Dessa har högst varierande infiltrationskapacitet. Grund-
vattenbildningen för området bedöms variera mellan ca 250 mm/år för ej bevuxna grusytor till 
nära 0 mm/år för hårdgjorda ytor. För naturmark antas värdet 200 mm/år. Områdets totala yta 
uppgår till 139 300 m2. Av detta utgör hårdgjorda ytor och hustak 70 100 m2 där ingen infiltra-
tion sker. Naturmark utgör 43 100 m2 och grusplaner och liknande 26 100 m2. Det medför att 
grundvattenbildningen bedöms uppgå till totalt ca 15 000 m3/år inom området. 
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Undersökningsområdet består av heterogent fyllnadsmaterial med en varierande mäktighet av 
ca 0.5 – 3.5 m. Fyllnadsmaterialet underlagras av en tätande lera. Grundvattenströmningen 
antas vara i det närmaste vinkelrät mot Göta älv.  Utifrån Darcys lag är det möjligt att upp-
skatta storleken på grundvattenflödet i fyllnadsmaterialet: 
 
 
q = -K I där  q= grundvattenflöde per ytenhet (m/s) 

K=vattengenomsläpplighet, hydraulisk konduktivitet (m/s) 
I=hydraulisk gradient (-) 

 
Den hydrauliska konduktiviteten har tidigare bestämts i ett antal punkter med hjälp av enklare 
pulstester (Grundvattenmodellering, Tyréns, 2005). Det mest vattengenomsläppliga materialet 
befinner sig enligt utförda tester i den södra delen av undersökningsområdet, med en hydrau-
lisk konduktivitet på ca 10-5 m/s. I de centrala delarna har den lägsta vattengenomsläppligheten 
registrerats motsvarande 6.5·10-7 m/s. I den norra delen av området har en hydraulisk konduk-
tivitet motsvarande ca 2·10-6 m/s erhållits. 
 
Den hydrauliska gradienten är inom området liten och har med stöd av mätningar i grund-
vattenrör uppskattats till ca 0.5 % över hela området längs älvstranden. 
  
Grundvattenströmningen inom undersökningsområdet väster om RV 45 påverkas sannolikt av 
dräneringar i anslutning till väg och järnväg. Detta medför att grundvattenströmning endast 
förekommer i de djupare delarna av fyllnadsmaterialet. Avledning av regnvatten från hård-
gjorda ytor och byggnader sker sannolikt huvudsakligen via dagvattennätet. Det kan dock inte 
uteslutas att det förekommer viss infiltration av dagvatten via stenkistor och liknande.  
 
Förutom grundvattenbildningen inom området sker en grundvattenströmning från öster mot 
älven. För beräkning av grundvattenflöde via fyllnadsmaterialet till älven är det av vikt att 
beakta hur den hydrauliska konduktiviteten fördelar sig inom området. Stora variationer på 
korta avstånd är inte ovanligt vid analyser av pulstester. Särskilt i fyllnadsmaterial kan den 
hydrauliska konduktiviteten variera en faktor 100 eller mer mellan näraliggande mätpunkter. 
Det får därför anses som alltför knapphändigt att karaktärisera de hydrauliska egenskaperna 
inom området med endast tre bestämningar av hydraulisk konduktivitet. För att minska risken 
att underskatta grundvattenflödet i fyllnadsmaterialet, kan man ansätta ett värde på hydraulisk 
konduktivitet i fyllnadsmaterialet som ligger i överkant av de utförda pulstesterna. Följande 
beräkning utgår därför från det högsta erhållna värdet av de genomförda testerna, 1.2·10-5 m/s. 
Med de utförda mätningarna av grundvattennivå som underlag antas att fyllnadsmaterialets 
grundvattenmättade mäktighet uppgår till 2 m inom hela området. Mätningarna visar dock att 
det förekommer perioder när vissa rör i den södra delen av området är torra, vilket innebär att 
ingen grundvattenströmning sker i fyllnadsmaterialet. Ovanstående antagande innebär därför 
att risken reduceras att underskatta grundvattenflödet genom fyllnadsmaterialet. 
 
Längs områdets östra gräns sker ett grundvattenflöde in mot undersökningsområdet från det 
uppströms liggande avrinningsområdet. Gränslinjen är ca 800 m. Med ovanstående antaganden 
kan inflödet av grundvatten genom fyllnadsmaterialet beräknas till ca 3 000 m3/år. Flödets 
årstidsvariationer är sannolikt dämpade på grund av att vägens och järnvägens dräneringar 
sänker och håller grundvattennivån uppströms relativt konstant.  
 
Utifrån gjorda antaganden uppgår grundvattenbildningen inom området till ca 15 000 m3/år. 
Till detta kommer ett uppskattat grundvattenflöde på ca 3 000 m3/år. Den totala grundvatten-
strömningen genom fyllnadsmaterialet inom området kan därmed uppskattas till ca 18 000 
m3/år. 
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6.2.1 Osäkerhetsbedömning 
 
Osäkerheter förekommer inom alla undersökningar av denna typ. Osäkerheterna betingas av 
den stora variation avseende hydrauliska egenskaper som fyllnadsmaterialet uppvisar. Dessa 
egenskaper har stor inverkan på grundvattenflödet. Utförda pulstester ger endast en uppfatt-
ning om materialets hydrauliska egenskaper i omedelbar anslutning till den testade brunnen. 
Metoden har dessutom begränsningar när det gäller uppskattningar av material med hög kon-
duktivitet, vilket är fallet inom vissa delar av undersökningsområdet. En tiofaldig variation av 
den hydrauliska konduktiviteten, vilket inte är orimligt, ger en tiofaldig förändring av flödet, 
allt annat lika.  
 
Osäkerheter betingas också av att undersökningsområdet är ofullständigt kartlagt vad det gäller 
konstruktioner som kan påverka grundvattenflödet, till exempel dränerande ledningsgravar och 
infiltration av dagvatten. Båda dessa företeelser är exempel på konstruktioner som kan öka 
grundvattenflödet inom området.  
 
En ytterligare faktor som ger upphov till osäkerhet är antagandet om markens infiltrations-
kapacitet och den resulterande grundvattenbildningen. Under vissa markförhållanden kan en 
större del av det tillgängliga vattnet infiltrera. Det maximala tillgängliga vattnet för grund-
vattenbildning är ca 500 mm/år.  
 
I en tidigare genomförd undersökning (Grundvattenmodellering, Tyréns, 2005) har utflödet av 
grundvatten till älven uppskattats till 30 000 m3/år genom en utförd grundvattenmodellering. 
Det skall jämföras med den häri presenterade siffran på 18 000 m3/år, vilket är i storleks-
ordningen 60% mindre. Avvikelsen är svår att analysera, då den tidigare undersökningen inte 
redovisar alla förutsättningar för den upprättade modellen. Framförallt är data för modell-
områdets vattenbalans inte klart redovisade. Vattenbalansen utgörs av in- och utströmningen 
av grundvatten till respektive från modellen via de olika ränderna inklusive grundvatten-
bildning från nederbörd. 
 
Vidare är data för järnvägs- och vägområdets dränerande nivåer samt övriga randvillkor inte 
redovisade i den tidigare genomförda undersökningen. Dessa nivåer har avgörande inverkan på 
områdets vattenbalans och storleken på grundvattenflödet genom fyllnadsmaterialet. 
 
 
 

7 Översiktlig massbalans 

7.1 Fyllnadsmassor – utbredning och karaktär 
 
Bestämningen av jordarter inom området visar generellt på att massorna utgörs av heterogen 
fyllning med varierande mäktighet. Fyllnadsmassorna underlagras i området av lera. I fyllnads-
massorna kan rester från den f.d. glasbruksverksamheten i form av glas, slagg och tegel note-
ras. I ett område förekommer även kol i fyllnadsmaterialet. 
 
Utbredningen för de olika materialen redovisas grovt på kartan i Figur 15. Glas förekommer 
inblandat i fyllnadsmassorna över relativt stora delar av undersökningsområdet. Generellt 
består glasinblandningen av mindre skärvor. Så är fallet för fyllnadsmassorna med glas i del-
område 2 och 4. I de nordligaste delarna av delområde 3 återfinns det gamla utfyllnadsområdet 
i norr. Inom detta område är glasinblandningen större än i delområde 2 och 4. I vissa 
undersökta punkter, exempelvis Su3005, utgörs marken nästan uteslutande av glas. I det östra 
området (delområde 1) har glas inte påvisats i fyllnadsmaterialet. 
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Tegel och slagg är i likhet med glaset restprodukter från glasbruket. Tegel förekommer 
inblandat i fyllnadsmassorna i en relativt stor del av det västra området. Främst är tegel-
förekomsten lokaliserad till området närmast älvkanten (delområde 4) samt i delområde 3. I 
det östra området förekommer tegel inblandat i fyllnadsmassorna i området kring nya och 
gamla hyttan. Slagg förekommer i mindre utsträckning än glas och tegel. Förekomsterna är 
lokaliserade till två mindre områden norr respektive söder om Surte hamn. I östra området 
finns också inslag av slagg. 
 
Kol förekommer inom ett område som benämns kolgården, beläget i norra delarna av del-
område 2. Förekomsten av kol i marken är främst lokaliserad till de ytliga marklagren. 
 
Som tidigare nämnts varierar mäktigheten för fyllnadsmassorna relativt mycket. Som lägst 
uppgår mäktigheten till en knapp halvmeter och som mest till 4-4,5 m. De minsta mäk-
tigheterna återfinns i norra delarna av östra området och de största söder om Surte hamn. I 
delområde 3 samt norra delarna av delområde 4 uppgår mäktigheten på fyllnadsmassorna 
generellt till 2-3 m. Mäktigheten är något större kring punkt Su3017 där den uppgår till cirka 
3,5-4 m. De mittersta delarna av västra området uppvisar generellt en mäktighet på 0,5-1,5 m, 
dvs något lägre än delområde. Söder om Surte hamn ökar mäktigheten generellt något och 
uppgår där till cirka 1,5-3 m. I östra området ligger fyllnadsmassornas mäktighet på ungefär 
samma nivå som de mittersta delarna av det västra området, dvs 0,5-1,5 m. 
 

 
Figur 15   Karta med bedömd fyllnadsmäktighet på området. Områden där fyllnadsmassorna 

innehåller glas, slag, tegel och kol är också markerade 
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7.2 Upplagrade mängder i fyllnadsmassorna 
 
Utifrån laboratorieanalyser och XRF-mätningar har kartor över föroreningsutbredningen för 
arsenik, bly och zink skapats. Kartorna har skapats genom interpolering med halter som indata. 
En karta har skapats för ytliga föroreningar (0-1 m) och en för djupa (1- m). I de punkter där 
laboratorieanalyser genomförts har data från dessa använts vid interpoleringen. Medelvärden 
har använts om flera analyser utförts i samma skikt (ytligt eller djupt). I övriga punkter har 
XRF-mätningar använts. För varje skikt (ytligt och djupt) har medelvärdet av XRF-
mätningarna beräknats. Orimligt höga XRF-värden som inte har någon överensstämmelse med 
laboratorieanalyserna har plockats bort (se kapitel 4.4.1). För arsenik har mätningar över 500 
mg/kg uteslutits, för bly > 2000 mg/kg och för zink > 5500 mg/kg. I de fall XRF-mätningar 
har legat under instrumentets detektionsgräns har medelvärdet av laboratorieanalyserna mellan 
0 och detektionsgränsen antagits som ett representativt mått på halten. Detta ger dock en 
osäkerhet i beräkningarna men det bedöms ändå ge ett bättre helhetsresultat eftersom en större 
datamängd kan utnyttjas. 
 
Den interpoleringsmetod som används benämns IDW (Inverse Distance Weighting). Vid varje 
punkt beräknas ett medelvärde för omkringliggande stationer och varvid viktning görs så att 
närliggande stationer får större betydelse än stationer som ligger längre bort. Som indata 
används sammanlagt 841 (226 laboratorieanalyser och 615 XRF-mätningar) datapunkter för 
arsenik och bly och 828 (213 laboratorieanalyser och 615 XRF-mätningar) för zink. Det bör 
noteras att de analyser som utförts med en kraftigare upparbetning (dvs MG-2) inte tagits med 
vid interpoleringen. Detta får betydelse bland annat för arsenik där halterna i rent glas uppgår 
till cirka 80 mg/kg enligt MG-2 medan den enklare M-1c ger en arsenikhalt på cirka 5-6 
mg/kg. 
 
De framtagna kartorna över det västra området redovisas i Figur 17, Figur 18 och Figur 19. I 
princip är de ytliga metallföroreningarna i det västra området lokaliserade till tre områden, 
utfyllnadsområdet i norr, kolgården samt kring Surte hamn. Utbredning för arsenik, bly och 
zink följer generellt varandra väl. Vad gäller de djupa föroreningarna så följer utbredningen i 
princip de ytliga. Vissa skillnader kan noteras, exempelvis för arsenik så återfinns höga halter 
på djupare nivåer nordväst om utbredningen för de ytliga. Detta kan även påvisas för bly och 
zink. Utbredningen av arsenik på djupa skikt är mindre vid kolgården jämfört med de ytliga 
medan motsatsen gäller för området kring Surte hamn. 
 
I det östra området är föroreningsutbredningen av arsenik i ytliga massor enligt beräkningarna 
främst lokaliserad till området vid nya hyttan (Figur 16). För djupare massor (> 1 m djup) 
återfinns de högsta halterna främst kring gamla hyttan. Bly och zink uppvisar generellt låga 
halter i marken i det östra området. 
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Figur 16      Kartor som visar en möjlig föroreningsutbredning för arsenik ytligt (tv) och djupt (th) i det 

västra området. Kartan har framställts genom interpolering (IDW) med laboratorieanalyser och 
XRF-mätningar som indata. En interpolering visar inte på en absolut sanning utan ett antal 
osäkerheter finns kopplat till den. Gränserna för föroreningsutbredningen ska därför inte tas 
exakt men kan användas för indikationer. Med ytligt avses massor mellan 0 och 1 m medan 
djupt avser massor djupare belägna än 1 m. 
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Figur 17      Kartor som visar en möjlig föroreningsutbredning för bly ytligt (tv) och djupt (th) i det västra 

området. Kartan har framställts genom interpolering (IDW) med laboratorieanalyser och XRF-
mätningar som indata. En interpolering visar inte på en absolut sanning utan ett antal 
osäkerheter finns kopplat till den. Gränserna för föroreningsutbredningen ska därför inte tas 
exakt men kan användas för indikationer. Med ytligt avses massor mellan 0 och 1 m medan 
djupt avser massor djupare belägna än 1 m. 
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Figur 18           Kartor som visar en möjlig föroreningsutbredning för zink ytligt (tv) och djupt (th) i det 

västra området. Kartan har framställts genom interpolering (IDW) med 
laboratorieanalyser och XRF-mätningar som indata. En interpolering visar inte på en 
absolut sanning utan ett antal osäkerheter finns kopplat till den. Gränserna för 
föroreningsutbredningen ska därför inte tas exakt men kan användas för indikationer. Med 
ytligt avses massor mellan 0 och 1 m medan djupt avser massor djupare belägna än 1 m. 



 62  (97)

 

 
Figur 19           Kartor som visar en möjlig föroreningsutbredning för arsenik ytligt (tv) och djupt (th) i det östra 

området. Kartan har framställts genom interpolering (IDW) med laboratorieanalyser och XRF-
mätningar som indata. En interpolering visar inte på en absolut sanning utan ett antal 
osäkerheter finns kopplat till den. Gränserna för föroreningsutbredningen ska därför inte tas 
exakt men kan användas för indikationer. Med ytligt avses massor mellan 0 och 1 m medan djupt 
avser massor djupare belägna än 1 m. 

 
Utifrån fyllnadsdjupet och en interpolerad föroreningshalt inom en given yta kan den totala 
föroreningsmängden beräknas. Resultat från beräkningarna redovisas i Tabell 26. Beräkningen 
för vanadin baseras endast på laboratorieanalyser på grund av att XRF-instrumentet inte mäter 
det elementet. Följaktligen är mängdberäkningen för vanadin något osäkrare jämfört med 
arsenik, bly och zink. I tabellen presenteras också framräknade volymer för fyllnadsmassorna. 
Vid beräkningarna har en fyllningsdensitet på 1,7 kg/m3 antagits. 
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Den totala fyllningsvolymen för det västra området har uppskattats till cirka 237 000 m3 och 
för det östra området till 43 000 m3. Sammantaget ger det en totalvolym för fyllnadsmassorna 
inom hela Surte Glasbruk på cirka 280 000 m3. 
 
En uppskattningen av mängderna med en kornstorlek < 2 mm har också genomförts. 
Beräkningen baseras på siktförsöken med fyllnadsmassor med glas, dvs cirka 40 % av 
massorna antas ha en kornstorlek < 2 mm. Det antas att fyllnadsmassorna med glas är mest 
representativa för området som helhet. Då de olika fyllnadsmassorna förekommer i områden 
som går i varandra (se karta över fyllnadernas utbredning) har det inte varit möjligt att beräkna 
volymer för varje fyllnadstyp separat. Baserat på fältintryck och kartor har den fyllnadstyp 
som bedöms förekomma i störst utsträckning därför fått representera hela fyllnadsvolymen i 
detta fall. Uppskattningsvis finns cirka 160 000 kg fyllnadsmassor med en kornstorlek < 2 mm 
i det västra området och cirka 30 000 kg i det östra. 
 
Vad gäller mängderna för respektive element som uppskattas mängden arsenik i det västra 
området till cirka 4,5 ton. Dessa mängder är ungefär lika fördelat mellan ytliga och djupa 
massor. I det östra området återfinns cirka 700 kg arsenik upplagrat i massorna. De största 
mängderna återfinns ytligt. Sammantaget beräknas cirka 5,2 ton arsenik finnas upplagrat i 
fyllnadsmassorna vid Surte Glasbruk. För bly beräknas cirka 13 ton finnas upplagrat i hela 
området. De största mängderna återfinns i västra området där fördelningen mellan ytligt och 
djupt är relativt jämn. Cirka 34 ton zink beräknas vara upplagrat i fyllnadsmassorna. De största 
mängderna återfinns ytligt i västra området, cirka 19 ton, vilket kan jämföras med 12-13 ton 
djupt i samma område. För vanadin uppskattats att cirka 18-19 ton återfinns i fyllnadsmassorna 
vid Surte glasbruk. De största mängderna uppvisar det västra området, cirka 14-15 ton. 
 
 
Tabell 26  Beräknade fyllningsvolymer samt mängder av arsenik, bly, vanadin och zink. 

Mängdberäkningen för arsenik, bly och zink är baserad de interpolerade halterna medan 
beräkningen för vanadin endast är baserad på laboratorieanalyserna. Vid beräkningarna 
har en fyllningsdensitet på 1,7 kg/m3 antagits. Siffrorna har avrundats. 

Nivå 
Area 

fyllning 
Volym 
fyllning 

Mängd 
fyllning <2 

mm 
Mängd 
Arsenik 

Mängd 
Bly 

Mängd 
Zink 

Mängd 
Vanadin

        
 [m2] [m3] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 
0-1 västra 136000 136000 92300 2200 5900 19200 7960 

1-  västra 121000 102000 69000 2300 6200 12500 6640 

Tot västra 256000 237000 161000 4500 12200 31700 14600 
        
0-1 östra 44000 37000 25400 590 760 2200 3640 

1-  östra 12000 5900 4000 120 250 450 330 

Tot östra 57000 43000 30000 710 1000 2700 4000 
        
Tot hela 
området 313000 280000 191000 5200 13200 34400 18600 

 

7.3 Transporterade mängder via grundvatten 
Utifrån genomförda undersökningar av de mängder som transporteras från fyllnadsmassorna 
via grundvattnet och ut till Göta Älv. Beräkningen har utförts genom att multiplicera flödet 
genom fyllnadsmassorna med medelhalten i grundvattnet. Flödet av grundvatten genom 
fyllnadsmassorna har enligt tidigare kapitel uppskattats till 18 000 m3/år. För att ange ett värde 
som snarare överskattar än underskattar de transporterade massorna har medelhalten beräknats 
med de högsta enskilda analysresultaten. Resultaten presenteras i Tabell 27. 
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De transporterade mängderna via grundvattnet är generellt relativt små. För arsenik uppgår 
mängden till cirka 0,08 kg/år. Vanadin och bly uppvisar något lägre mängder medan mängden 
för zink är högre, cirka 0,9 kg/år. Bor uppvisar betydligt högre transporterade mängder än 
flertalet av övriga element. Uppskattningsvis transporteras cirka 4 kg från området ut till Göta 
Älv årligen. 
 
Det bör påpekas att den beräknade transporten är behäftad med samma osäkerheter som 
bedömningen av utflödet från området (se ovan avsnitt 6.2.1). 
 
Tabell 27  Uppskattade mängder som transporteras via grundvattnet till Göta Älv. 

Element Transporterad mängd 
  
[kg/år]  
As 0,08 
B 4,2 
Pb 0,006 
V 0,06 
Zn 0,9 

 

7.4 Transporterade mängder via södra diket 
 
Utifrån analysen av bottenvatten i det södra diket är det möjligt att ge en uppskattning på den 
transporterade mängden till Göta Älv. Då det rör sig om en stickprovtagning är siffrorna 
behäftade med stora osäkerheter men de bedöms ändå ge en indikation. Som mått på flödet i 
diket har siffran 0,08 m3/s hämtats från miljökonsekvensbeskrivningen för väg 45 (Vägverket, 
Banverket och Ale kommun, 2002). Genom att multiplicera halterna i diket med flödet fås ett 
mått på den årliga transporterade mängden. Resultaten redovisas i Tabell 28. För arsenik och 
bor låg halterna i bottenvattnet under detektionsgräns. Det har därför valts att inte redovisa 
något värde på den transporterade mängden för dessa två element. 
 
Den transporterade mängden för bly uppgår till cirka 0,4 kg/år, vilket kan jämföras med att 
uppskattningsvis 0,006 kg/år transporteras via grundvattnet till Göta Älv. För vanadin och zink 
uppgår de transporterade mängderna till cirka 1,5 respektive 34 kg/år. Även för dessa element 
är mängderna via ytvatten högre jämfört med via grundvattnet. Noterbart är också den 
transporterade mängden av koppar, cirka 18 kg/år. 
 
Tabell 28  Uppskattade mängder som transporteras via södra diket till Göta Älv. För arsenik och bor 

låg halterna i bottenvattnet under detektionsgräns varefter inget värde på den 
transporterade mängden redovisas 

Element Transporterad mängd 
  
[kg/år]  
As - 
B - 
Pb 0,4 
V 1,5 
Zn 34 
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7.5 Sammanfattande massbalans 
 
En sammanfattande schematisk figur över mängdberäkningarna redovisas i Figur 20. Figuren 
kan betraktas som en grov massbalans för området. Det bör dock påpekas att osäkerheter råder 
främst vad gäller spridningen från området. Beräkningen av grundvattentransporten är baserad 
på ett antal antaganden som borde klarläggas bättre samt att spridningen via dagvatten och 
ledningsgravar i dagsläget är okänd. 
 
Sammanlagt uppskattas att cirka 4500 kg arsenik finns upplagrat i fyllnadsmassorna i det 
västra området och cirka 700 kg i det östra. För bly uppgår motsvarande siffror till 12 200 
respektive 1000 kg samt för zink till 31 700 respektive 2700 kg. Mängderna för vanadin 
uppskattas till cirka 15 000 kg i det västra området och 4000 kg i det östra. 
 
Vad gäller spridningen till Göta Älv så visar beräkningarna på att den är större via det södra 
diket jämfört med via grundvattnet. Det bör dock noteras att flera osäkerheter råder kring 
spridningsberäkningarna, bland annat angående flöden. Dessutom har endast stickprover 
kunnat användas, vilket tillför ytterligare osäkerheter. Sammantaget grundvatten och det södra 
diket bedöms cirka 0,08 kg arsenik (endast grundvatten), 0,4 kg bly, 1,6 kg vanadin och 35 kg 
zink transporteras till Göta Älv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20  Sammanfattande massbalans över Surte Glasbruk. Massbalansen får betraktas som grov då 
ett antal osäkerheter råder samt att de mängder som sprids via dagvatten och 
ledningsgravar är okända. 

 
Förutom spridningen via ytvatten och grundvatten finns sannolikt ytterligare spridningsvägar i 
form av dagvattenledningar och ledningsgravar. Spridningen via dessa har inte varit möjlig att 
kvantifiera inom ramen för huvudstudien. 
 

Spridning via 
grundvatten: 
 
[kg/år] 
As 0,08 
Pb 0,006 
V 0,06 
Zn 0,9 

Spridning via 
dagvatten och 
ledningsgravar: 
 
[kg/år] 
As ?  V ? 
Pb ?  Zn ? 

Spridning via 
södra diket: 
 
[kg/år] 
As -      V 1,5 
Pb 0,4   Zn 34 

Totalt upplagrade 
mängder: 
 
[kg] 
As 710 
Pb 1000 
V 4000 
Zn 2700 

Totalt upplagrade 
mängder: 

 
[kg] 
As 4500 
Pb 12 200 
V 15 000 
Zn 31 700

↓

       Göta Älv  Västra området          Rv 45+järnväg Östra området
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Ytterligare en aspekt på spridningsberäkningarna är transporten av partikelbundna föro-
reningar. Det ofiltrerade provet som utsattes för screeninganalys uppvisade betydligt högre 
metallhalter jämfört med de filtrerade prover som använts vid beräkning av de transporterade 
mängderna. Sannolikt sker en viss transport av partikelbundna föroreningar till Göta Älv. Hur 
stor denna transport är inte möjligt att kvantifiera utifrån föreliggande undersökning. 
Svårigheten i bedömningen av partikeltransporten ligger bland annat i hur mycket som 
fastläggs till fyllnadsmassorna. Ett rimligt antagande kan vara att partikelbundna föroreningar i 
grundvattnet nära älven relativt lätt kan transporteras ut medan föroreningar i grundvatten 
längre från älvkanten har en större sannolikhet att fastläggas längs vägen och därmed inte 
transporteras ut i samma utsträckning. Var gränsen mellan nära och långt från älven går är 
dock mycket svår att bestämma. 
 
 
 

8 Stabilitetsförhållanden 
 
Stabilitetsförhållandena för strandremsan mot Göta älv har tidigare undersökts i detalj av NCC 
Teknik (2004). Undersökningarna visade att stabiliteten mot skred är otillfredsställande, med 
beräkningsmässiga säkerhetsfaktorer beräknat med totalspänningsanalys om FC = 1,1-1,2. 
Erforderlig säkerhetsfaktor vid totalspänningsanalys bör enligt skredkommissionens 
anvisningar vara minst FC = 1,5. Stabiliteten är otillfredsställande längs i stort sett hela 
älvstranden inom området och beräknade slutliga skredytor sträcker sig upp till 80 m in från 
nuvarande strandlinje.  
 
Med anledning av de otillfredsställande stabilitetsförhållandena har ett förslag till grund-
förstärkning tagits fram. Detta omfattar kombinationer av stödfyllningar mot 
undervattensslänten ute i älven, avschaktningar av släntkrön, urschaktningar med återfyllning 
av lättklinker samt jordförstärkning med KC-pelare. Vid val av förstärkningsåtgärder och 
åtgärdskombinationer har man förutom nödvändig ambitionsnivå med hänsyn till stabiliteten 
och ekonomiska faktorer (kostnader) även beaktat att fyllningen är förorenad och kräver 
särskild hänsyn vid arbeten och omhändertagande. 
 
 
 

9 Miljösituationen på området - Riskbedömning 

9.1 Metodik 
 
Riskbedömningen för Surte Glasbruk har genomförts enligt en modell som sammanfattas i 
Figur 21. Modellen följer Naturvårdsverkets MIFO-modell (Naturvårdsverket, 1999c) där 
hänsyn tas till olika föroreningar, mängder, spridningsrisker, skyddsvärden m.m. 
Kalmarmodellen är något mer precis i sin utformning jämfört med MIFO eftersom den syftar 
till en större helhetsförståelse. 
 
Generellt kan sägas om modellen att den diskuterar processförståelsen, d.v.s. vilka element 
som kan medföra risker och vilka processer som styr och reglerar spridningen av och 
exponering för dessa. Spridningen av föroreningar undersöks, exempelvis till vilka medier 
spridning sker idag och i framtiden samt i vilken omfattning detta sker/kan komma att ske 
(kvantifiering). Slutligen utreds vilka skyddsobjekt som finns och som är aktuella att beakta ur 
miljö- och hälsorisksynpunkt samt med hänsyn till generell miljöbelastning. I varje steg 
identifieras också vilka naturliga barriärer som finns och som förhindrar spridningen och 
transporten samt exponeringen av föroreningarna. Barriärerna kan vara både av fysikalisk och 
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av kemisk karaktär. Informationen sammanställs sedan till en slutlig riskbedömning för det 
aktuella området. 
 
 

Transportvägar Skyddsobjekt Föroreningskällor 

läckage spridning

Riskbedömning vid spridning 

exponering 

 

 spridning

Käll-
barriärer 

exponering 

Transport-
barriärer 

spridning exponering exponering 

Skydds-
barriärer 

 

 
Figur 21  Redovisning av den modell som använts för riskbedömning (Länsstyrelsen i Kalmar län, 

2004). 
 

9.2 Föroreningskällor 

9.2.1 Källtermer 
 
Källtermen vid Surte Glasbruk utgörs av olika typer av fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor 
innehållande restprodukter från glasbruksverksamheten i form av glas, tegel och slagg har 
identifierats. Föroreningsbilden utgörs främst av metaller men även förhöjda halter av alifater 
och PAH har konstaterats. Av metallerna är det främst arsenik, bly, vanadin och zink som 
förekommer i halter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Halterna av samtliga element varierar kraftigt över områdena. I det 
östra området uppgår arsenikhalterna till 8-110 mg/kg, blyhalterna till 2-170 mg/kg, 
vanadinhalterna till 20-710 mg/kg och slutligen zinkhalterna till 30-550 mg/kg. För det västra 
området varierar halterna av arsenik mellan 3 och 850 mg/kg, bly 1-2000 mg/kg, vanadin 5-
2070 mg/kg och zink 10-2600 mg/kg. Grovt sett är de förhöjda halterna av metaller 
lokaliserade till i princip tre mindre områden, utfyllnadsområdet i norr, kolgården och Surte 
hamn. Till största del uppvisar således området relativt låga metallhalter. 
 
Det har uppskattats att totalt cirka 43 000 m3 fyllnadsmassor finns i det östra området och cirka 
237 000 m3 i det västra. Detta ger att uppskattningsvis cirka 5 ton arsenik, 13 ton bly, 19 ton 
vanadin och 34 ton zink finns upplagrat i massorna inom det västra och östra området 
tillsammans. 
 



 68  (97)

Även organiska föroreningar förekommer i halter över Naturvårdsverkets MKM-värden i 
fyllnadsmassorna. Främst gäller detta alifater (fraktion C16-C35) och PAH (både övriga och 
cancerogena). Halterna av alifater varierar mellan 15- och 1200 mg/kg i det östra området och 
14-7600 mg/kg i det västra. För cancerogena och övriga PAH uppgår halterna till 0,6-3,5 
respektive 0,7-3,7 mg/kg i östra området. I det västra ligger halterna generellt på 0,1-70 mg/kg 
(cancerogena) och 0,2-170 mg/kg (övriga). Generellt är halterna av organiska föreningar låga i 
marken vid Surte Glasbruk. Förhöjda halter återfinns i ett fåtal punkter. De organiska 
föreningar bedöms förekomma mer som punktföroreningar varefter någon mängduppskattning 
inte gjorts för dessa. 
 
Även sediment kan fungera som en källterm, exempelvis genom att metaller kan diffundera 
från sedimenten eller genom att sediment virvlas upp från botten (så kallad resuspension). I 
detta fall bedöms dock sedimenten i Göta Älv inte fungera som en källterm, varken idag eller 
på sikt. Detta beroende på att halterna av metaller och organiska föreningar i sedimenten är 
låga. Dessutom gör det kraftiga flödet i älven att sedimentlagret generellt är tunt, dvs små 
mängder partiklar med föroreningar hinner sedimentera och därmed bilda sediment. 
 

9.2.2 Föroreningar och deras farlighet 
 
Av metallerna är det främst arsenik, bly, vanadin och zink som förekommer i förhöjda halter i 
marken. Farligheten för arsenik och bly bedöms som mycket enligt Naturvårdsverket (1999c) 
medan vanadins och zinks farlighet klassas som hög respektive måttlig. Koppar och krom har 
identifierats i förhöjda halter i enstaka punkter. Eftersom det endast rör sig om enstaka punkter 
för dessa element har de inte behandlats i riskbedömningen. Vad gäller organiska föreningar är 
det främst alifater och PAH som uppvisar förhöjda halter. Farligheten för alifater klassas som 
måttlig medan motsvarande för PAH klassas som mycket hög. Nedan följer en kort 
genomgång av de huvudsakliga riskelementens och föroreningarnas aktuella egenskaper. 
 
Arsenik 
 
Arsenik är ett ämne som förekommer naturligt i jordskorpan och under naturliga förhållanden 
bildar oorganiska föreningar tillsammans med syre, klor och svavel. I djur och växter bildar 
arsenik tillsammans med kol och väte organiska föreningar. Arseniks löslighet i vatten ökar 
generellt med ökande pH (se till exempel Tyler och Olsson, 2001). 
 
För människor är risken att utsättas för exponering av elementet i fråga störst vid intag av föda 
och dryck eller genom andning. Exponering sker även vid boende i områden med naturligt 
höga halter av arsenik i berggrunden. Många arsenikinnehållande föreningar är vattenlösliga 
och tas snabbt upp av kroppen. Absorptionen av arsenik genom huden är liten, varför bad och 
handtvätt inte är förenat med någon fara för hälsan. Den största hälsorisken är generellt genom 
intag av dricksvatten. 
 
Oorganisk arsenik är humant cancerogen och vid långtidsexponering av arsenik kan cancer 
uppkomma, till exempel i lungorna, njurarna och på huden. Symptom som kan uppkomma vid 
intag av höga halter oorganisk arsenik är kräkningar, minskad produktion av röda och vita 
blodkroppar, onormal hjärtrytm och blodkärlsskador. Inandning av höga halter oorganisk 
arsenik kan ge inflammerad hals och irriterade lungor. Organisk arsenik är mindre toxiskt än 
oorganisk, men vissa organiska arsenikföreningar kan vid långtidsexponering ge liknande 
symptom som de oorganiska. Trevärd arsenik (As(III)) anses vara mer toxiskt än femvärd 
arsenik (As(V)), se till exempel Benjamin och Honeyman (2000). 
 
WHO:s provisoriska riktvärde (”provisional guideline value”) för arsenik i dricksvatten är 0,01 
mg/l (WHO, 2004). CCME (2003) anger ett värde på 5 µg/l som riktvärde för påverkan på 
akvatiska organismer (sötvatten). 
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Bly 
 
Bly är en gråaktig metall som förekommer naturligt i mindre mängder i jordskorpan (ATSDR, 
1999) och är partikelbundet och svårrörligt vid normala förhållanden i mark och vatten. 
 
Bly förekommer i naturliga vatten och i drickvatten samt kranvatten. Hur mycket bly som 
förekommer löst beror bl.a. på pH, temperatur, hårdhet där mjukt och surt vatten har de högsta 
halterna (WHO, 1993). Elementet lagras i skelettet och påverkar kalciummetabolismen samt 
stör vitamin D-metabolismen (WHO, 1993). Mest utsatta är gravida kvinnor och barn. Bly är 
även skadligt både för det centrala och för det perifera nervsystemet. Det finns indikationer på 
att bly är cancerframkallande. WHO:s riktvärde är 10 µg/l i dricksvatten och detta riktvärde 
grundar sig på spädbarns och barns intag av vatten. 
 
CCME (2003) anger ett riktvärde på 1-7 µg/l för akvatiska organismer (sötvatten). Suter och 
Tsao (1996) anger en lägsta dos på 3,2 µg/l som kroniskt värde (s.k. NAWQ-kriteria) för 
ekotoxeffekter i sötvatten. 
 
Vanadin 
 
Rent vanadin är ett skinande vitt ämne som är mjukt och smidigt. Ämnet hittas i en del 
järnmalmer och förekommer också i komplexa organiska föreningar i råolja. 
 
Vanadin har inte kunnat påvisas vara ett essentiellt näringsämne för människor. Den kritiska 
effekten för vanadinoxid är luftvägsirritation och en yrkesmässig exponering för vanadin kan 
verka irriterande på luftvägarna och bland annat ge lungblödning. 
 
WHO:s riktvärde för exponering av vanadin via luft (air quality guideline) är 1 µg/m3 och 
baseras på den lägsta nivå som gett skadliga effekter (LOAEL), vilken ligger på 20 µg/m3. 
Suter och Tsao (1996) anger en lägsta dos på 20 µg/l som kroniskt värde (s.k. Tier II) för 
ekotoxeffekter i sötvatten. 
 
Zink 
 
Zink är ett av de vanligaste förekommande elementen i jordskorpan (ATSDR, 1995) och 
förekommer i alla medier, bind till partiklar och är relativt lättrörligt i mark och vatten. Zink är 
en metall och ett essentiellt spårämne, som i stort sett finns i all mat och allt vatten, i form av 
salter och organiska komplex (WHO, 1993). Människokroppen kräver en viss mängd zink för 
att kunna fungera. Det huvudsakliga intaget av zink sker genom intag av mat. 
 
WHO anger inget riktvärde för zink i drickvatten men anger ett värde på 3 mg/l som 
oacceptabelt för konsumenter (WHO, 1993). Inte heller i Sverige har livsmedelsverket angett 
någon gräns. Negativa effekter förekommer vid intag mellan 100-250 mg/kg, dag och kan då 
orsaka magkramper, illamående och kräkningar. Inandning av stora mängder zink kan orsaka 
”metallångfeber”. Långtidseffekterna är okända (ATSDR, 1995). 
 
CCME (2003) anger ett riktvärde på 30 µg/l för akvatiska organismer (sötvatten). Suter och 
Tsao (1996) anger också en lägsta dos på 30 µg/l som kroniskt värde (for alla organismer) för 
ekotoxeffekter i sötvatten. 
 
Alifater 
 
Alifater består av raka eller förgrenade kolkedjor och förekommer i petroleumprodukter som 
bensin, diesel och eldningsolja. De kortare kolkedjorna bedöms vara de som är mest toxiska. 
Människan kan exponeras för alifater genom bland annat inandning av ångor och via intag av 
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dricksvatten. Vid långtidsexponering för alifater kan skadar på centrala nervsystemet 
uppkomma. Det finns inga bevis på att dessa föreningar är cancerogena. 
 
PAH 
 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), är organiska föreningar bestående av två eller flera 
bensenringar. Det finns över 100 olika typer av PAH (ATSDR, 1996). PAH kan bildas vid 
ofullständig förbränning av exempelvis kol och olja. Människor kan exponeras för PAH bland 
annat genom att andas luft innehållande PAH eller intag av kontaminerat dricksvatten. 
 
Förutom att vissa PAH kan orsaka cancer har studier på möss visat att reproduktionen kan 
påverkas vid intag av PAH-kontaminerad föda under graviditeten (ATSDR, 1996). Andra 
studier på djur har visat på effekter på bland annat huden. Detta har dock inte påvisats för 
människor. 
 

9.2.3 Läckage från källan 
 
Läckage av föroreningar från fyllnadsmassorna kan ske genom att infiltrerande regnvatten 
lakar ut och transporterar bort föroreningar. Denna effekt förekommer främst i de områden 
som inte är hårdgjorda, exempelvis vid utfyllnadsområdet i de norra delarna samt vid 
kolgården. Därtill kommer utlakning med grundvatten som strömmar genom området. 
Variationer i grundvattennivån innebär att utlakningen av föroreningar kan variera i tiden. 
Genom att grundvattennivån varierar kan föroreningar som tidigare fastlagts över grund-
vattenytan sköljas ut när grundvattenytan stiger och därmed frigöras. Då det visat sig att 
grundvattennivåerna inom området kan varierar relativt mycket bedöms denna process som 
sannolikt för hela området. 
 
Det är också möjligt att grundvattenströmningen genom området även kan transportera 
finkorniga förorenade partiklar. Fyllningar är till sin karaktär inhomogena vilket innebär att 
partikeltransport lättare uppkommer än i naturligt bildade jordarter. Sådan partikeltransport är 
normalt störst den första tiden efter utfyllning. Eftersom de aktuella fyllningarna är utlagda 
sedan länge och varit utsatta för såväl grundvattenströmning som urtvättning av strandzonen 
(erosion) från älven under lång tid kan man förmoda att partikeltransporten under normala 
förhållanden idag är begränsad. 
 
En möjlig process som kan ge plötsliga och stora läckage av föroreningar är skred. Säkerheten 
mot skred i strandområdet närmast Göta älv är otillfredsställande med låga beräkningsmässiga 
säkerhetsfaktorer i stort sett längs hela älvstranden utmed området. Ett eventuellt skred skulle 
även omfatta de förorenade fyllningsmassorna närmast älven (huvudsakligen område 4).  
 
Läckaget från källan kan förhindras av barriärer. Dessa barriärer kan vara både av kemisk och 
fysikalisk karaktär. En barriär som redan berörts är att de hårdgjorda ytorna till viss del 
förhindrar regnvatten från att infiltrera stora delar av området och som även förhindrar 
direktexponering för förorenade massor. Barriärer av mer kemisk karaktär och som ofta 
förekommer naturligt är exempelvis adsorption, d.v.s. fastläggning till partikar. 
Adsorptionsprocessen beror bland annat av pH-värdet. För metaller kan generellt sägas att 
negativt laddade joner (exempelvis arsenik) adsorberas bäst vid låga pH-värden medan positivt 
laddade (exempelvis zink) adsorberas bäst vid högre pH-värden. 
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9.3 Transportvägar 

9.3.1 Nuvarande och framtida transportvägar 
 
Den spridningsväg som bedöms som mest aktuell för Surte Glasbruk är vattenburen transport. 
Som tidigare nämnts kan spridning ske via grundvattnet i området. Grundvattnet uppvisar en 
gradient i öst-västlig riktning genom området ner mot Göta Älv. En spridning av föroreningar 
kan även ske via ytvatten. Genom området rinner två diken, ett i södra delen samt ett i norra 
delen. Det norra diket är kulverterat under området medan det södra diket är kulverterat i den 
östra delen men rinner öppet genom den västra delen. En ytterligare spridningsväg för vattnet 
är via dagvattenledningar som finns inom området. Ett antal ledningar som mottar dagvatten 
finns inom området och vissa av dessa rinner ut i Göta Älv. 
 
Diffusion från sediment bedöms inte som en relevant transportväg i detta sammanhang. 
Sedimentmäktigheten i Göta Älv är liten och uppvisar relativt låga halter. 
 
En transportväg som däremot bedöms som relevant är spridning genom skred. En sådan 
spridning är dock inte kontinuerligt pågående utan uppträder som en diskret händelse i tiden. 
Ett skred skulle dock kunna medföra att t.ex. deponerat glaskross flyttas ut i älvfåran och blir 
lättare tillgängligt för utlakning vilket skulle bidra till ett ökat kontinuerligt läckage i 
framtiden. 
 
De transportvägar som finns idag bedöms även finnas i framtiden om inga åtgärder vidtas. Inga 
ytterligare transportvägar bedöms kunna tillkomma vid oförändrad markanvändning. 
 

9.3.2 Kvantifiering av spridningen från källan 
 
De transporterade mängderna via grundvattnet är generellt relativt små. För arsenik uppgår 
mängden till cirka 0,08 kg/år. Vanadin och bly uppvisar något lägre mängder medan mängden 
för zink är högre, cirka 0,9 kg/år. Jämfört med grundvattnet bedöms spridningen via det södra 
diket vara något större. För bly uppskattas att cirka 0,4 kg årligen transporteras till älven 
medan motsvarande för vanadin och zink uppgår till 1,5 respektive 34 kg/år. Flera osäkerheter 
bland annat rörande flöden och okända mängder via dagvatten och ledningsgravar finns i 
beräkningarna. Dessutom finns sannolikt en transport av föroreningar som är partikelbundna, 
vilken inte varit möjlig att kvantifiera. 
 

9.3.3 Transportbarriärer 
 
Transportbarriärer är mekanismer, både fysikaliska och kemiska, som fördröjer och/eller 
förhindrar föroreningars spridning och vidare transport. För Surte Glasbruk har ett antal 
transportbarriärer identifierats. 
 
Spridning via grundvatten kan fördröjas genom att föroreningar fastläggs till partiklar genom 
exempelvis adsorption. Denna mekanism bedöms även kunna fördröja spridningen via 
ytvatten. För transporten via det södra diket bedöms även sedimentation av föroreningar 
bundna till partiklar kunna fungera som transportbarriär. Diket är relativt grunt och uppvisar 
ett relativt lågt flöde, vilket ger goda möjligheter för sedimentation. 
 
Den utspädning och sedimentation som sker i Göta Älv fungerar som en skyddsbarriär för 
havet. Omfattningen på projektet medger dock inte att behandla havet som ett skyddsobjekt. 
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Sedimentationen bedöms inte fungera som en transportbarriär för Göta Älv. Detta på grund av 
att sedimentationen till största del sker i Göteborgs hamn. 
 

9.4 Skyddsobjekt 

9.4.1 Beskrivning av skyddsobjekt 
 
Ett flertal skyddsobjekt har identifierats inom och nedströms Surte Glasbruk: 
 
- Människor som arbetar inom området. 
- Människor som intar dricksvatten från Göta Älv. 
- Miljön inom området. 
- Miljön i Göta Älv. 
 
Före detta Surte Glasbruk fungerar idag som industriområde. Ett flertal företag har kontor 
inom området. Dessutom bedrivs bland annat omfattande åkeriverksamhet inom området, 
vilket innebär att personal arbetar utomhus. Inga bostäder, skolor eller dagis finns inom 
området utan de personer som bedöms exponeras i störst utsträckning är de personer som 
arbetar utomhus i området. Dessa blir således dimensionerande för riskbedömningen. 
 
Nedströms Surte Glasbruk i Göta Älv ligger dricksvattenintaget för Göteborgs stad. Med tanke 
på bland annat det stora antalet invånare som får dricksvatten från denna täkt så bedöms detta 
skyddsobjekt som mycket viktigt. 
 
Miljön inom själva området bedöms med dagens markanvändning inte utgöra något väsentligt 
skyddsobjekt i stora delar av område. Detta beroende på att marken utnyttjas som industri-
område och minimal växtlighet därmed är önskvärd. Marken har under relativt lång tid på-
verkats antropogent och den flora och de marklevande organismer som finns idag bedöms inte 
vara speciellt unik för området. I norra delarna av undersökningsområdet, längs älvkanten 
finns dock områden som bedöms ha ett högre skyddsvärde. Detta gäller strandskogar mellan 
delområde 3 och Göta Älv samt vid Surte hamn samt ett arboretum (träd med allehanda 
exotiska inslag samt viss intressant flora) med en gammal pilallé. Vid en framtida förändring 
av markanvändningen är det däremot möjligt att markmiljön blir ett skyddsobjekt för större 
delar av området. 
 
Vad gäller miljön i och kring Göta Älv så utgör den västra delen av älven vid Surte Glasbruk 
samt området väster om densamma ett riksintresse vad gäller naturvården (Länskartor, 2001). 
Surte Glasbruk ligger även inom ett område som klassas som riksintresse för friluftslivet. 
Väster om de nordligaste delarna av undersökningsområdet återfinns södra kanten på ett 
naturreservat. Reservatet omfattar en del av Göta Älv samt marken väster om älven. Inom 
naturreservatet är ett miljövärdesområde i form av en sumpskog beläget. Sumpskogen är av 
typen strandskog vid vattendrag och ytan uppgår till 9 ha. Tyréns (2005) påpekar också de 
naturvärden som finns nedströms Surte Glasbruk i form av undervattensväxlighet i 
erosionsskyddade lagunliknande grunda vikar. Dessa områden utgör viktiga miljöer för fiskens 
reproduktion och uppväxt. 
 
Inom områdets södra del återfinns även lokaler för en MC-klubb och ett mindre antal 
kolonilottsliknande hus. Vid MC-klubben bedrivs verksamhet men det bedöms att tiden som 
dessa personer tillbringar på området är kortare än de som arbetar utomhus. Vad gäller de 
kolonilottsliknande husen är de relativt hårt åtgångna och marken kring husen är väldigt 
bevuxen. Det bedöms att ingen verksamhet sker vid dessa hus idag. 
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9.4.2 Exponeringsvägar – beräkning av platsspecifika 
referenskoncentrationerna 
För att utreda huruvida de uppmätta halterna i mark, vatten och sediment kan innebära några 
risker för människors hälsa och miljön så sätts värdena i relation till så kallade 
referenskoncentrationer. Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för olika typer av 
markanvändning (Naturvårdsverket, 1997a). De generella riktvärdena för förorenad mark är 
framtagna för typiska svenska förhållanden t.ex. gällande exponering, geologi, hydrologi m.m. 
De generella riktvärdena är användbara för många förorenade områden men för Surte glasbruk 
har platsspecifika referenskoncentrationer utarbetats för de tänkbara exponeringsvägarna 
genom vilka människor och miljö kan utsättas för påverkan av föroreningarna. Orsaken till att 
platsspecifika referenskoncentrationer beräknats är dels att exponeringstider för människor 
bedömts skilja sig åt jämfört med de antaganden som använts vid framtagandet av de generella 
riktvärdena, dels att utspädningen för föroreningar som transporteras till älven är mycket stora 
samtidigt som älven utsätts för föroreningar från många olika källor. För riskbedömning 
avseende läckage till älven blir det därför av större intresse att beräkna belastningen från 
området och jämföra denna med totalbelastningen, andra källors bidrag samt miljömål för 
älven, än att beräkna hur höga koncentrationer som kan tillåtas innan några ekotoxiska effekter 
kan förväntas i älven eller vattnet blir otjänligt som dricksvatten 
 
Beräkningarna av platsspecifika referenskoncentrationer har genomförts enligt riktlinjer från 
Naturvårdsverket (1999b). De element som bedömts förekomma i höga halter har behandlats. 
Detta gäller således arsenik, bly, vanadin och zink. Referenskoncentrationerna redovisas var 
för sig för aktuell exponeringsväg. I riskbedömningen har det inte valts att föreslå något 
platsspecifikt riktvärde. En värdering av vilka exponeringsvägar som ska vara styrande och 
som därmed ligger till grund för det platsspecifika riktvärde görs bäst i riskvärderingen. 
 
Vad gäller de organiska föreningarna (alifater och PAH) har platsspecifika referenskoncentra-
tioner utarbetats med hjälp av Naturvårdsverkets remissversion för beräkning av riktvärden för 
mark (Naturvårdsverket, 2005). I den äldre modellen för beräkning av platsspecifika 
referenskoncentrationer saknas data för alifater, vilket gör att den modellen inte är möjlig att 
använda. Även om den nya versionen fortfarande är en remissversion bedöms den ge bättre 
resultat för riskbedömningen jämfört med enbart en jämförelse med generella riktvärden. 
 
De exponeringsvägar som har betraktats som möjliga vid olika markanvändningsalternativ för 
de generella riktvärdena samt för de platsspecifika förhållandena vid Surte glasbruk redovisas i 
Tabell 29. 
 
Tabell 29  Exponeringsvägar vid känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning 

(MKM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden samt platsspecifika 
exponeringsvägar för området kring Surte glasbruk. 

Exponeringsväg KM MKM Surte glasbruk 
Människor:    
Intag av jord X x  x 
Hudkontakt X x  x 
Inandning av damm X x  x 
Inandning av ångor x  x  x 
Intag av 
grundvatten 

x    

Intag av ytvatten   x 
Intag av grönsaker x    
Intag av fisk x    
Miljön:    
Effekter inom 
området 

x  x  x 

Effekter i 
ytvattenrecipient 

x  x  x  
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Direktexponering för fyllnadsmassorna via intag, hudkontakt och inandning av damm bedöms 
som relevanta exponeringsvägar. Exponeringsrisken varierar dock över området eftersom stora 
delar utgörs av hårdgjord yta. Intag av jord och hudkontakt med föroreningar kan ske 
exempelvis vid schaktarbeten i massorna samt vid arbeten på ytor som inte är hårdgjorda. 
Inandning av damm kan till exempel ske vid varma och torra dagar när lastbilar åker på ytor 
som inte är hårdgjorda. För intag av jord, hudkontakt och inandning av damm har två olika 
referenskoncentrationer beräknats, en för ytliga föroreningar (0-1 m) och en för djupa (> 1 m). 
Detta på grund av att exponeringstiden för de olika djupen bedöms vara olika. 
 
Inandning av ångor har inte bedömts vara en relevant exponeringsväg för metaller då ingen av 
de element som förekommer i förhöjda halter avgår i gasfas vid normala temperaturer. 
Däremot är exponeringsvägen relevant för organiska föreningar och främst då lättflyktiga 
alifater. 
 
Intag av grundvatten har inte beaktats då det inte bedöms vara en relevant exponeringsväg. 
Inget intag av grundvatten sker idag inom området. Vid framtida exploatering kommer denna 
exponeringsväg ej heller bli relevant eftersom kommunalt dricksvatten från Göta Älv finns att 
tillgå. 
 
Intag av ytvatten från Göta Älv bedöms vara en relevant exponeringsväg eftersom dricks-
vattenintaget för Göteborgs stad är beläget nedströms Surte glasbruk. 
 
Intag av grönsaker och fisk har inte heller beaktats. Vad gäller intag av grönsaker bedöms 
denna exponeringsväg inte vara relevant på grund av att området utnyttjas som industrimark 
och ingen odling av grönsaker sker. Det är tänkbart att odling av grönsaker har skett vid det 
kolonilottsliknande området i söder men i dagsläget bedöms inte detta ske på grund av 
tillståndet på husen och den omgivande marken. Intag av fisk bedöms inte heller ske. Enligt 
uppgifter fångades tidigare mindre fisk och yngel i det södra diket. Det är dock osäkert 
huruvida fisken intogs eller inte. Fiske förekommer i Göta älv men eftersom utspädningen är 
mycket stor och älven belastas av många källor bedöms detta inte som avgörande för 
riskbedömningen. Belastningen på Göta älv riskbedöms därför i särskild ordning, genom att 
det beräknade läckagets storlek sätts i relation till vad som kan vara en acceptabel belastning 
för ett markområde av aktuell storlek, i relation till andra källor och miljömål för älven. 
 
För miljön har både effekter inom området och effekter i ytvattenrecipient beaktats. 
 
Vid bedömningen av hälsoriskerna för människa från ett förorenat område används bl.a. 
information gällande vilka doser som ger en viss effekt, eller sambandet mellan dos-respons 
för människa. Sådana data är utgångspunkten för de s.k. tröskelvärdena som ger en viss 
negativ effekt och tas fram genom experiment eller epidemiologiska studier. För de flesta 
föreningar uttrycks dessa tröskelvärden, efter att säkerhetsfaktorer används för att ta hänsyn till 
osäkerheter i de tillgängliga data, som en tolerabelt daglig dos/intag (TDI) med enheten mg/kg 
kroppsvikt och dag. När det gäller cancerogena ämnen t.ex. arsenik används matematiska 
beräkningar på låga doser där riskerna anses vara acceptabla t.ex. ett ökat cancerfall på 
100 000 under en livstid. Till grund för Naturvårdsverkets generella riktvärden har 
bakgrundsdata för TDI från bl.a. WHO (World Health Organization) och gränser för 
ekotoxikologiska effekter från Canada och Nederländerna använts. Indata för beräkning har i 
mån det bedömts relevant tagits från och uppdaterats från dessa källor samt även US.EPA. För 
övriga värden som t.ex. för kroppsvikt, exponerad hudyta, plantupptag, toxikologisk 
referenskoncentration i luft, inandningshastighet, ekotoxikologiska effekter etc. har data från 
Naturvårdsverket som används i beräkningarna av de generella riktvärdena använts. För 
exponeringstid har däremot direkt platsspecifika data använts. 
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De framräknade referenskoncentrationerna för arsenik, bly och zink har sedan jämförts med 
halter och den utbredning som redovisas på interpoleringskartorna. För vanadin och organiska 
föreningar har ingen interpolering genomförts. Referenskoncentrationerna jämförs direkt med 
analyserade halter av dessa föroreningar. 
 
Intag av jord 
 
Oral exponering av föroreningar antas ske via direktintag av jord eller genom smutsiga fingrar, 
händer eller mat som stoppas i munnen. Intaget är åldersberoende och bedöms vara störst för 
små barn. Eftersom området utgörs av industrimark bedöms barn inte förekomma. 
Dimensionerande för beräkningarna är istället personer som arbetar utomhus. Det uppskattade 
dagliga intaget för vuxna är satt till 50 mg/dag, d.v.s. samma antagande som använts i 
beräkning av Naturvårdsverkets generella riktvärden. Exponeringstiden för vuxna och ytliga 
massor (0-1) har antagits till 175 dagar. Antagandet grundar sig på att utomhusarbete sker 5 
dagar/vecka under perioden mars-november, vilket ger totalt 35 veckor/år. I beräkningen är 
således också 5 veckors semester under den angivna perioden borträknat. För djupare massor 
(> 1 m) bedöms exponering ske i betydligt mindre utsträckning. Exponering för föroreningar 
på dessa djup antas främst ske i samband med schaktarbeten. Det antas att denna typ av arbete 
utförs 25 dagar/år. 
 
För arsenik, bly, vanadin och zink finns TDI-värden att tillgå. De värden som anges i 
Naturvårdsverket (1997b) bedöms som tillämpbara. För arsenik har även cancerrisken 
beaktats. TDI-värde på 6,7x10-6 mg/kg, d för cancerrisken har hämtats från US EPA. Värdet 
skiljer sig endast markant från det värde på 6x10-6 mg/kg, d som anges av Naturvårdsverket. 
 
För arsenik ger beräkningen en referenskoncentration på 20 mg/kg för ytliga massor. 
Jämförelser med analyserade halter visar att risker vid intag av jord kan finnas för i princip tre 
mindre områden på västra sidan. Risken gäller de ytliga jordlagren och om cancerrisken 
beaktas, dvs en livslång exponering för föroreningarna. De områden det gäller är vid det 
gamla utfyllnadsområdet i norr (delområde 3), kolgården och anslutande område ner mot Göta 
Älv samt öster och söder om Surte hamn. Dessutom återfinns arsenikhalter över den 
platsspecifika referenskoncentrationen i glasmassorna i norra utfyllnadsområdet. 
 
För fyllnadsmassor från kolgården, som även bedöms vara relevanta för området kring Surte 
hamn samt fyllnadsmassor i norra området visar sekventiella lakningarna att cirka 20-30 % av 
totalhalten av arsenik återfinns i faser som är tillgängliga för upptag i människans mag-
tarmkanal. Detta innebär att totalhalter på cirka 65-100 mg/kg krävs för att den 
beräknade referenskoncentrationen ska överstigas. Om hänsyn tas till detta ses att högre 
halter finns i dessa områden. Utbredningen på områdena reduceras dock jämfört med om en 
referenskoncentration på 20 mg/kg används. 
 
Däremot överstiger inte den tillgängliga halten i glaset den beräknade referenskoncentrationen 
(20 mg/kg). Den tillgängliga halten uppskattas till cirka 0,1-0,2 mg/kg, vilket således är 
betydligt lägre än referenskoncentrationen på 20 mg/kg. Om hänsyn tas till lakbarheten utgör 
glasmassorna inte någon human-toxikologisk risk vad gäller intag av jord. 
 
Eftersom tillgängligheten för arsenik är begränsad justeras referenskoncentrationen från 20 
mg/kg upp till 80 mg/kg, vilken är den siffra som redovisas i Tabell 30. Styrande för 
justeringen är de ytliga massorna vid kolgården på grund av att tillgängligheten i de rena 
glasmassorna är så pass liten. 
 
För djupare massor är referenskoncentrationen beräknad till 140 mg/kg. Jämförelser visar att 
det även finns en risk avseende intag av jord vad gäller arsenik för djupare belägna massor (> 1 
m). Till skillnad mot ytligare massor är det enstaka prover som uppvisar halter > 140 mg/kg. 
Dessa punkter återfinns i delområde 3 (utfyllnadsområdet i norr) samt söder om Surte hamn. 
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Även för djupare massor kan referenskoncentrationen justeras med hänsyn till den begränsade 
tillgängligheten för arsenik. Om detta görs justeras värdet från 140 mg/kg till 660 mg/kg, 
vilket är det värde som redovisas i Tabell 30. Om hänsyn tas till lakbarheten är antalet prover 
som överstiger referenskoncentrationen betydligt färre. 
 
Vad gäller bly och vanadin överskrider halterna i marken inga av de framräknade referens-
koncentrationerna, varken ytligt eller djupt. Zink är inte begränsande. 
 
Även för det östra området kan risker vid intag av ytlig jord avseende arsenik (cancerrisk) 
föreligga. Halter över den framräknade referenskoncentrationen återfinns inom ett område 
koncentrerat kring nya hyttan. Det bör dock påpekas att ytorna i detta område till stor del är 
hårdgjorda, vilket minskar risken betydligt. För djupare föroreningar bedöms inga risker före-
ligga. 
 
För bly och vanadin i det östra området (både ytligt och djupt) bedöms inga risker föreligga. 
Zink är inte begränsande. 
 
Tabell 30  Föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer för intag av jord vid Surte glasbruk. För 

arsenik anges två värden, där även cancerrisken har beaktats för det andra värdet. 
Gråmarkerade element bedöms kunna utgöra en risk. Observera att 
referenskoncentrationen för arsenik endast gäller jord. Glasmassorna bedöms inte utgöra 
någon hälsorisk även om arsenikhalterna är höga. 

Element/förening Platsspecifik 
referenskoncentration (ytlig) 

Platsspecifik 
referenskoncentration (djup) 

   
[mg/kg]   
As 11680*/80* 20440/660* 
Pb 10220 71540 
V 20440 143080 
Zn e.b. e.b. 
Alifater C16-C35 e.b. e.b. 
PAH övriga 88000 610000 
PAH cancerogena 230 1600 

   * Justerad m.h.t. den begränsade tillgängligheten e.b. ej begränsande 
 
Om det istället antas att arbete utomhus sker samtliga arbetsdagar året om, dvs 235 dagar/år 
erhålls en platsspecifik referenskoncentration för arsenik på 15 mg/kg, efter uppräkning med 
hänsyn till den begränsade tillgängligheten ca 60 mg/kg. Detta innebär att de områden som 
uppvisar högre halter endast blir marginellt större. Den största ökningen fås kring kolgården. 
 
Vad gäller PAH ligger de uppmätta halterna i marken lägre än de föreslagna 
referenskoncentrationerna. Alifater är inte begränsande. Detta gäller både ytliga och djupa 
föroreningar. 
 
 
Hudkontakt 
 
När det gäller hudkontakt sker exponering när förorenad jord fastnar på huden och föro-
reningar tas upp i blodet genom huden. De kroppsdelar som huvudsakligen exponeras är 
händer, armar, fötter och ben. Hudkontakt med föroreningar kan till exempel ske i samband 
med schaktarbeten i marken och vid arbeten ovanpå markytan. Exponeringen är bl.a. beroende 
av exponerad hudyta, mängden jord som fastnar på huden och exponeringstid. Expone-
ringstiden är kortare än vid upptag av jord eftersom tiden av året då stora hudytor exponeras är 
kortare än möjligheten att få i sig föroreningar via munnen. Återigen bedöms personer som 
arbetar utomhus vara dimensionerande. Exponeringstiden för dessa sätts till 80 dagar för ytliga 
föroreningar (0-1 m). Antagandet grundar sig på att arbete sker 5 dagar/vecka under perioden 
maj-augusti, dvs 16 veckor. För djupare massor (> 1 m) bedöms exponering ske i betydligt 
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mindre utsträckning. Exponering för föroreningar på dessa djup antas främst ske i samband 
med schaktarbeten. Det antas att denna typ av arbete utförs 15 dagar/år. 
 
För arsenik, bly, vanadin och zink finns TDI-värden att tillgå. De värden som anges i 
Naturvårdsverket (1997b) bedöms som tillämpbara. För arsenik har även cancerrisken 
beaktats. TDI-värde på 6,7x10-6 mg/kg, d för cancerrisken har hämtats från US EPA. Övriga 
data gällande exponerad hudyta etc har hämtats från Naturvårdsverket (1997b). 
 
I Tabell 31 redovisas de platsspecifika referenskoncentrationerna för ytliga och djupa föro-
reningar. Jämförelserna visar att risker avseende hudkontakt för arsenik kan föreligga för det 
västra området. Detta gäller om cancerrisken beaktas, dvs en livslång exponering för 
föroreningarna. Ytliga fyllnadsmassor med halter över den framräknade referenskoncen-
trationen förekommer inom de områden som tidigare nämnts. Eftersom referenskoncentra-
tionen för exponeringsvägen hudkontakt är högre än för intag av jord blir således områdena 
där högre halter förekommer mindre. 
 
För djupa föroreningar bedöms risker kunna finnas vid hudkontakt avseende arsenik. Halter 
över den framräknade referenskoncentrationen förekommer i två punkter vid 
utfyllnadsområdet i norr samt en punkt söder om Surte hamn. 
 
Vad gäller bly överskrider halterna i marken inga av de framräknade referenskoncentra-
tionerna, varken ytligt eller djupt. Zink och vanadin är inte begränsande. 
 
För det östra området överskrider halten i ett prov den framräknade referenskoncentrationen 
för arsenik i ytliga massor. För djupa massor bedöms inga risker avseende arsenik vid hudkon-
takt föreligga. Detsamma gäller bly för ytliga massor. Bly för djupa massor samt vanadin och 
zink är inte begränsande. 
 
 
Tabell 31  Föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer för hudkontakt vid Surte glasbruk. För 

arsenik anges två värden, där även cancerrisken har beaktats för det andra värdet. 
Gråmarkerade element bedöms kunna utgöra en risk. 

Element/förening Platsspecifik 
referenskoncentration (ytlig) 

Platsspecifik 
referenskoncentration (djup) 

   
[mg/kg]   
As 11829/79 63086/423 
Pb 207002 e.b. 
V e.b. e.b. 
Zn e.b. e.b. 
Alifater C16-C35 e.b. e.b. 
PAH övriga 55000 290000 
PAH cancerogena 140 760 

   e.b. ej begränsande 
 
Jämförelsen mellan uppmätta halter och beräknade referenskoncentrationer visar att halterna 
av övriga PAH i marken är klart lägre än referenskoncentrationen. Detta gäller även 
cancerogena PAH i djupa massor. Referenskoncentrationen för cancerogena PAH överskrids i 
en punkt (ytligt) i delområde 4, vid Surte hamn. Detta prov härrör från tidigare undersökning 
av NCC. Alifater är inte begränsande. 
 
 
Inandning av damm 
 
Vid inandning av damm bedöms inandning av fina dispergerade dammpartiklar vara en 
relevant exponeringsväg i området, framför allt vid varma sommardagar. Damm bildas i stor 
utsträckning när den tunga trafiken kör på icke hårdgjorda ytor. Partiklar större än 10 µm 
fastnar i bronkerna men kan senare sväljas och de finare partiklarna kan direkt gå ned i 
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lungorna. Referenskoncentrationerna har beräknats utifrån TDI-värden. Värden för 
koncentrationen av förorenat stoft i luften, andningshastighet och lungretention antas vara 
samma som för beräkningarna av de generella riktvärdena. 
 
Exponeringstiden sätts till samma som för exponeringsvägen hudkontakt, dvs 80 dagar/år för 
ytliga föroreningar (0-1 m) och 15 dagar/år för djupa. Detta grundar sig på att inandning av 
damm främst sker under varma och torra sommardagar, dvs samma period som hudkontakt 
bedöms vara relevant. 
 
I Tabell 32 redovisas de platsspecifika referenskoncentrationerna för ytliga och djupa 
föroreningar. Resultaten visar att inga prover från Surte glasbruk uppvisar metallhalter som 
överstiger de framräknade referenskoncentrationerna. 
 
 
Tabell 32  Föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer för inandning av damm vid Surte 

glasbruk. För arsenik anges två värden, där även cancerrisken har beaktats för det andra 
värdet. Gråmarkerade element bedöms kunna utgöra en risk. 

Element/förening Platsspecifik 
referenskoncentration (ytlig) 

Platsspecifik 
referenskoncentration (djup) 

   
[mg/kg]   
As 519309/3479 e.b./18557 
Pb e.b. e.b. 
V e.b. e.b. 
Zn e.b. e.b. 
Alifater C16-C35 e.b. e.b. 
PAH övriga e.b. e.b. 
PAH cancerogena 65 350 

   e.b. ej begränsande 
 
Vad gäller organiska föreningar visar beräkningarna att alifater och övriga PAH inte är 
begränsande, varken ytligt eller djupt. För cancerogena PAH överskrids 
referenskoncentrationen på 65 mg/kg i två punkter, vid Surte hamn samt strax norr om det före 
detta oljeavskiljningsdiket. 
 
 
Inandning av ångor 
 
Inandning av ångor bedöms vara en relevant exponeringsväg för de organiska föreningarna. 
Exempelvis kan ångor från äldre petroleumprodukter frigöras i samband med schaktarbeten i 
marken. Beräkningen av platsspecifika referenskoncentrationer är utförd med hjälp av 
Naturvårdsverkets remissversion och data därifrån. Exponeringstiden ansätts till samma som 
för inandning av damm, dvs 80 dagar för ytliga föroreningar och 15 dagar för djupa. 
 
I Tabell 33 redovisas de platsspecifika referenskoncentrationerna för ytliga och djupa 
föroreningar. Beräkningarna visar att varken alifater eller PAH (cancerogena och övriga) inte 
är begränsande, vare sig ytligt eller djupt. 
 
Tabell 33  Föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer för inandning av ångor vid Surte 

glasbruk. Gråmarkerade element bedöms kunna utgöra en risk. 
Förening Platsspecifik 

referenskoncentration (ytlig) 
Platsspecifik 

referenskoncentration (djup) 
   
[mg/kg]   
Alifater C16-C35 e.b. e.b. 
PAH övriga e.b. e.b. 
PAH cancerogena e.b. e.b. 

   e.b. ej begränsande 
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Intag av ytvatten 
 
Intag av ytvatten från Göta Älv sker eftersom älven fungerar som dricksvattentäkt för 
Göteborgs stad. Inga prover på ytvattnet i älven i anslutning till Surte glasbruk har analyserats. 
Den stora vattenföringen i älven gör dock att de mängder som sprids från området effektivt 
späds ut. Det bedöms således att den spridning som sker idag från Surte glasbruk inte är så stor 
att den kan medföra några risker för dricksvattentäkten. 
 
 
Effekter inom området 
 
De ekotoxikologiska värdena (halterna) för effekter inom området representerar en nivå vid 
vilken inga betydande störningar finns för ekologin i jorden. Värdena bygger på resultaten från 
ekotoxikologiska tester. Stor vikt har lagts vid s.k. NOEC-tester (no-observed effect 
concentration) som använts för att skapa distributionskurvor med vilka man kan bestämma en 
nivå för önskat skydd av biota, uttryckt som en procentandel av antalet arter som överlever vid 
en viss koncentration. Några sådana tester har inte utförts inom ramen för detta projekt utan de 
data som finns framtagna för de generella riktvärdena har använts. Dessa data kommer från 
Nederländerna som har den mest kompletta och tillgängliga ekotoxikologiska databasen. I 
Nederländerna pratar man om interventionsvärden då 50 % av arterna skyddas. Detta är även 
den nivå som använts av Naturvårdsverket d.v.s. 50 % artdöd accepteras vid mindre känslig 
markanvändning. 
 
I Tabell 34 redovisas de platsspecifika referenskoncentrationerna. Ingen skillnad på ytliga och 
djupa föroreningar har gjorts för denna exponeringsväg. Jämförelsen med referenskon-
centrationer visar att risker kan föreligga för arsenik, bly, vanadin och zink. För arsenik finns 
riskerna främst i tidigare nämnda områden, d.v.s. utfyllnadsområdet i norr, kolgården och 
Surte hamn. Sannolikt skulle den platsspecifika referenskoncentrationen för ekotoxikologiska 
effekter p.g.a. arsenik kunna justeras uppåt på samma sätt som den platsspecifika 
referenskoncentrationen för intag av jord, med hänsyn till att arsenik till en stor del 
förekommer i faser som inte är tillgängliga. Detta har dock inte gjorts eftersom mekanismerna 
för påverkan på marklevande organismer inte är lika väl studerad som tillgänglighet och 
upptag i människans mag- tarmkanal. 
 
Tabell 34 Föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer för effekter inom området vid Surte 

glasbruk. Gråmarkerade element bedöms kunna utgöra en risk. 
Element/förening Platsspecifik referenskoncentration 
  
[mg/kg]  
As 40 
Pb 300 
V 200 
Zn 700 
Alifater C16-C35 1000 
PAH övriga 40 
PAH cancerogena 40 

 
De områden där risker för ekotoxikologiska effekter för bly kan föreligga är generellt klart 
mindre jämfört med arsenik. Främst förekommer blyhalter högre än referenskoncentrationen i 
kanten av det norra utfyllnadsområdet mot Göta Älv, vid kolgården samt norr och öster om 
Surte hamn. På djupare nivåer förekommer även blyhalter över referenskoncentrationen i de 
nordligaste delarna av delområde 3 (utfyllnadsområdet i norr). 
 
För vanadin återfinns halter högre än 200 mg/kg till största del i anslutning till kolgården. 
Även marken vid utfyllnadsområdet i norr uppvisar halter högre än referenskoncentrationen i 
ett antal punkter. I den södra delen av området återfinns vanadinhalter över referenskoncentra-
tionen i några enstaka punkter när älvkanten. 
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Även vad gäller zink har de områden där halter över referenskoncentrationen redan omnämnts. 
Högre halter än 700 mg/kg återfinns ytligt vid utfyllnadsområdet i norr, vid kolgården samt ett 
mindre område i kanten av utfyllnadsområdet i norr mot Göta Älv (samma som för bly). 
Denna utbredning gäller i princip även djupare belägna massor (> 1 m). 
 
Även för det östra området visar beräkningarna på att risker kan föreligga avseende 
ekotoxikologiska effekter. För arsenik gäller det område i anslutning till nya hyttan (ytliga 
massor) samt även för djupare massor vid den gamla hyttan. För vanadin överstiger halterna i 
två punkter (både ytligt och djupt) den beräknade referenskoncentrationen. Punkterna återfinns 
vid nya hyttan samt vid kraftstationen. Halterna av bly och zink ligger under 
referenskoncentrationen. 
 
För cancerogena och övriga PAH anges en referenskoncentration på 40 mg/kg. Detta värde 
överskrids i sammanlagt sju punkter i det västra området och en punkt i det östra. Punkterna i 
det västra området återfinns i anslutning till utfyllnadsområdet i norr, i norra delen av kol-
gården mot älvkanten, vid Surte hamn samt slutligen en punkt i området där oljeavskiljnings-
anläggningen varit. 
 
För alifater (fraktion C16-C35) anges ett ekotoxikologiskt riktvärde på 1000 mg/kg i 
Naturvårdsverket (1998). I princip två områden där prover uppvisar halter över detta värde kan 
identifieras, det gamla utfyllnadsområdet i norr samt i marken vid den fd oljeavskiljnings-
anläggningen. Föroreningarna i dessa områden återfinns generellt på ett djup större än 1 m. I 
det östra området överstiger halten i en punkt referenskoncentrationen. 
 
 
Effekter i ytvattenrecipient 
 
Ekotoxikologiska effekter i ytvattenrecipienten Göta Älv har identifierats som en möjlig risk. 
Nedströms Surte glasbruk är dricksvattenintaget för Göteborgs stad beläget och älven är därför 
speciellt skyddsvärd. 
 
Inga prover på ytvatten i älven har tagits vilket medför att ingen jämförelse med aktuella 
riktvärden kan genomföras. Det bedöms dock som mindre sannolikt att de mängder som sprids 
från Surte glasbruk skulle kunna medföra att halterna i älven blir så höga att en risk för 
ekotoxikologiska effekter uppkommer, därtill är flödet i älven för stort. Belastningen på Göta 
älv riskbedöms därför i särskild ordning, genom att det beräknade läckagets storlek sätts i 
relation till vad som kan vara en acceptabel belastning för ett markområde av aktuell storlek, i 
relation till andra källor och miljömål för älven. Detta resonemang förs i kapitel 9.6 Samlad 
riskbedömning. Som underlag för diskussionen ligger även beräkningar som redovisas i kapitel 
7. 
 

9.5 Konsekvenser idag och i framtiden 
 
Undersökningarna av fyllnadsmassorna vid Surte glasbruk visar att både humantoxikologiska 
och ekotoxikologiska risker kan föreligga. De humantoxikologiska riskerna är främst kopplade 
till direktexponeringen för fyllnadsmassorna. De framräknade referenskoncentrationerna 
överskrids för arsenik i ytliga och djupa massor för exponeringsvägarna intag av jord och 
hudkontakt. Halter över referenskoncentrationerna förekommer i princip i tre områden, 
utfyllnadsområdet i norr, kolgården och kring Surte hamn. Sannolikheten för konsekvenser 
bedöms vara störst vid det gamla utfyllnadsområdet i norr och vid kolgården eftersom dessa 
områden till största del inte är hårdgjorda. Dessutom visar de sekventiella lakningarna att 
tillgängliga halter av arsenik över den beräknade referenskoncentrationen återfinns där. I dessa 
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områden är även lastbilstrafiken livlig med många personer arbetande utomhus. Kring Surte 
hamn förekommer hårdgjorda ytor, vilket gör att sannolikheten för konsekvenser bedöms som 
mindre där. Då det rör sig om vuxna människor som arbetar inom området bedöms 
sannolikheten för konsekvenser inte vara speciellt stor för exponeringsvägen intag av jord. 
Dessutom grundar sig beräkningarna på att de som exponeras för föroreningarna (speciellt 
arsenik) gör det under en hel livstid. Sannolikheten för konsekvenser vid hudkontakt bedöms 
vara något större. Hudkontakt kan i någon mening betraktas som mer ”ofrivillig” jämfört med 
intag av jord. Dvs det är inte lika lätt att upptäcka att hudkontakt med fyllnadsmassorna sker, 
exempelvis vid arbete i en grop, jämfört med att få in jord i munnen. 
 
Humantoxikologiska risker avseende cancerogena PAH i ytliga massor föreligger enligt 
beräkningarna för exponeringsvägarna hudkontakt och inandning av damm. Av dessa bedöms 
sannolikheten för konsekvenser vara störst vid inandning av damm. Den livliga transport-
verksamheten i området bidrar till damning, speciellt under varma och torra dagar, vilken kan 
vara svår att undvika vid arbeten inom området. 
 
Sammantaget betraktas sannolikheten för konsekvenser av de höga arsenikhalterna som 
relativt måttliga. Främst på grund av att skyddsobjekten utgörs av vuxna människor, vilka har 
en större medvetenhet vad gäller direktkontakt med jord jämfört med små barn. Dessutom 
grundas beräkningarna på en livslång exponering för föroreningarna. Sannolikheten för 
konsekvenser för människan av cancerogena PAH bedöms som liten. Främst på grund av att 
halter över referenskoncentrationen endast förekommer i två punkter inom området. De 
konsekvenser som finns idag bedöms även finnas kvar i framtiden om inga åtgärder vidtas. Vid 
oförändrad markanvändning bedöms sannolikheten för konsekvenser för människor inte öka. 
Det är tänkbart att sannolikheten för konsekvenser kan öka i framtiden vid förändrad 
markanvändning. Exempelvis vid exploatering i form av bostäder inom området eller att pro-
menadstråk och lekområden för barn anläggs längs älvkanten. 
 
Vad gäller de ekotoxikologiska effekterna inom området så uppvisar arsenik, bly, vanadin, 
zink, alifater samt övriga och cancerogena PAH halter över respektive referenskoncentration. 
Sannolikheten för konsekvenser av detta bedöms som relativt hög. Konsekvenser av detta be-
döms kunna finnas redan idag. I framtiden bedöms konsekvenserna finnas kvar om inga 
åtgärder vidtas. 
 

9.6 Samlad riskbedömning 
De platsspecifika referenskoncentrationer som beräknats för området är en ansats för bedöm-
ning av hur höga halterna av olika föroreningar kan vara innan någon risk för effekter upp-
kommer. De risker som beaktats i dessa beräkningar är dels hälsorisker vid direktexponering 
för (kontakt med) föroreningarna, dels risken för miljöeffekter inom området (d.v.s. påverkan 
på växtlighet och/eller marklevande organismer). De exponeringsvägar för hälsorisker som 
beaktats är intag av jord, hudkontakt, inandning av damm och inandning av ångor. Hälsorisker 
p.g.a. intag av grundvatten som dricksvatten har inte bedömts vara relevanta eftersom det inte 
är sannolikt att grundvatten inom området utnyttjas eller kan komma att utnyttjas. Inte heller 
har intag av grönsaker beaktats eftersom marken utnyttjas som industriområde. För 
miljöeffekter i ytvattenrecipient har speciell uppmärksamhet ägnats åt Göta älv eftersom 
dricksvattenintaget för Göteborgs stad är beläget nedströms Surte glasbruk. Vid beräkningarna 
har exponeringstiderna anpassats till vad som bedömts troligt med hänsyn till områdets 
nuvarande utnyttjande. En sammanställning av de beräknade referenskoncentrationerna fram-
går av Tabell 35. 
 
En jämförelse mellan de beräknade referenskoncentrationerna och uppmätta halter i mark visar 
att det finns en statistisk risk för cancer vid livslång exponering för förorenad jord främst 
inom två delområden, dels kolgården centralt i området, dels det f.d. utfyllnadsområdet i norra 



 82  (97)

delen av området. Denna risk är kopplad till förekomsten av arsenik. Sekventiella lakförsök 
visar att tillgängliga halter över den beräknade referenskoncentrationen finns i dessa områden. 
Även i området kring Surte hamn och i området öster om väg 45 förekommer arsenik med 
halter över de beräknade risknivåerna, men direktexponering förhindras här av att ytorna idag 
är hårdgjorda. Glasmassorna (längst i norr) uppvisar högre totalhalter av arsenik än 
referenskoncentrationen men tillgängligheten för arsenik är så pass låg att det inte bedöms 
föreligga någon human-toxikologisk risk med de rena glasmassorna. Sannolikheten för att 
cancerfall skulle uppträda till följd av detta bedöms dock som liten, dels med hänsyn till att det 
använda värdet på tolerabelt dagligt intag (TDI) avser en lågrisknivå (ett fall på 100 000), dels 
p.g.a. att det krävs regelbunden exponering med den antagna frekvensen under ett helt liv för 
en och samma person för att risken skall uppkomma. 
 
Även PAH förekommer ställvis med tillräckligt höga halter för att en cancerrisk teoretiskt skall 
föreligga. Utbredningen bedöms dock som tillräckligt liten för att risken för skadlig 
exponering skall kunna försummas i förhållande till risken för exponering för arsenik. Övriga 
föroreningar bedöms inte förekomma inte i hälsofarliga halter. 
 
Risken för ekotoxikologiska effekter inom området bedöms som stor och är kopplad till flera 
föroreningar; arsenik, bly, vanadin, zink, PAH och oljeföroreningar. Denna risk innebär i prak-
tiken att många växter och marklevande organismer har svårt att etablera sig och att överleva 
inom området. Inom större delen av området är detta av mindre betydelse med den nuvarande 
markanvändningen eftersom stora ytor är hårdgjorda och även flertalet andra ytor används på 
ett sådant sätt att växter och marklevande organismer störs. Det finns dock områden vilka idag 
inte används utan är beväxta och där dessa effekter är oönskade. 
 
Tabell 35  Sammanfattning av föreslagna platsspecifika referenskoncentrationer. För arsenik anges 

två värden, där även cancerrisken har beaktats för det andra värdet. Gråmarkerade 
element bedöms kunna utgöra en risk. 

Element/ 
förening 

Intag av jord Hudkontakt Inandning av damm Inandning 
av ångor 

Effekter 
inom 

området 
 Ytlig Djup Ytlig Djup Ytlig Djup Ytlig Djup  
          
[mg/kg]          
As 11680*/80* 20440/660* 11829/79 63086/423 519309/3479 e.b./18557 - - 40** 
Pb 10220 71540 207002 e.b. e.b. e.b. - - 300 
V 20440 143080 e.b. e.b. e.b. e.b. - - 200 
Zn e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. - - 700 
Alifater C16-
C35 

e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. e.b. 1000 

PAH övriga 88000 610000 55000 290000 e.b. e.b. e.b. e.b. 40 
PAH 
cancerogena 

230 1600 140 760 65 350 e.b. e.b. 40 

  * justerad med hänsyn till den begränsade tillgängligheten e.b. ej begränsande 
** inte justerad med hänsyn till den begränsade tillgängligheten - ej beräknad 
 
Föroreningsmängderna uppskattas till cirka 5 ton arsenik, 13 ton bly, 19 ton vanadin och 34 
ton zink inom det västra och östra området tillsammans. De områden med arsenikhalter över 
20 mg/kg (ytliga massor) och 140 mg/kg (djupa massor) ger totalmängder på cirka 2,5 ton 
arsenik, 2,5 ton bly, 9,5 ton zink och 7 ton vanadin. Om hänsyn tas till den begränsade 
tillgängligheten hos arsenik (d.v.s. endast ytliga massor med arsenikhalter över 80 mg/kg 
TS och inga rena glasmassor) fås att föroreningsmängderna i massor som har halter som 
överstiger de justerade platsspecifika referenskoncentrationerna för hälsorisker uppgår 
till cirka 1 ton arsenik, 0,5 ton bly, 1 ton zink och 2,5 ton vanadin. 
 
Teoretiskt kan hälsorisker också förekomma orsakade av läckage till Göta älv eftersom denna 
används som dricksvattentäkt för Göteborgs stad och även fiske förekommer. Älven är också 
en ytvattenrecipient inom vilken ekotoxikologiska effekter teoretiskt kan förekomma. 
Eftersom flödet i Göta älv är mycket stort i förhållande till vattenflödet från området skulle 
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föroreningstransporten behöva vara mycket stor för att några risker skulle uppkomma. 
Emellertid är Göta älv belastad med utsläpp från många källor och riskbedömningen för älven 
har därför utgått från en subjektiv bedömning av hur stort bidrag till belastningen från älven 
som kan anses vara rimlig att acceptera i stället för den vanliga bedömningen av risken för 
effekter i vattendraget.  
 
De beräknade läckagen av föroreningar till älven är dock små. Läckaget är störst för bor och 
uppskattas till i storleksordningen 4 kg/år. För arsenik, bly, vanadin och zink har de årliga 
läckagen via grundvatten uppskattats till 0,08 kg, 0,006 kg, 0,06 kg och 0,9 kg. Dessa beräk-
ningar är behäftade med stora osäkerheter eftersom inga hydrogeologiska undersökningar 
genomförts och läckage via dagvattenledningar, ledningsgravar etc. inte ingår i beräkningen. 
Även om läckaget skulle vara en tiopotens större måste de dock betraktas som tämligen små. 
 
Större läckage kan möjligen förekomma till följd av inre erosion i fyllningen som kan medföra 
föroreningstransport med partiklar. Denna typ av transport har inte ingått i undersökningen 
eller varit möjlig att kvantifiera. Vattenhastigheten i fyllningen bedöms dock vara låg eftersom 
gradienterna är flacka varför det inte bedöms som särskilt sannolikt att partikeltransporten 
skulle vara stor. Möjligen skulle en större uttransport av partiklar kunna förekomma i en zon 
allra närmast älven, där vatten i samband med vattenståndsvariationer och vågerosion p.g.a. 
båttrafiken kan tänkas skölja ur fyllningen. 
 
Slutligen föreligger en inte försumbar risk för plötsliga och stora läckage av föroreningar 
genom skred i området närmast Göta älv, där stabilitetsförhållandena är otillfredsställande. 
Den troliga utbredningen av skredytor vid en sådan händelse omfattar även områden som är 
förorenade, främst av arsenik. 
 
Området är stort till ytan och volymen förorenade massor är stora. Som en följd av detta är 
också föroreningsmängderna inom området stora.  
 
Sammantaget är de humantoxikologiska riskerna vad gäller Surte glasbruk främst kopplade till 
arsenik och om cancerrisker beaktas, d.v.s. exponering för föroreningarna under en hel livstid. 
Risken för ekotoxikologiska effekter i marken inom området bedöms som stor. Denna risk är 
kopplad till flera föroreningar. 
 
Göta Älv har getts särskild uppmärksamhet vid riskbedömningen eftersom älven är skyddsvärd 
och att dricksvattenintaget för Göteborgs stad är beläget nedströms Surte glasbruk. Det 
kontinuerliga läckaget som sker från Surte glasbruk till Göta älv bedöms vara relativt litet. Den 
största risken för spridning av föroreningar (främst då arsenik) till Göta älv bedöms vara 
kopplad till den dåliga stabiliteten i vissa delar av området. Även om spridningen från Surte 
glasbruk bedöms vara liten så bör ändå ambitionsnivån vid eventuella efterbehandlingsåtgärder 
vara hög på grund av Göta älvs höga skyddsvärde. 
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10 Åtgärdsutredning 

10.1 Principiella åtgärdsmetoder  
Riskbedömningen visar att föroreningarna inom området medför risker för hälsoeffekter vid 
direktexponering (cancerrisk vid livslång exponering), risker för plötsliga större läckage till 
Göta älv p.g.a. skred samt risker för ekotoxikologiska effekter inom området. Bortsett från 
skredrisken bedöms det inte finnas några risker kopplade till spridning av föroreningar från 
området, vare sig hälsorisker vid intag av vatten eller ekotoxikologiska effekter i Göta älv. 
Uttransporten av föroreningar bidrar till den totala belastningen på älven, men bidraget bedöms 
som litet. Mot bakgrund av denna riskbild kan fyra typer av åtgärder urskiljas, med olika 
syften eller övergripande åtgärdsmål: 
 
1. Administrativa åtgärder av typen planrestriktioner och information till personer som 

vistas inom området för att dessa skall kunna undvika beteenden som medför risker. 
Syftet med sådana åtgärder är att hälsoriskerna skall begränsas samtidigt som nuvarande 
markanvändning skall kunna bibehållas. 

 
2. Samtliga ytor där halterna är så höga att teoretiska humantoxikologiska risker finns 

hårdgörs eller täcks på ett sådant sätt att direktexponering förhindras. Planrestriktioner 
införs. Även för dessa åtgärder är syftet att eliminera hälsoriskerna vid bibehållande av 
nuvarande markanvändning, men att restriktionerna vid arbete inom området skall vara 
mindre omfattande. 

 
3. Åtgärder vidtas mot skred enligt inlämnad ansökan till Räddningsverket. Åtgärden 

kompletteras med utökade partikelfilter. Syftet med dessa åtgärder är att minska 
läckaget/minska risken för läckage av föroreningar till Göta älv. 

 
4. Förorenade fyllningsmassor grävs bort och ersätts med rena massor, alternativt återfylls 

efter behandling. Syftet med sådana åtgärder är att både hälsorisker och 
ekotoxikologiska risker skall reduceras eller elimineras helt. En sådan urgrävning kan 
vara av olika omfattning beroende på hur långtgående reduktionen av de 
ekotoxikologiska riskerna skall vara och om åtgärderna även skall möjliggöra en 
förändrad markanvändning i framtiden. 

 
Teoretiskt tänkbara åtgärder som inte tagits upp är avskärande slitsmurar och inneslutning av 
de förorenade massorna. Skälen för att dessa inte tagits med är att risken förknippad med 
transporten av föroreningar i löst form bedömts vara mycket liten och den riskreduktion som 
kan erhållas med avskärande konstruktioner/inneslutningar därmed blir liten.  
 

10.2 Ambitionsnivåer och åtgärdsmål 
Genom att kombinera de olika åtgärderna kan flera ambitionsnivåer för eventuella åtgärder 
ställas upp. Ett förslag till ambitionsnivåer som kan ingå i riskvärderingen framgår av Tabell 
36. Principen är att för varje steg uppåt i ambitionsnivå utökas såväl åtgärdsmålen som 
insatsen. Med ökande ambitionsnivå följer också ökade kostnader. I riskvärderingen kan sedan 
de olika alternativen ställas mot varandra och miljönyttan vägas mot såväl teknik och ekonomi 
som övriga konsekvenser av insatserna. 
 
Nollalternativet innebär att dagens situation accepteras och att inga åtgärder vidtas. 
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Tabell 36 Förslag till ambitionsnivåer att värdera inom ramen för riskvärderingen.  

 
   

Ambitionsnivå Åtgärdsomfattning Övergripande åtgärdsmål 
   
   

0 - - 
   

1 Administrativa begränsningar införs, 
riskerna bevakas, information till 
berörda. 

Områdets nuvarande markanvändning 
skall kunna bibehållas utan risk för 
människors hälsa. 

   

2 Administrativa begränsningar införs, 
riskerna bevakas, information till 
berörda. 
Planerade förstärkningsåtgärder 
genomförs och kompletteras med 
partikelfilter. 

Områdets nuvarande markanvändning 
skall kunna bibehållas utan risk för 
människors hälsa. 
Spridning av förorenade partiklar till Göta 
älv skall inte förekomma i en omfattning 
som påverkar vattenkvaliteten. 

   

3 Administrativa begränsningar införs, 
riskerna bevakas. 
 
Planerade förstärkningsåtgärder 
genomförs och kompletteras med 
partikelfilter. 
Ytor med förorenade massor täcks 
med asfalt eller motsvarande skydd. 

Områdets nuvarande markanvändning 
skall kunna bibehållas utan risk för 
människors hälsa. 
Spridning av förorenade partiklar till Göta 
älv skall inte påverka vattenkvaliteten. 
 
Hälsorisker skall begränsas. 

   

4 Administrativa begränsningar införs, 
riskerna bevakas. 
 
Planerade förstärkningsåtgärder 
genomförs och kompletteras med 
partikelfilter. 
Ytliga förorenade massor grävs bort 
eller behandlas (djup 1 m). 

Områdets nuvarande markanvändning 
skall kunna bibehållas utan risk för 
människors hälsa. 
Spridning av förorenade partiklar till Göta 
älv skall inte påverka vattenkvaliteten 
 
Risken för hälsoeffekter skall elimineras 
och ekotoxikologiska effekter begränsas. 
 

   

5 Samtliga förorenade massor med 
halter högre än riktvärden för känslig 
markanvändning grävs bort eller 
behandlas. 

Såväl risken för hälsoeffekter som risken 
för ekotoxikologiska effekter skall 
elimineras oberoende av 
markanvändningen. 
 
Spridningen av föroreningar till Göta  älv 
skall närma sig den normala bakgrundens 
bidrag. 

   

 
Den lägsta ambitionsnivån innebär att endast administrativa åtgärder vidtas för att 
exponeringar som innebär en hälsorisk skall undvikas. På nästa åtgärdsnivå vidtas även 
förstärkningsåtgärder längs älvstranden. Dessa är redan planerade för att förbättra 
stabilitetsförhållandena med hänsyn till verksamheterna på området och bör genomföras 
oberoende av miljösituationen. Förstärkningen kan dock på ett enkelt sätt kompletteras med 
filter som begränsar transport av partikelbundna föroreningar. Den tredje ambitionsnivån 
innebär att de förorenade områdena förses med fysiska barriärer för att exponeringar som 
medför hälsorisker skall begränsas. Åtgärden bedöms som säkrare än enbart administrativa 
åtgärder, men dessa kan inte helt undvikas eftersom föroreningarna ligger kvar. Nästa steg 
innebär bortgrävning/behandling av förorenad jord ned till 1 m djup vilket bedöms innebära att 
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hälsorisken i stort sett elimineras med nuvarande markanvändning. Den högsta ambitionsnivån 
innebär bortgrävning av alla massor med föroreningshalter över de platsspecifika riktvärdena 
för respektive djup. Detta innebär också att administrativa åtgärder helt kan utgå. 

10.3 Ambitionsnivå 1 - planrestriktioner 
Den lägsta ambitionsnivån för åtgärder innebär att inga fysiska ingrepp genomförs i området. I 
stället dokumenteras områdets status med hänsyn till föroreningsförekomsten och området 
karakteriseras i detaljplanen som ett förorenat område och vissa restriktioner för verksamheter 
inom området införs. De restriktioner som i första hand bör vara aktuella är: 
 

• Återkommande information till verksamhetsutövare inom området för att säkerställa 
att de som regelbundet arbetar/vistas inom område har kunskap om de risker som 
förekommer och hur de skall undvikas. 

 
• Särskilda krav vid schaktarbeten inom området, främst vad gäller kontroll av och 

omhändertagande av uppgrävda massor. Även anmälningsplikt vid schaktningsarbeten 
kan övervägas. Dessa föreskrifter behöver inte omfatta hela området utan kan 
begränsas till de områden som innehåller massor med halter över de platsspecifika 
riktvärdena. I praktiken begränsas dessa av områden med arsenikhalter över 80 mg/kg 
TS, se Figur 16. 

 
Kostnaderna för denna typ av åtgärder blir begränsad. De ställer däremot krav på att 
kunskapen om området och riskerna hålls levande. Ett sätt att säkerställa detta skulle kunna 
vara att verksamhetsutövare inom området åläggs att lämna en rapport varje år som dels 
redogör för vilka åtgärder man vidtagit för att informera sin personal, dels redogör för 
eventuella utförda ingrepp i de förorenade områdena. 
 
Åtgärder på denna ambitionsnivå bedöms som tillräckliga för att de hälsorisker som bedömts 
föreligga vid långvarig exponering för förorenade massorna inom vissa delar av området skall 
kunna undvikas. Riskerna för föroreningsläckage till följd av skred liksom de ekotoxikologiska 
effekterna inom området kvarstår dock. 

10.4 Ambitionsnivå 2 – förstärkningsåtgärder för älvstranden 
Vid val av ambitionsnivå 2 kompletteras de administrativa åtgärderna med förstärknings-
åtgärder för älvstranden. Åtgärderna innebär att risken för att förorenade massor förflyttas ut i 
Göta älv som en konsekvens av skred förebyggs genom att strandzonen förstärks i enlighet 
med det förslag som tidigare upprättats (NCC Teknik 2004). Förstärkningen utförs enligt 
förslaget som en kombination av: 
 

• Stödfyllning mot undervattensslänten (i möjligaste mån med hänsyn tagen till 
farleden). 

• Avschaktning av släntkrön inklusive området närmast bakom detta. Där permanent 
avschaktning behöver genomföras men inte är möjlig med hänsyn till verksamheten 
görs avlastning i stället genom utskiftning av tung fyllning mot lättklinker.  

• Jordförstärkning genom installation av KC-pelare på vissa sträckor där jorden är 
kraftigt förorenad (innehåller halter som överstiger MKM). 

 
Stödfyllning mot undervattensslänten utförs av sorterat krossmaterial i fraktionen 20-300 mm. 
 
Där avschaktning av släntkrön utförs etableras ett filter av krossmaterial 0-150 mm på den 
avschaktade ytan för att förhindra borttransport (erosion) av förorenade partiklar. På den övre 
slänten mot landsidan etableras också ett erosionsskydd av grövre material (250-450 mm) 
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Kostnaden för förstärkningsåtgärderna har beräknats till ca 17 Mkr i 2005 års prisnivå. 
Stabilitetsförbättrande åtgärder behöver vidtas oberoende av föroreningssituationen eftersom 
befintliga anläggningar och verksamheter återfinns inom det område som berörs av de 
otillfredsställande stabilitetsförhållandena, liksom farleden i Göta älv. Förekomsten av 
förorenade massor bedöms dock fördyra åtgärderna med ca 4 Mkr. Fördyringen utgörs dels av 
kostnader för längre transport för kvittblivning av förorenade massor, dels av kostnader för 
utbyte av avschaktning mot KC-pelare och ökad stödfyllning. 
 
Vid genomförande av förstärkningsåtgärder rekommenderas att man förser även övriga delar 
av fyllningens slänt mot älven med ett partikelfilter av samma typ som den avschaktade ytan. 
Även om det pågående läckaget till Göta älv inte bedöms vara särskilt allvarligt är transport av 
mindre partiklar genom grövre fyllningsmaterial svår att kvantifiera och en sådan åtgärd skulle 
sannolikt utgöra en begränsande faktor för transporten. Merkostnaden för att förse kvarvarande 
sträckor med ett sådant partikelfilter bedöms till i storleksordningen 0,5-1,0 Mkr, vilket 
inkluderar borttagning av befintligt erosionsskydd, avschaktning av slänten, utläggning av 
partikelfilter och återläggning av erosionsskydd. 
 
De sträckor där partikelfilter enligt planerna inte skall utföras är huvudsakligen sträckor där 
avschaktningen ersätts med KC-pelare. Motivet för detta har varit att massorna är förorenade 
med högre halter än det generella riktvärdet för MKM, vilket förmodats innebära högre 
mottagningskostnader för kvittblivning av massorna. Mot bakgrund av resultaten från de 
fördjupade undersökningarna bedöms merkostnaden dock bli marginell om man i stället för 
KC-pelare utför avschaktningarna och förser den frilagda fyllningsslänten med partikelfilter. 
Förutsättningen för detta är att de uppgrävda massorna kan tas emot på en deponi för inert 
avfall, vilket de utförda lakförsöken tyder på. För det fall uppgrävda massor måste 
omhändertas som icke-farligt avfall bedöms merkostnaden däremot bli avsevärd, ca 10 Mkr. 
 
Det av NCC föreslagna filtermaterialet utgörs av samkross 0-150 mm. Några andra krav på 
kornstorleksfördelningen anges inte i rapporten. Ett sådant filter kan därmed komma att bli 
relativt grovt. En orsak till detta är naturligtvis risken för att ett filter med finare 
kornfördelning i större utsträckning tunnas ut av erosion, där särskilda erosionsskydd inte 
läggs ut (i praktiken på den mer eller mindre horisontella undervattenshylla som bildas). 
Filtrets funktion kan dock förbättras genom att ett finfilter läggs ut under grovfiltret. Ett sådant 
kan utgöras av krossmaterial med större andel finmaterial, eller av sand. Utläggning av ett 
sådant kräver ytterliggare avschaktning av förorenade massor för att inte 
stabilitetsförhållandena skall påverkas. Merkostnaden för etablering av ett finfilter med 
mäktigheten 0,2 m under det föreslagna grovfiltret bedöms till mellan 1,0-1,2 Mkr för hela den 
aktuella sträckan. 
 
Sammanfattningsvis innebär en förändring av de föreslagna stabiliseringsåtgärderna en 
sannolik merkostnad av totalt 1-1,5 Mkr, omfattande utbyte av KC-pelare och viss del av 
stödfyllningen mot avlastningsschakter med etablering av filter längs hela sträckan, samt 
komplettering med finfilter. Därtill kommer kostnader för projektledning, projektering och 
kontroll m.m., varför totalkostnaden för de kompletterande åtgärderna bedöms till 1,5-2 Mkr. 
Denna kostnad förutsätter att de förorenade massorna kan omhändertas som inert avfall, vilket 
bedöms som sannolikt utgående från resultatet av lakförsöken. För det fall detta inte skulle 
vara möjligt kan de föreslagna stabiliseringsåtgärderna kompletteras med filter på resterande 
sträcka för i princip samma kostnad (inklusive finfilter längs hela sträckan). Om 
avschaktningsalternativet utförs och massorna behöver omhändertas på en deponi för icke-
farligt avfall skulle kostnaden öka till 11-12 Mkr. 
 
Genom stabiliseringsåtgärderna bedöms att risken för plötsliga föroreningsläckage till följd av 
skred förebyggs. Genom etablering av filter längs hela sträckan och komplettering med 
finfilter minskar risken för kontinuerliga läckage till följd av partikeltransport. Effekten av 
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detta kan dock inte kvantifieras. Risken för hälsoeffekter och ekotoxikologiska risker påverkas 
inte av stabiliseringsåtgärderna utan får förebyggas med andra typer av åtgärder. 

10.5 Ambitionsnivå 3 – täckning av förorenade områden 
Vid tillämpning av åtgärder på ambitionsnivå 3 kompletteras de administrativa åtgärderna och 
förstärkningsåtgärderna med fysiska barriärer som försvårar exponering för massor med höga 
föroreningshalter. Inom stora delar av området finns en sådan barriär genom att ytorna är 
asfalterade vilket förhindrar de kritiska exponeringarna (intag av jord och hudkontakt). Inom 
det västra området finns dock ytor som inte är belagda och där föroreningshalterna är höga. 
Dessa ytor omfattar främst kolgården och utfyllnadsområdet (glasbruksdeponin) i norr. Genom 
att etablera beläggningar även på dessa ytor minskar exponeringen och därmed de långsiktiga 
hälsoriskerna avsevärt. En sådan beläggning innebär också att de administrativa åtgärderna kan 
vara mindre omfattande. 
 
Denna åtgärd innebär dock inte att planrestriktioner kan uteslutas. Även fortsättningsvis måste 
föroreningarna beaktas vid schaktarbeten inom området och vid eventuella förändringar av 
markanvändningen. Förhållandena måste dokumenteras och föras in i detaljplanen liksom 
lämpliga restriktioner för att undvika skadlig exponering på längre sikt. Dessutom krävs ett 
visst mått av underhåll för att garantera beläggningarnas fortbestånd. 
 
De ytor som skulle behöva förses med beläggning omfattar ca 10 000 m2. Kostnaden för 
asfaltering inklusive underarbete kan uppskattas till ca 250 kr/m2 vilket innebär en totalkostnad 
på ca 2,5 Mkr om alla ytor med föroreningshalter över de platsspecifika 
referenskoncentrationerna för direktexponering skall täckas. Till detta kommer kostnaderna på 
ambitionsnivå 2 varför totalkostanden bedöms till mellan 4 och 5 Mkr. 

10.6 Urgrävning och behandling av förorenade massor 

10.6.1 Behandlingsmetoder och metodval 
För efterbehandling av förorenad jord finns flera principiella behandlingsmetoder. Dessa kan 
indelas i: 
 
• Termiska metoder, vilka syftar till att driva av och bryta ned föroreningarna, alternativt 

koncentrera föroreningarna i en förbränningsrest. Denna metod är tillämpbar främst på 
organiska föroreningar vilka kan brytas ned vid förbränning, men kan också användas på 
massor med högt organiskt innehåll för att reducera volymen förorenade massor, även om 
föroreningen i sig inte kan brytas ned. Utförs on site (i behandlingsanläggning på plats 
efter uppgrävning) eller ex situ (på extern behandlingsanläggning efter uppgrävning). 

 
• Biologiska metoder, vilka syftar till att bryta ned föroreningarna på mikrobiell väg. Kan 

utföras såväl in situ (utan föregående urgrävning) som on site eller ex situ. 
 
• Jordtvätt, som syftar till att tvätta eller laka ut föroreningarna med vatten eller en lakvätska 

från vilken föroreningen sedan avskiljs. Denna metod bygger vanligtvis på att 
föroreningarna är adsorberade till partikelytor och att den specifika ytan ökar kraftigt med 
minskande kornstorlek varför föroreningen kan avskiljas om finjordsandelen tvättas ur. 
Utförs on site eller ex situ. 

 
• Stabilisering/solidifiering som syftar till att kemiskt fixera eller innesluta föroreningen. 

Metoden innebär antingen att föroreningarna stabiliseras genom att de binds kemiskt till en 
reagens som tillsätts de förorenade massorna (stabilisering, kemisk fixering) eller att den 
förorenade matrisen gjuts in i en monolit som innebär att vattengenomströmningen blir 
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långsam och utlakningen liten, samt att föroreningens tillgänglighet minskar. Kan 
teoretiskt utföras såväl in situ som on site eller ex situ. I praktiken utförs 
stabilisering/solidifiering sällan in situ eftersom möjligheterna att kontrollera resultatet då 
är begränsade. 

 
• Deponering av de förorenade massorna. Behövs för behandlingsrester så snart 

föroreningarna inte är nedbrytbara. Kan också användas utan föregående behandling om 
massorna är lämpade för detta och/eller kostnaderna för behandling är oskäligt höga. 

 
Den dimensionerande föroreningen utgörs av arsenik, med undantag för en mycket begränsad 
volym. Eftersom arsenik är ett grundämne och därmed inte möjlig att bryta ner kan varken 
termiska eller biologiska metoder användas för att destruera föroreningen. Inte heller finns 
förutsättningar att reducera den förorenade volymen genom förbränning. Däremot är såväl 
jordtvätt som stabilisering av de förorenade massorna teoretiskt tänkbara metoder för att kunna 
återanvända massor efter uppgrävning och behandling. 
 
Det åtgärdskrav som blir dimensionerande för en jordtvätt är att arsenikhalten i behandlade 
massor skall understiga 80 mg/kg TS. Detta är ett krav som är rimligt att nå i en konventionell 
jordtvättsanläggning. Svårigheter kan dock uppstå vid tvättning av massor med stort inslag av 
glas. Principen för jordtvätt bygger på att föroreningarna vanligtvis förekommer främst i 
finjordsfraktionen, varför denna fraktion avskiljs som ett avfall medan grovjordfraktionen skall 
kunna användas för återfyllning. Eftersom glas kan förmodas innehålla arsenik oberoende av 
kornstorlek innebär ett stort inslag av glas att arsenik kommer att återfinnas även i 
grovfraktionen. Arsenik i glas är dock inte tillgängligt enligt de sekventiella lakförsöken, 
varför en högre halt arsenik kan tillåtas för de massor där inslaget av glas är orsaken till en hög 
arsenikhalt. Det bedöms dock som svårt att kvalitetssäkra en sådan process. 
 
Ett enklare alternativ är att reducera mängden förorenade massor genom att avskilja material 
som är större än 50 mm som en renfraktion, t.ex. genom harpning kombinerad med avspolning 
(vilket kan betraktas som en enkel jordtvätt). Med utgångspunkt från iakttagelserna vid 
provgropsgrävningen bedöms att föroreningarna är koncentrerade till material som är mindre 
än 50 mm, och att inte heller glas förekommer i fraktioner större än 50 mm. Vid en eventuell 
sådan åtgärd bör det undersökas om det kan vara möjligt att använda en avskiljning vid en 
mindre kornstorlek.  
 
Stabilisering av de förorenade massorna kan ske antingen som kemisk fixering eller som 
inneslutning i en monolit (solidifiering). Den kemiska fixeringen innebär att föroreningen 
läggs fast i en svårlakad kemisk form (immobiliseras). Eftersom den dimensionerande 
exponeringsvägen är intag av jord måste immobiliseringen vara tillräckligt effektiv för att 
förhindra utlösning även i den aggressiva miljön i magsäcken. Avsikten med solidifiering är att 
skapa en monolitisk inneslutning som medför att föroreningen är svåråtkomlig för vatten såväl 
som för andra exponeringar. Det är t.ex. mindre sannolikt att människor exponeras för 
föroreningar som är inneslutna i en större monolit. Även solidifieringen innebär dock oftast att 
en kemisk fixering erhålls. Denna effekt kan dock vara tveksam just för arsenik eftersom 
solidifieringen oftast sker med någon typ av cementbindemedel som också höjer pH, samtidigt 
som arseniks mobilitet oftast är högre vid höga pH än vid lägre. 
 
Kostnaden för omhändertagande av de förorenade massorna på deponier bedöms bli 
begränsade eftersom de utförda lakförsöken tyder på att massorna kan omhändertas vid en 
deponi för inert avfall. Även ersättningsmassor kan erhållas till en lägre kostnad än den 
sannolika kostnaden för en kvalificerad jordtvätt eller stabilisering/solidifiering. Med hänsyn 
till detta och de tveksamheter som föreligger om effekten av dessa metoder bedöms metoderna 
inte som intressanta att utreda vidare i detta fall. Däremot bedöms det som intressant att 
avskilja fraktioner större än 50 mm för att kunna använda denna del av massorna för 
återfyllning. Det kan också vara möjligt att skilja materialen vid en mindre kornstorlek, t.ex. 
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20 mm, vilket bör undersökas inom ramen för en eventuell projektering. Dock kommer även 
delar av dessa massor att behöva omhändertas externt p.g.a. att de av andra skäl är olämpliga 
att använda för återfyllning, t.ex. organiskt material (trärester etc.) och skrot. Preliminärt 
bedöms att en fjärdedel av massorna kan användas för återfyllning efter harpning/avsköljning. 
 
För det fall förorenade massor inte skulle kunna omhändertas som inert avfall kan det bli 
intressant att närmare utreda effekterna av jordtvätt och olika stabiliseringsmetoder. 
 
Med hänsyn till förutsättningarna utgår åtgärdsförslagen för ambitionsnivåerna 4 och 5 från ett 
metodval omfattande urgrävning av förorenade massor, avskiljning och återfyllning av 
material större än 50 mm (harpning, eventuellt i kombination med avspolning) samt externt 
omhändertagande dels av förorenade massor (0-50 mm), dels av trärester, skrot m.m. material 
som inte lämpar sig för återfyllning. 
 

10.6.2 Ambitionsnivå 4 – hälsorisker elimineras 
Ambitionsnivå 4 innebär att hälsoriskerna vid nuvarande markanvändning elimineras genom 
att fyllningsmassor med föroreningshalter över de platsspecifika referenskoncentrationerna för 
hälsorisker grävs bort eller behandlas. Åtgärden omfattar massor med arsenikhalter högre än 
80 mg/kg ned till 1 m djup. Under detta djup är den beräknade platsspecifika 
referenskoncentrationen högre än de aktuella halterna. Därutöver omfattas en mindre volym 
massor förorenade av PAH och olja vid det f.d. oljeavskiljningsdiket i södra delen av det västra 
området.  De tillämpade åtgärdskraven innebär att inga hälsorisker bedöms komma att kvarstå 
efter åtgärderna. Åtgärdskraven tillgodoser dock inte de platsspecifika 
referenskoncentrationerna för ekotoxikologiska effekter (40 mg/kg). Eftersom de sekventiella 
lakningarna visar på en begränsad tillgänglighet bedöms dock att en begränsning av de 
ekotoxiska effekterna fås även med ett åtgärdskrav på 80 mg/kg. 
 
En sammanställning av volymerna förorenade massor på olika djup inom det västra respektive 
det östra området utgående från dessa referenskoncentrationer återfinns i Tabell 37.  Av 
tabellen framgår att åtgärden omfattar ca 8 100 m3 fyllningsjord, att ca 80 % av de aktuella 
massorna återfinns i det västra området och att alla massor återfinns på djup mindre än 1 m.  
Observera dock att till denna mängd kommer en mindre volym förorenad jord från det f.d. 
oljeavskiljningsdiket, varför den sammanlagda volymen som behöver åtgärdas vid val av 
denna ambitionsnivå bedöms till totalt ca 9 000 m3. 
 
Tabell 37  Beräknade fyllningsvolymer med halter över de platsspecifika referenskoncentrationerna 

för hälsorisker, samt mängder av arsenik, bly, vanadin och zink i dessa. Mängdberäkningen 
för arsenik, bly och zink är baserad de interpolerade halterna medan beräkningen för 
vanadin endast är baserad på laboratorieanalyserna. Vid beräkningarna har en 
fyllningsdensitet på 1,7 kg/m3 antagits. 

Schaktområde Area Volym 
Mängd 
Arsenik 

Mängd 
Bly 

Mängd 
Zink 

Mängd 
Vanadin 

 m2 m3 Kg kg kg kg 

0-1 västra 6 500 6 500 870 365 675 1880

1-  västra 0 0  

Tot västra 6 500 6 500 870 365 675 1880

0-1 östra 1 600 1 600 105 45 80 675

1-  östra 0 0         

Tot östra 1 600 1 600 105 45 80 675

Tot 8 100 8 100 975 410 755 2555
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Åtgärden omfattar inte förorenade massor under byggnader. Dessa bedöms inte vara möjliga 
att åtgärda utan föregående rivning. Eftersom massorna idag inte är åtkomliga bedöms de inte 
utgöra någon hälsorisk så länge byggnaderna står kvar. I praktiken gäller detta sannolikt endast 
det östra området. Utgående från provtagningsresultaten bedöms föroreningsutbredningen i 
jord under byggnader inom det västra området som försumbar. 
 
Uppgrävda massor sorteras och behandlas enligt ovan. Den rena fraktionen återfylls medan 
den förorenade fraktionen och andra massor som inte lämpar sig för återfyllning tas omhand på 
en godkänd anläggning. Slutlig återfyllning utförs med tillförda rena massor. 
 
Åtgärderna omfattar borttagning av ytskikt (förekommande matjord och asfalt), urgrävning 
och sortering av förorenade massor, borttransport och externt omhändertagande av förorenade 
massor samt andra utsorterade avfallsfraktioner, återfyllning med utsorterade rena fraktioner 
samt tillförda ersättningsmassor, samt återställning av ytskikt. Entreprenadkostnaderna för 
denna åtgärdsomfattning bedöms till ca 4,5 Mkr. Det bör observeras att kostnadsbedömningen 
är relativt osäker eftersom föroreningsförekomsten inte är avgränsad i detalj och kunskapen 
om den förorenade volymens storlek är begränsad.  
 
Utgående från erfarenheter från andra projekt bör en reserv reserveras med ca 20 % för 
osäkerheter i bedömningen av volym förorenade massor samt á-priser. Vidare tillkommer 
kostnader för projektledning, projektering, bygg- och miljökontroll. Dessa kan bli relativt stora 
med hänsyn till att miljökontrollen i saneringar ofta blir omfattande. Kostnaden för detta 
uppgrävningsalternativ bedöms därmed till i storleksordningen 8 Mkr, se Tabell 38. Även de 
åtgärder som föreslås på ambitionsnivå 2 bör genomföras, varför totalkostnaden bedöms till ca 
10 Mkr. 
 
Tabell 38  Bedömda kostnader vid en sanering motsvarande ambitionsnivå 4. 
 
Uppgrävning och återfyllning ambitionsnivå 4

Moment Enhet Mängd Á-pris Kostnad

Projektledning, projektering, miljökontroll etc. (50 % av entreprenadkostnaden) 2 170 000 
Matjordsavtagning m2 6 500 52 338 000 
Borttransport ton 6 500 30 195 000 
Upptagning av asfalt m2 2 000 50 100 000 
Borttransport och omhändertagande av asfalt ton 200 600 120 000 
Uppgrävning förorenade massor m3 9 000 53 477 000 
Borttransport ton 13 500 30 405 000 
Mottagningsavgifter förorenade massor ton 13 500 30 405 000 
Återfyllning m3 9 000 200 1 800 000 
Återställning av asfaltytor m2 2 000 250 500 000 
Reserv för osäkerheter i mängder m.m. 1 302 000 
Sammanlagd kostnad för uppgrävning och återfyllning 7 812 000 
+ kostnader för partikelfilter m.m. (ambitionsnivå 2) 2 000 000 
Totalt 9 812 000   
 
I kostnadsberäkningen har samma kostnad antagits för utsortering av rena fraktioner på plats 
och återfyllning med dessa, som för återfyllning med rena massor. För närvarande saknas 
underlag för att möjliggöra en mer kvalificerad bedömning. För det fall stora volymer kan 
sorteras ut kan kostnaden för återfyllning minska. Bedömningen bygger också på antagandet 
att de förorenade massorna med vissa undantag (PAH- och oljeförorenade massor) kan 
omhändertas som inert avfall, vilket bör vara möjligt med hänsyn till genomförda lakförsök. 
För det fall de uppgrävda förorenade massorna måste omhändertas som icke-farligt avfall 
bedöms totalkostnaden öka med ca 7 Mkr, d.v.s. kostnaden nästan fördubblas. Det bör påpekas 
att bedömningen inte heller tagit hänsyn till eventuella samordningsvinster om entreprenaden 
utförs i samband med ombyggnationen av Norge-Vänernbanan. Detta kan exempelvis gälla 
upprättandet av en specialdeponi som avsevärt kan sänka kostnaderna för det fall de 
förorenade massorna inte kan omhändertas som inert avfall. 
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En efterbehandling med denna ambitionsnivå innebär att de administrativa åtgärderna kan 
begränsas till ett minimum, endast omfattande tillsyn så att markanvändningen inte förändras 
på något avgörande sätt, samt att hänsyn tas till föroreningar under byggnader den dag dessa 
skall rivas.  

10.6.3 Ambitionsnivå 5 – fullständig sanering 
För att framtida restriktioner inom området helt skall kunna undvikas krävs att samtliga 
förorenade massor schaktas bort och behandlas eller omhändertas på ett ändamålsenligt sätt. 
Åtgärdskravet (saneringsgränsen) måste dessutom ta hänsyn till att markanvändningen skall 
kunna förändras till att även omfatta känslig markanvändning. Dock bedöms det som 
orealistiskt att i dagens läge riva byggnader för att kunna efterbehandla förorenad jord under 
dessa, varför dessa (begränsade) mängder undantas från efterbehandlingen även i detta 
alternativ. Vid ett eventuellt framtida byte av markanvändning bör alltså denna delmängd 
omhändertas och en anteckning om detta föras in i detaljplanen för området. 
 
Vilka åtgärdskrav som bör tillämpas för en sanering som skall kunna tillgodose ett framtida 
byte av markanvändning bör diskuteras innan något beslut om åtgärdskrav fattas. Natur-
vårdsverkets generella riktvärde för arsenik vid känslig markanvändning är 15 mg/kg TS. 
Detta är dock en anpassning till att bakgrundshalterna i vissa delar av landet ligger på denna 
nivå. En beräkning av referenskoncentrationerna för exponeringsvägar som intag av jord, intag 
av egenodlade grönsaker etc. med hänsyn tagen till de carcinogena riskerna antyder att ett 
lämpligt åtgärdskrav i stället skulle vara i storleksordningen 1-5 mg/kg TS. Åtgärdskravet 5 
mg/kg tillämpades t.ex. vid efterbehandlingen av Ruda f.d. exportträ och Ruda f.d. glasbruk i 
Högsby kommun. Med hänsyn till att de sekventiella lakförsöken visat att tillgängligheten hos 
arsenik inom Surte glasbruk är begränsad bedöms ett lämpligt åtgärdskrav vid känslig 
markanvändning vara 20 mg/kg, d.v.s. något högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde. 
 
Utifrån åtgärdskravet för arsenik, 20 mg/kg TS, bedöms ca 72 000 m3 förorenade massor 

finnas inom området. I denna volym ingår även glasbruksdeponin, som på 
ambitionsnivå 4 lämnas i stort sett helt beroende på den låga tillgängligheten för 
arsenik i glas. För en sanering för känslig markanvändning bedöms det dock som 
lämpligt att ta med även denna volym. Liksom för åtgärder på ambitionsnivå 4 är 
det arsenikhalterna som är styrande med undantag för PAH och olja vid det f.d. 
oljeavskiljningsdiket i södra delen av området. I  

Tabell 39 redovisas beräknade volymer och mängder som underlag för bedömningar av 
uppgrävningsbehov och kostnader för detta. 
 
Tabell 39  Beräknade fyllningsvolymer som innehåller arsenikhalter > 20 mg/kg (lägsta platsspecifika 

referenskoncentrationen) samt mängder av arsenik, bly, vanadin och zink. Mängd-
beräkningen för arsenik, bly och zink är baserad de interpolerade halterna medan 
beräkningen för vanadin endast är baserad på laboratorieanalyserna. Vid beräkningarna 
har en fyllningsdensitet på 1,7 kg/m3 antagits. 

Nivå 
Area 

fyllning 
Volym 
fyllning

Mängd 
Arsenik 

Mängd 
Bly 

Mängd 
Zink 

Mängd 
Vanadin 

       
 [m2] [m3] [kg] [kg] [kg] [kg] 
0-1 västra 27482 27482 1486,2 2824,1 8544,6 4227,2 

1-  västra 33546 29689 1800,2 2546,5 5017,7 4230,7 

Tot västra  57171 3286 5371 13562 8458 
       
0-1 östra 10689 10689 411,9 277,5 901,8 2272,6 

1-  östra 6977 3589 106,4 202,2 335,4 199,1 

Tot östra  14278 518 480 1237 2472 
       



 93  (97)

Tot hela 
området  71449 3805 5850 78695 10929 
 
Åtgärderna omfattar borttagning av ytskikt (förekommande matjord och asfalt), urgrävning 
och sortering av förorenade massor, borttransport och externt omhändertagande av förorenade 
massor samt andra utsorterade avfallsfraktioner, återfyllning med utsorterade rena fraktioner 
samt tillförda ersättningsmassor, samt återställning av ytskikt. Entreprenadkostnaderna för 
denna åtgärdsomfattning bedöms till drygt 30 Mkr. 
 
Utgående från erfarenheter från andra projekt bör en reserv reserveras med ca 20 % för 
osäkerheter i bedömningen av volym förorenade massor samt á-priser. Vidare tillkommer 
kostnader för projektledning, projektering, bygg- och miljökontroll. Dessa kan bli relativt stora 
med hänsyn till att miljökontrollen i saneringar ofta blir omfattande. Totalkostnaden bedöms 
därmed kunna uppgå till mellan 45 och 55 Mkr, se Tabell 40.  
 
I detta fall sätts åtgärdskravet så högt att behovet av kompletterande åtgärder för den planerade 
grundförstärkningen (partikelfilter m.m., ambitionsnivå 2) bortfaller. 
 
Det bör observeras att kostnadsbedömningen även i detta fall är relativt osäker eftersom 
föroreningsförekomsten inte är avgränsad i detalj och kunskapen om den förorenade volymens 
storlek är begränsad. Vidare har samma kostnad antagits för utsortering av rena fraktioner på 
plats och återfyllning med dessa, som för återfyllning med rena massor. För närvarande saknas 
underlag för att möjliggöra en mer kvalificerad bedömning. För det fall stora volymer kan 
sorteras ut och återanvändas kan kostnaden för återfyllning minska. Bedömningen bygger 
också på antagandet att de förorenade massorna med vissa undantag (PAH- och oljeförorenade 
massor) kan omhändertas som inert avfall, vilket bör vara möjligt med hänsyn till genomförda 
lakförsök. För det fall de uppgrävda förorenade massorna måste omhändertas som icke-farligt 
avfall bedöms att kostnaden kommer att fördubblas. Det bör dock påpekas att bedömningen 
inte heller tagit hänsyn till eventuella samordningsvinster om entreprenaden utförs i samband 
med ombyggnationen av Norge-Vänernbanan. Detta kan exempelvis gälla upprättandet av en 
specialdeponi som avsevärt kan minska kostnaden för det fall de förorenade massorna inte kan 
omhändertas som icke-farligt avfall. 
 
Tabell 40  Bedömda kostnader vid en sanering motsvarande ambitionsnivå 5. 
 
Uppgrävning och återfyllning ambitionsnivå 5

Moment Enhet Mängd Á-pris Kostnad

Projektledning, projektering, miljökontroll etc. (50 % av entreprenadkostnaden) 15 378 000 
Matjordsavtagning m2 30 000 52 1 560 000 
Borttransport ton 30 000 30 900 000 
Upptagning av asfalt m2 10 000 50 500 000 
Borttransport och omhändertagande av asfalt ton 1 000 600 600 000 
Uppgrävning förorenade massor m3 72 000 53 3 816 000 
Borttransport ton 108 000 30 3 240 000 
Mottagningsavgifter förorenade massor ton 108 000 30 3 240 000 
Återfyllning m3 72 000 200 14 400 000 
Återställning av asfaltytor m2 10 000 250 2 500 000 
Reserv för osäkerheter i mängder m.m. (20 % av övriga kostnader) 9 226 800 
Totalt 55 360 800   
 

10.7 Underlag för riskvärdering 
En sammanställning av de belysta åtgärdsförslagen återfinns i bilaga 14 (Underlag för 
riskvärdering). Denna är avsedd att fungera som underlag för riskvärderingen. Matrisen gör 
inte anspråk på att vara fullständig och täcka alla aspekter eller konsekvenser av de olika 
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åtgärder som belyses. Avsikten är att berörda som deltar i riskvärderingen skall kunna tillföra 
synpunkter utifrån den lokala kännedom om förhållandena som finns. 
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