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Sammanfattning 

Åfors glasbruk var ett företag som startade 1876 och lades ner 2012, pga. av dålig 

ekonomi. Efter sin stängning, lämnade bruket efter sig förorenad mark med olika 

koncentrationer av tungmetaller, bl.a. arsenik från arseniktrioxid som används för att 

avlägsna blåsor vid smältning och bly från blymönja, en kemikalie som används i 

tillverkning av kristallglas. Tillverkningen av kristallglas pågick mellan 1921-1971, 

men Bertil Valliens konstglas gjordes från 1970- talet och därför fortsatte emissionerna 

av bly till luft från bruket tills 2011.  

 Syftet med studien var att uppskatta hur mycket bly och arsenik som släppts ut från 

Åfors Glasbruk till luft under driftstiden och beräkna hur mycket bly och arsenik som 

hamnade i utgående luft jämfört med hur mycket bly och arsenik som köpts in till 

produktionen. Fakta som kunde samlas in inkluderade information från Åfors glasbruk 

under åren 1900-1961 samt en del information för åren 1993-2011. Emissioner av bly 

till luft under perioden 1900-2011 blev ca 9 700 kg bly, och företaget köpte under 

samma tid ungefär ca 170 000 kg blymönja. Emissioner av arsenik till luft under 

perioden 1972-2011 blev  ca 22 kg arsenik. Beräkningar för perioden 1900-1971 

angående arsenik gick inte att genomföra på grund av databrist så antagligen är de totala 

emissionerna betydligt större. Att få veta vilken mängd av metaller som släppts ut till 

luften under alla dessa år hjälper till att skapa en uppfattning om hur förorenad marken, 

sediment och vatten är i närheten av bruket.  
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Abstract 

Åfors glasswork was a company which started in 1876 and closed in 2012 due to the 

bad economical situation in the company. After its closure, the glasswork left behind 

contaminated soil with different concentrations of heavy metals such as, arsenic from 

arsenic trioxide, a chemical used to remove bubbles during the melting of glass, and 

lead oxide, a chemical used in the production of crystal glass. Crystal glass’s production 

occurred under 1921-1971, but emissions of lead into the air from Åfors glasswork 

continued until 2011, because of the artist Bertil Valliens’ artglas was made in Åfors 

glasswork from 1970’s and onwards. 

The aim of this study was to estimate how much lead (Pb) and arsenic (As) that were 

released by Åfors Glasswork into the atmosphere during the operational period of the 

glasswork in comparison with how much of lead and arsenic were purchased for the 

company. Added to the assistance of the data from National Archives the variations in 

the activities of Åfors glasswork could be shown. Finally the study aimed to show the 

influence of such substances to the environment.   

The data that could be collected included information from Åfors glasswork under 

1900-1961 and under 1993 -2011. Emission of lead into the air during the period 1900-

2011 was about 9 700 kg lead, and the company purchased  approximately 170 000 kg 

lead oxide under operational period. About the emissions of arsenic to the air during the 

period 1972-2011 were about 22 kg  of As . Estimations during the period 1900-1971 

for arsenic could not be implemented due to lack of information, so probably totals 

emissions of arsenic could be significantly higher. The knowledge of the amount of 

metals emitted to the air during all these years helps to present an idea about how 

polluted the soil, sediment and water around the glasswork may be. It is of most 

importance to know that lead and arsenic are very stable substances that remain in place 

for a very long time. This is why those areas must and should be cleaned. 
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1 Inledning 

Åfors glasbruk var ett Svenskt företag som låg i Åfors samhälle, Emmaboda kommun, 

Sverige. Företaget startade 1876 och lades ner 2012, pga. dålig ekonomi. Produktionen 

har mest bestått av bruks-, hushålls-, och prydnadsglas i soda och kristall.  

Bruket var som störst på 1920- talet. I samband med ombyggnad under 1995, bestämdes 

det att en undersökning skulle göras för att få veta graden av föroreningar i marken. 

Emmaboda kommun lät analysera jordprover från de uppschaktade massorna, vilka 

visade på höga halter av arsenik och mycket höga halter av bly.  

Arsenik (As) som är ett giftigt halvmetalliskt grundämne kommer ifrån luttringsmedel i 

form av arseniktrioxid (As2O3), som används för att avlägsna blåsor vid smältningen av 

glas. Bly (Pb) är en tungmetall som kommer ifrån blyoxid (Pb3O4) som används som 

stabilisator vilket ger glaset hög ljusbrytningsförmåga och mjukhet som behövs för 

olika bearbetningar (Skoglund, 2002). Andra tungmetaller förekommer också i form av 

råvaror som bruket har köpt och använt i tillverkningen av sina produkter, till exempel: 

järnoxid, nickeloxid, kadmiumsulfid, m.m. 

Det finns ett behov att känna till historiska emissioner av tungmetaller i luften som 

pågått under glasbrukets driftstid, för att beräkna under vilken tidsperiod belastningen 

på den yttre miljön kring glasbruket har varit störst och vilka konsekvenser de haft på 

miljön. 

År 1996 gjordes en studie kring historiska emissioner av tungmetaller till luft från 

Orrefors, Kosta, Alsterbro och Bostorps glasbruk. Studien visar att emissioner från de 

olika glasbruken var totalt ca 211 000 kg bly. I den studien gjordes ingen uppskattning 

av arsenikutsläpp (Larsson et al., 1999). Att göra samma sak med Åfors glasbruk skulle 

hjälpa till att komplettera fakta av emissioner under åren i hela Orrefors Kosta Boda 

AB:s verksamhetstid, eftersom Åfors glasbruk är en del av koncernen. 
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2 Bakgrund 

 
2.1  Glas 

 

Glas består i allmänhet av tre huvudkomponenter: glasbildare, flussmedel och 

stabilisatorer. Därutöver kan man tillföra luttringsmedel samt färgande eller grumlande 

komponenter (Hermelin et al., 1986). Arsenik i form av arsenikoxid (As2O3) används 

för att avlägsna blåsor vid smältningen, och bly i form av blyoxid (Pb3O4) används som 

stabilisator vilket ger glaset hög ljusbrytningsförmåga och mjukhet som behövs för 

olika bearbetningar (Skoglund H et al, 2002). 

Glasbildare är det material som utgör glasets grundmaterial. I traditionellt glas är det 

oftast kiseldioxid, i äldre tid oftast i form av kvartssand, senare – för att uppnå större 

renhet – krossad kvarts. Flussmedel har till uppgift att sänka smälttemperaturen och 

viskositeten hos glaset. Samtidigt minskas dock även glasets motståndskraft. De 

flussmedel som oftast används är: soda (natriumkarbonat) och pottaska 

(kaliumkarbonat). Stabilisatorerna har till uppgift att motverka flussmedlets inflytande 

på glasets stabilitet men kan även påverka ljusbrytning, glans, och lyster hos glaset.
 

Stabilisatorer som används oftast är:
 

kalksten, blymönja, dolomit, zinkoxid, 

bariumkarbonat
 
(Nationalencyklopedin, 2000). Det finns olika typer av glas. Silikatglas 

(även kallat sodaglas) som framställs med kiseldioxid som glasbildare, soda 

(natriumkarbonat) som flussmedel och kalksten (kalciumkarbonat) som stabilisator, 

används främst till maskintillverkat förpackningsglas och fönsterglas. Kaliglas som är 

ett glas med pottaska (kaliumkarbonat) som flussmedel, är ett mjukare och mer 

svårsmält glas, samtidigt som det är mer motståndskraftigt mot kemiska angrepp och 

används för att tillverka böhmisk hel- och halvslipad kristall och turkisk helslipad 

kristall. Buteljglas är ett enklare glas, som förorenats av järn- eller kopparoxid (ger grön 

färgton), manganoxid (ger brun färgton), används mest för att tillverka flaskor (Svensk 

Uppslagsbok, 1932). I Tabell 1 visas olika metaller och metalloxider som används för 

att färga glas. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiseldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiseldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumkarbonat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumkarbonat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumkarbonat
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Tabell 1: Metaller och metalloxider som används för att färga glas (Hermelin et al, 

1980) 

Metall eller metalloxid Färg som ger till glaset 

Kromoxid Gulgrönt, gräsgrönt, blågrönt, mörkgrönt, svart 

Kopparoxid Blågrönt, mörkgrönt, grått, svart 

Selen  Ljusgult, guldgult, orange, signalrött, rosa  

Uranoxid  Gulgrönt, guldgult 

Zinkoxid  Signalrött  

Koboltoxid  Ljusblått, blåviolett, klarblått,  

Manganoxid  Rosa, blåviolett, rödviolett, klarblått, svart, 

buteljbrunt 

Järnoxid  Ljusgråbrunt, grått, buteljbrunt, svart 

 

 

2.2 Arsenik och bly som miljöproblem 

 

Olika antropogena processer, såsom jordbruk, boskapsskötsel, industri och gruvindustri, 

anses vara spridningskällor av arsenik (As) och bly (Pb). På grund av dess omfattande 

distribution i miljön och den kumulativa karaktär och varaktighet  hos båda ämnena kan 

ge upphov till bioackumulation. Exponering av arsenik och bly kan orsaka olika typer 

av hälsoskador hos människor, organismer, växter och djur, några av dem kan vara 

oåterkalleliga (Chavez et al, 2011).  

 

2.2.1 Arsenik  

 

2.2.1.1 Arsenikens kemi 

 

Arsenik har atomnummer 33 och finns i samma grupp i det periodiska systemet som 

kväve, fosfor, antimon och vismut. Dess förkortning är As. Ämnet är en halvmetall och 

har med andra ord inte så bra ledningsförmåga för elektricitet och värme (Sveriges 

geologiska undersökning, 2005). Det finns fyra olika oxidationstal för arsenik, -3, 0, +3 

och +5. Arsenik i ren form  är mindre vanlig att hitta i naturen, men ser ut som gråa 

metallglänsande kristaller. Den är stabil i torr luft men kan oxideras om den utsätts för 
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fuktighet Det förekommer främst i form av trevärd och femvärd arsenik, och 

förekommer som denna form i sulfidmalmer. Arsenik är även huvudkomponent i över 

200 mineral Halten av arsenik ligger vanligtvis på 1-40 mg/kg för jord- och bergarter, 

1,5-2 mg/kg i jordskorpan och kring 6 mg/kg i jord (Eliasson I, 2012). Växter kan 

absorbera arsenik relativt lätt, och det gör att stora koncentrationer av arsenik kan finnas 

i grönsaker. Arsenik kan finnas både i organisk och oorganisk form där den oorganiska 

formen brukar ha högre toxicitet. Halterna av oorganisk arsenik som finns i vatten kan 

orsaka förändringar i gener hos fiskar (mutationer), på grund av att fiskarna 

bioackumulerar arsenik. Bioackumulation är anrikning och ackumulering av miljögifter 

hos en biologisk organism, vanligtvis ett djur. För att en substans ska kunna ge upphov 

till bioackumulation måste det vara fettlösligt eller persistent, ofta båda. Dessa 

substanser får organismerna vanligtvis i sig genom födan och de lagras i kroppen ju 

äldre de blir (Brandt N, et al, 2005).  

 

2.2.1.2 Hälsoeffekter och riskbedömning av arsenik  

 

Arsenik är ett välkänt gift som kan ge allvarliga effekter vid både akut och kronisk 

exponering. Arsenik är även cancerframkallande och kan efter många års exponering ge 

tumörer i hud, lungor, urinblåsa och njure - möjligen även andra organ. Kronisk 

exponering för oorganisk arsenik kan även ge upphov till andra hälsoeffekter som 

perifera kärlskador (framför allt i fötter och ben), leverskador och diabetes. De tidigaste 

symptomen på kronisk arsenikförgiftning är pigmenteringsförändringar i huden och 

hyperkeratos, d.v.s. förtjockning av hudens hornlager framför allt på handflator och 

fotsulor. Arsenik utsöndras i begränsad utsträckning i bröstmjölk, varför amning 

skyddar det lilla barnet mot arsenikexponering i områden med förhöjda halter i 

dricksvattnet. Eftersom dricksvatten kan vara en källa till arsenikexponering och barn 

dricker mer vatten per kg kroppsvikt än vuxna är det viktigt att skydda barn från sådan 

exponering (Karolinska Institutet, 2013). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organism
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2.2.1.3 Riktvärden för arsenik 

Den genomsnittliga intagna mängden oorganisk arsenik för befolkningen i Europa tros 

ligga på 5-10 μg/dag för vuxna (Naturvårdsverket, 2008). Gränsvärdet för arsenik i 

dricksvatten är 10 μg/l vatten, inom Europa (World Health Organisation (WHO), 2010). 

WHO har angivit högsta tolerabla veckointag av oorganisk arsenik till 15 μg per kg 

kroppsvikt, vilket innebär ca 150 μg/dag för en vuxen person. Naturvårdsverket har 

angett ett riktvärde för arsenik i mark till 15 mg/kg jord (Karolinska Institutet, 2013). 

2.2.2 Bly 

2.2.2.1 Blyets kemi 

Bly har atomnummer 82 och finns i samma grupp i det periodiska systemet som kol, 

kisel, germanium och tenn. Dess förkortning är Pb. Ämnet är en tungmetall och har med 

andra ord bra ledningsförmåga för elektricitet och värme. De vanligaste oxidationstalen 

för bly är 0, +2 och +4. Blysulfid eller blyglans är det vanligast förekommande 

blymineralet. Föreningen blir elektriskt ledande vid belysning och används i fotoceller och i 

andra elektroniska komponenter. De olika blyoxiderna, bly(II)oxid som finns i en röd eller 

gul modifikation, blydioxid, en brunsvart förening och blymönja, en blandning av blyoxid 

och blydioxid har samtliga varit viktiga kemikalier för tillverkning av färger, glas och 

emaljer. Blyvitt är ett basiskt blykarbonat som länge har använts som färgpigment men har 

inom detta användningsområde ersatts av titanoxid. Blyazid är ett känsligt 

initialsprängämne. Blyacetat kallades tidigare för blysocker och är en förening med en 

intensivt söt smak (Sveriges Geologiska Undersökning, 2006). Bly kan hamna i miljön 

genom utsläpp från gruvdrift och fabriker som tillverkar eller använder bly. När bly 

kommer ut i atmosfären, kan det färdas långa sträckor om blypartiklarna är små. Bly 

avlägsnas från luften av regn och av partiklar som faller till marken. Halterna av bly kan 

byggas upp i växter och djur från områden där luft, vatten eller mark är förorenad med 

bly. Om djuren äter förorenade växter eller djur, anrikas bly i deras kroppar (Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry, 2007). 
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Blymönja (Pb3O4) ingår som stabilisator i tillverkningen av glas eller blyglas, som även 

benämns kristallglas (Skoglund, H, et al 2002). 

 

 

2.2.2.2 Hälsoeffekter och riskbedömning av bly 

Redan vid mycket låga doser ger bly skador på nervsystemet. Det är främst effekter på 

hjärnans utveckling hos foster och barn som uppmärksammats. Symptom som fördröjd 

utveckling, nedsatt intellektuellt kapacitet (lägre IQ) och beteendestörningar har kunnat 

påvisas hos barn. Det är dock oklart vid vilken lägsta blyhalt som de neurotoxiska 

effekterna börjar uppträda. Andra effekter som kan uppträda vid relativt låg exponering 

är hämmad blodbildning, nedsatt hörsel, njurpåverkan och minskad skelettillväxt hos 

barn. Bly passerar över till fostret under graviditet. Marginalen mellan de blodblyhalter 

som uppmätts hos gravida kvinnor och barn i förskoleåldern och de nivåer där 

hälsoeffekter kan börja uppträda är relativt liten (European Food Safety Authority 

Journal, 2012). 

 

2.2.2.3 Riktvärden för bly  

Den Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) genomförde år 2010 en utvärdering av 

hälsoriskerna med bly, mot bakgrund av senare års studier av effekter på barns 

utveckling. De gjorde bedömningen att risken är låg om det dagliga intaget hos gravida 

och barn underskrider 0,5 μg/kg kroppsvikt och dag. Risken för förhöjt blodtryck 

bedömdes vara låg vid ett intag på 1,5 μg/kg kroppsvikt och dag och risken för kronisk 

njursjukdom likaså vid ett intag på 0,63 μg/kg kroppsvikt och dag (European Food 

Safety Authority Journal, 2012). 

Gränsvärdet för bly i dricksvatten som är 10 μg/liter (Livsmedelsverkets 

författningssamling, SLVFS 2001:30) är baserat på de nervskadande egenskaperna hos 

bly, och att man ska kunna dricka 2 liter vatten om dagen utan risk för hälsoeffekter. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallglas
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2.3 Åfors glasbrukshistoria 

Utsläpp av bly och arsenik har skett under hela Åfors glasbruks historia. För att sätta 

utsläppen i ett historiskt perspektiv följer här en sammanställning av brukets historia. 

Åfors glasbruk startades på hösten 1876 av bröderna Fagerlund och deras svåger Carl-

Johan Carlsson.  

 

 

Figur 1: Åfors Glasbruk 1949 (Svenska Fabriksarbetareförbundet, 1977) 

 

Ett år efter starten av bruket eldhärjades hyttan den 10 okt 1877. Men efter två månader 

var hyttan återuppbyggd och det kundes starta på nytt. Ugnarna eldades med ved. 

Bränslet skänktes i början av bönderna från trakten, men sen började de sälja ved till 

glasbruket. Det fanns ytterligare cirka 13 glasbruk i en omkrets av 3 mil, vilket gjorde 

att Åfors glasbruk hade svårt att rekrytera yrkesfolk. De hade ca 30 anställda och de 

flesta var under 21 år.  

 

Benämningar på olika befattningshavare inom Åfors glasbruk var: Mästare, benmakare, 

förblåsare, anfångare, formhållare, iläggare, häftare, värmare, inbärare, brogossar, 

slipare, smältare, stoppare, skörare, inbinderskor, smeder, snickare, forbönder.  
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Figur 2: Arbetsstyrkan Åfors Glasbruk i slutet av 1930-talet (Svenska 

Fabriksarbetareförbundet, 1977) 

 

 

 

Figur 3: I sliperiet på 1920-talet (Svenska Fabriksarbetareförbundet, 1977) 

 

Året 1883 köpte Carl Fagerlund bruket och 1916 såldes bruket till Ernst Johansson (far 

till Erick Åfors). Hyttan brann ner till grunden i november 1918, endast ugnen var kvar. 

Sedan hyttan byggts upp igen, kunde arbetet återupptas i mars 1919. 
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Stora förändringar har skett under glasbrukets historia. En av dem var att 

kristalltillverkningen på Åfors glasbruk, som påbörjades 1921 och lades ner 1971, 

samma år slutade slipa glas (Svensk fabriksarbetareförbundet, 1977).             

 

Åfors glasbruk lades ner den 31:e augusti 2012 på grund av dålig ekonomi. Tjugo 

anställda förlorade sina arbeten när Åfors glashytta släcktes ned den 31:e augusti. Tjugo 

fick behålla anställningarna i Åfors glasmåleri som blev kvar även sedan hyttan släckts. 

Tio anställda fick flytta till Kosta glasbruk (Göteborgs Posten, 2012). 

 

2.3.1 Olika aktiviteter inom Åfors glasbruk 

 

Undersökningen baserades på åren 1900-2011. Information från 1876-1899 finns inte i 

riksarkivet. I riksarkivet fanns bara information angående åren 1900-1961. Enligt fakta 

(Riksarkivet, se bilaga 1) för åren 1921 och 1922, hade bruket noll produktion och noll 

vinst. Året 1951 hittades inte i register i riksarkivet.  

 

Med hjälp av informationen som hittades kunde en analys göras av olika aktiviteter i 

verksamheten under åren. Tillverkning i Åfors glasbruk under perioden 1900-1961 (se 

bilaga 1) visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4: Värde av tillverkning (kr/år),  Åfors glasbruk mellan 1900-1961 

(Riksarkivet) 

 

Enligt Figur 4 skedde den största tillverkningen 1961. Det var ingen tillverkning alls 

under åren 1920-1921. I figuren syns hur tillverkningen ökade med åren och det var ett 
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bra tecken på att företaget var framgångsrikt. Från och med 1962 fanns inga register om 

tillverkningen som kan antas att produktionen fortsatt att växa och senare började 

minska under senaste tiden pga. dålig ekonomi inom företaget. 

 

Åfors glasbruk tillverkade olika typer av glas under perioden 1900-1961, i Figur 5 ses 

att hushållsglaset var den mest tillverkade produkten i bruket. 

 

 

 

Figur 5: Mängd av olika typer av glas (kg) som producerades i Åfors glasbruk 

under perioden 1900-1961. 

 

Slipat och blåst glas kan innehålla bly, och i Figur 5 går det att se att tillverkning av de 

två typerna av glas inte var så stor i glasbruket. 1941 producerades mest slipat glas 

195 250 kg, samma år köptes 18 000 kg blymönja in. 

 

En viktig del av ett företag är arbetskraften. Arbetare i glasbruket var uppdelade så här: 

män över 18 år, män under 18 år, kvinnor över 18 år och kvinnor under 18 år. 

 

Året med flest anställda var 1929 med totalt 157 arbetare. Under detta år var 

tillverkningen i bruket värd 440 410 kr (se bilaga A). Under 1921-1922 hade bruket 

minst antal anställda med bara 7 anställda varje år, under dessa år var bruket stängt och 

producerade ingenting.  
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Figur 6: Antal arbetare i Åfors glasbruk under perioden (1900-1952). Där x-axeln 

är åren mellan 1901-1961. (Riksarkivet) 

 

Information angående antal arbetare vid bruket under perioden 1953-1961 fanns inte i 

registret. 

 

2.4 Översikt av risker inom glasriket 

 

Risker för att negativa hälso- och miljöeffekter – som uppkommer på grund av 

exponering av föroreningar inom de förorenade glasbruksområdena – beror på: 

 Farligheten hos aktuella metaller. 

 Föroreningshalter och mängder i olika medier inom det förorenade området. 

 Spridning av tungmetaller från det förorenade området till omgivningen där 

skyddsobjekt (människor, djur) kan exponeras för metallerna. 

 Exponeringssituation för människor och miljö samt skyddsvärdet av miljön i 

omgivningarna (Höglund et al, 2007). 

 

 

2.4.1 Skyddsobjekt och skyddsvärden 

 

Risker för negativa effekter uppstår när människor och miljö exponeras för 

föroreningar. Vid glasbruken exponeras olika grupper människor för föroreningar: 

 Yrkesverksamma på de f.d. glasbruken vid arbete utomhus och inomhus. Även 

barn kan tillfälligt vistas på områdena. 
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 Turister som besöker glasbruken. Både barn och vuxna exponeras under en 

begränsad tid. 

 Boende på det förorenade området (nedlagda bruk). Både barn och vuxna 

exponeras. 

 Boende i omgivningen runt glasbruken. Både barn och vuxna exponeras. 

 Användare av glasbruksområdena för rekreationssyfte (promenader, svamp- 

och bärplockning, lekplats för barn, m.m). (Höglund et al, 2007). 

 

Skyddsobjekt i miljön som ska beaktas vid riskbedömning av glasbruken är: 

 Markmiljön inom området. Skydd av markmiljön innebär skydd av markens 

förmåga att upprätthålla de funktioner som ges av den aktuella 

markanvändningen. 

 Vilda djur som tillfälligt vistas inom området. 

 Akvatisk miljö (vatten och sediment) i de åar som utgör recipienter för 

avrinnande vatten från bruksmark och deponier (Höglund et al, 2007). 

 

 

2.4.2 Exponering för föroreningar 

 

Hälsorisker med förorenade områden kan uppkomma genom att människor kommer i 

direkt kontakt med den förorenade jorden genom att: 

 Jord fastnar på händer och oavsiktligt tas in genom munnen (direkt oralt intag). 

 Små barn stoppar i sig jord. 

 Förorenad jord fastnar på huden och föroreningar tas upp i kroppen. 

 Jordpartiklar med förorening andas in pga damning. 

 

Förorening i jorden kan också ge en indirekt exponering genom att: 

 

 Ätliga växter tar upp föroreningar som sedan konsumeras. 

 Föroreningar transporteras till vattendrag (åar) där de tas upp av fiskar som 

senare konsumeras. 

 Spridning med grundvatten till brunnar eller åar som används för dricksvatten 

eller bevattning. (Höglund et al, 2007).  
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2.5 Efterbehandling av förorenad mark i Kalmar län 

 

Åfors glasbruk är inte ensamt om att ha förorenad mark runt bruket, kunskapen om 

glasingrediensernas giftighet var låg och synen på miljöarbete annorlunda när glasriket 

hade sin storhetstid. 

 

Glas har tillverkats i Kalmar län under 350 år. Av de en gång drygt 100 glasbruken i 

”Glasriket” mellan Nybro och Växjö finns idag ett tiotal bruk och hyttor kvar. 

Tungmetaller, främst kadmium, har använts i pigment för att färga och måla glas. 

Historiskt sett har glasindustrin släppt ut stora mängder metaller. Enbart från Orrefors 

glasbruk släpptes det 1980 ut 4 ton bly till Ljungbyån. Från hela glasindustrin släpptes 

det för knappt 15 år sedan ut 19 kg bly till vattendragen årligen. År 2007 hade dessa 

utsläpp minskat till 2,2 kg bly. Vid de undersökningar av glasbruksmark och deponier 

som genomförts i Kalmar och Kronobergs län, har det beräknats att det finns 

sammanlagt ca 460 ton arsenik, ca 30 ton kadmium och ca 3200 ton bly i områdena. 

Dessa föroreningar urlakas långsamt från de förorenade massorna och kommer på sikt 

att tillföras Östersjön om inga åtgärder vidtas. Från glasbruksobjekten sprids årligen ca 

40 kg arsenik, 12 kg kadmium och 180 kg bly till de sex närliggande åarna (Regionalt 

Program för Efterbehandling av Förorenade Område i Kalmar Län, 2011). 

 

Glasbruken i Kalmar län har efterlämnat stora mängder av framförallt bly och arsenik i 

mark, grundvatten och i sediment. På flera glasbruksobjekt har arsenikhalter som 

bedömts utgöra risk för akut direktexponering uppmätts. Ett stort antal 

glasbruksdeponier finns och flertalet är inte övertäckta. Många av glasbruken och deras 

deponier ligger dessutom direkt vid vattendrag. Några av glasbruken ligger på 

isälvsmaterial, och tre av dem ligger just på Nybroåsen som är sydöstra Sveriges största 

åsbildning. Nybroåsen utgör en grundvattenresurs som i dagsläget försörjer Kalmar, 

Nybro och Torsås kommuner med dricksvatten.(Regionalt Program för Efterbehandling 

av Förorenade Område i Kalmar Län, 2011) 

 

Det finns ett regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Kalmar län 

under åren 2012-2014. Målet med programmet är att skapa en ”giftfri miljö” gällande 

förorenade områden. I Kalmar finns det ca 400 000 förorenade eller potentiellt 
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förorenade områden. Naturvårdsverket har utvecklat en metod för att prioritera de mest 

angelägna objekten. Det görs en inventering enligt MIFO (Metodik för Inventering av 

Förorenad Mark) metod och riskklassning. Klassningen görs utifrån vilken risk området 

kan utgöra för människors hälsa och miljö. Riskklass 1 och 2 innebär mycket stor 

respektive stor risk och riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk. Områden 

med riskklass 1 och 2 bör undersökas mer noggrant genom markundersökningar och 

provtagningar (Regionalt Program för Efterbehandling av Förorenade Områden i 

Kalmar Län ,2011). 

Många av de högst rangordnade objekten i länet är glasbruk och flera finns bland de tio 

högsta. Rangordningen gjordes av Glasbrukprojektet som är ett projekt som genomförts 

mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med syfte att kartlägga 

föroreningssituationen vid glasbruken inom Glasriket samt klargöra vilka åtgärder som 

kan komma att behöva vidtas för att minska riskerna för hälsa och miljö. Objekten som 

är i 10-topplistan är Boda glasbruk och deponi, Emmaboda glasverk, Flerohopp 

glasbruk, Flygsfors glasbruk, Gullaskruvs glasbruk, Johansfors glasbruk, Målerås 

glasbruk, Orrefors glasbruk, Pukebergs glasbruk, Åfors glasbruk och Åfors deponi. 

De huvudsakliga föroreningarna vid glasbruken är bly, arsenik, antimon och kadmium. 

(Regionalt Program för Efterbehandling av Förorenade Områden i Kalmar Län, 2011). 

I tabell 2 visas en översikt över huvudstudier som planeras de kommande tre åren inom 

glasbruksverksamhet. 
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Tabell 2: Översikt över huvudstudier som planeras de kommande tre åren inom 

glasbruksverksamhet. (Regionalt Program för Efterbehandlig av Förorenade 

Område i Kalmar Län, 2011. 

 

Objekt Huvudsaklig 

förorening 

Statliga medel 

beviljade 

Ansvarig finns Tidplan 

Pukebergs 

glasbruk 

As, Bly Ja Delvis, för 

utredningar 

Färdigställande 

2012 

Flygsfors 

glasbruk 

As, Pb Nej Delvis 2012 

Flerohopp 

glasbruk 

As, Pb Nej Delvis 2013 

Gadderås 

glasbruk 

As, Pb Nej Nej 2013 

Alsterbro 

glasbruk 

As,Pb Nej Nej 2013 

Gullaskruvs 

glasbruk 

As, Pb Nej Delvis 2013 

Målerås 

glasbruk 

As, Pb Nej Delvis 2014 

Åförs glasbruk As, Pb Nej Delvis 2014 

Johanfors 

glasbruk 

As, Pb Nej Delvis 2014 

Orrefors 

glasbruk 

As, Pb Nej Ja Kommande år 

Boda glasbruk As, Pb Nej Ja Kommande år 

Emmaboda 

glasbruk och 

glasma 

As, Pb Nej Ja Kommande år 

 

 

 

2.5.1 Åfors Glasbruks saneringsplan 

 
 

Orrefors Kosta Boda AB (OKB) redovisade året 2012, att verksamheten vid Åfors 

Glasbruk skulle minska fr.o.m. 1 september 2012: sliperiet avvecklas, hyttan drivs 

endast sommartid, måleriet skulle bli kvar i befintlig omfattning, personalstyrkan skulle 

minskas från 50 till ca 26 personer. Konstglasavdelningen behålls. Sliperiet skulle 

saneras och utredning startas om fortsatt drift av vattenreningsanläggningen. I de 

preliminära ansvarsutredningar som Länsstyrelsen i Kalmar gjorde 2005 fann man 
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sammanfattningsvis att de efterbehandlingsåtgärder som ansågs motiverade avseende de 

aktuella objekten i Åfors till större delen skulle utföras eller bekostas av OKB. 

(Emmaboda Kommun, 2012) 

 

Bygg- och miljönämnden gjorde ett föreläggande för att Orrefors Kosta Boda AB senast 

den 23 juli 2012 skulle inkomma med saneringsplan enligt villkor 13 i tillståndsbeslut 

2004-04-15 för Åfors Glasbruk. 

 

Saneringsplanen skulle innehålla: 

 

a)Sammantällning av hittills genomförda undersökningar av mark, vatten och 

byggnader för bruksområdet såväl som deponiområdet 

 

b)Ytterligare undersökningar som behövs enligt bolagets bedömning och en 

beskrivning av dessa 

 

c)Efterbehandlingsåtgärder som behovs enligt bolagets bedömning och vad som 

är realistiskt att genomföra inom 1 respektive 5 år utifrån miljö- och hälsorisker 

samt kostnader. 

 

 

OKB i sin tur angav som saneringsplan att, till följd av att sliperiverksamheten 

upphörde, omhänderta kvarvarande kemikalier, städa lokalerna och rengöra bl.a. 

rörledningar och omhänderta restprodukter som farligt avfall, alltihop relevanta åtgärder 

för den omedelbara avvecklingen av just sliperiverksamheten. Såväl sliperi-

verksamheten som andra delar av produktionen som upphört eller avsevärt minskats 

ansåg OKB också föranledde närmare undersökning av på vilket sätt verksamheten 

påverkat även yttre miljön och vilka ytterligare åtgärder som behövdes för att 

föroreningar i mark och vatten inte skulle spridas eller på annat sätt riskera att orsaka 

olägenheter för människors hälsa eller miljön( Emmaboda Kommun, 2012). 
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2.6 Tidigare forskning om emissioner till luft av tungmetaller från 

glasbruk  

Det verkar inte finnas så mycket forskning angående utsläpp till luften av tungmetaller 

från glasbruk. Med tanke på antalet glasbruk som finns i Sverige, skulle det vara 

positivt att fler och fler forskare blir intresserade av ett sådant miljöproblem. 

1994 gjordes en studie angående emissioner till luft av bly och kadmium från alunbruk i 

Sverige. Metoden var att göra uppskattningarna av emissioner genom insamlingen av 

fakta från olika arkiv och böcker från företaget. Studien hade en fördel och det var att 

den kunde hitta alla data som behövdes för att göra uppskattningar, och det gjorde att 

resultaten blev trovärdiga (Eklund et al, 1994). 

År 1996 gjordes en studie kring historiska emissioner av tungmetaller till luft från olika 

glasbruk i Sverige (Larsson et al, 1999). Studien började med att välja tre olika glasbruk 

i Sverige: Bostorp glasbruk, Alsterbro glasbruk och Kosta glasbruk. Syftet var att 

beräkna emissioner till luften av bly. För att kunna göra detta fick forskaren identifiera 

möjliga mätningar av bly i luften, och sen med hjälp av andra parameter som 

tillverkning, inköp av råvaror, typ av glas som producerades m.m göra en uppskattning 

av emissionerna. Metoden som används för att få fakta från olika glasbruk var precis 

som i denna studie; besök på olika myndigheter och arkiv som hade specialuppgifter om 

glasbruk under driftstiden av bruken. 

Det fanns inte mätningar av bly till luft och inköpt mängd blymönja att tillgå för 

samtliga år, varför en faktor beräknades och kunde användas för de år där värden från 

arkivet saknades. Faktorn beräknades från år då både mängd blymönja och 

blyemissioner var kända i studien. 

Faktor D= Blyemission till luft 

Mängd använd blymönja 

Faktorn uppskattades till ett medelvärde på 0,01. Faktorn användes för att beräkna 

emissioner av bly till luften under åren där bara mängd av råvaran (blymönja) fanns 
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tillgå. Omkring 1000 kg bly beräknades emitteras till luft från Bostorps glasbruk under 

den totala produktionstiden. På samma sätt beräknades ca 10000 kg bly till luft från 

Alsterbro och 200 000 kg bly till luft från Kosta glasbruk. Emissionerna beror på mängd 

tillverkat kristallglas från varje bruk (Larsson et al, 1999). I denna studie fanns inga 

uppskattningar av arsenik. 

 

Åfors glasbruksdeponi har varit i fokus i andra studier (Ericsson, K, 2010). Lyckebyån 

ligger direkt i anslutning till deponin. Pga av föroreningar från deponin var det 

nödvändigt att studera hur urlakningen av metaller skulle bli påverkad av 

klimatförändringar. Fältmätningarna visade på relativt stabila metallhalter i vattenprover 

tagna i Åfors glasbruks deponi oberoende av variationer i grundvattennivå. Den 

övergripande slutsatsen av de olika undersökningsmetodernas (fältprovtagning, 

kolonnförsök) resultat blir då att halten metall som lakas ur glasdeponin inte kommer att 

förändras nämnvärt vid högre flöden, men att individuella variationer finns. Analyser 

som gjordes var bland annat pH, konduktivitet och halt av basmetaller. Slutsatsen blev 

att urlakningsprocesser inte påverkas av klimatförändringar (Eriksson, K, 2010). 

 

I studien visades att deponin hittills läckt ut cirka 13,8 kg löst As och 5,9 kg löst Pb. 

Detta beräknas pågå i ytterligare hundratals till tusentals år. I Figur 7 visas en karta där 

man ser hur nära Lyckebyån Åfors glasbruks deponi ligger. 
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Figur 7: Karta på Åfors glasbruk och deponi (Eriksson, K, 2010). 

 

 

3. Syfte  

 

Syftet med denna studie är följande:  

 Att göra en uppskattning av emissioner till luften av arsenik och bly, från Åfors 

glasbruk, under glasbrukets driftstid. 

 Att se hur mycket sådana emissioner kan påverka miljön och konsekvenserna av 

emissionerna för människor och miljö. 

 

 

4. Metod 

 

För att få fakta om Åfors Glasbruk AB användes först information från glasbrukets 

hemsida. Även litteratur angående glas och glasbruk i Sverige, rapporter från olika 
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myndigheter som kunde vara viktiga för studien och tidigare forskningsarbete inom 

området, studerades. 

Sedan söktes fakta om Åfors glasbruk år för år som till exempel, antal arbetare, antal 

maskiner och apparater, tillverkning, råvaror, förbrukning av ved och andra oljor, vinst, 

mm. Informationen som behövdes fanns en del (från 1900-1961) i Riksarkivet, som 

ligger i Marieberg, Stockholm. Informationen hittades i fabriksberättelser, som 

innehåller uppgifter om industri och hantverk i Sverige. I Kommerskollegiets böcker, 

statistiska avdelningen, volym 1, hittades information om Åfors Glasbruk från år 1900-

1901. I Kommerskollegiets böcker, avdelningen för näringsstatistisk, volym 1, inom 

Kosta område, hittades information från 1902-1918. På Kommerskollegiet, statistiska 

byrån, volym 1, Kosta område, hittades information från 1919-1961. Samlingen av 

informationen pågick i tre dagar på plats i riskarkivet. Här skrevs en lånesedel med 

namnet på boken, år, och koden på glasbruket, samt område som i detta fall var 

Kronobergs Län. Det gick att beställa 6 böcker per gång, och väntetiden var ungefär 30 

minuter för att kunna få böckerna. Eftersom det var så mycket information i varje 

uppgift för Åfors glasbruk per år, gavs fototillstånd för att underlätta insamlingen av 

data och spara tid. I figur 5 ses hur böckerna med fakta om Åfors glasbruk såg ut för år 

1900 som redovisades år 1901. Böckerna finns i Riksarkivet. 

 

 

 

 

Första sida  

**information från riksarkivet  

 

 

Andra sida 

 

Figur 8: Uppgifter om Åfors Glasbruk från år 1900 (Riksarkivet) 

 



  
 

21 

Information om senare år hittades efter att Marita Jonsson på Orrefors Kosta Boda AB 

kontaktats. Information om mättningar av emissioner i luften av bly och arsenik från 

Åfors glasbruk från följande år gavs: 1993, 1996, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 och 2011. 

 

För att göra en uppskattning för perioden 1972-1989, togs uppgifter från Kosta Boda 

AB för att genomföra beräkningar (se bilaga A). 

 

 

4.1 Dataanalys 

 

Efter besöket på Riksarkivet, samlades alla fakta som fanns i bilderna som togs där, i en 

Excelfil som sorterades efter antal maskiner och apparater, mängd tillverkat material, 

antal arbetare, inköp av råvaror, och användning av ved och oljor.  

 

För att göra uppskattningarna delades driftstiden av Åfors glasbruk i tre delar som är 

följande: Del 1 som inkluderar år 1900-1971 och baseras på data från riksarkivet som 

multiplicerades med faktor från (Larsson, et al, 1999) för bly. Del 2 som inkluderar år 

1972-1989, eftersom det inte fanns några register av inköpt mängd bly och arsenik 

heller, så baserades uppskattningar på informationen från del 3. Del 3 som inkluderar år 

1990-2011, som baseras på information om emissioner till luft från Orrefors Kosta Boda 

AB. 

 

Från data gick det att observera skillnaden mellan de år som glasbruket hade mer eller 

mindre vinst, tillverkning, antal arbetare, inköpt mängd blymönja och arsenik, 

förorening av marken omkring glasbruket, inklusive andra råvaror som är nödvändiga 

för att kunna tillverka glas. Eftersom informationen om mängden inköpt råvara inte var 

så omfattande som skulle vara önskvärt användes ett utsläppsindex (faktor = 0,01) från 

Orrefors glasbruk som även använts i (Larsson et al, 1999) för att beräkna emissionerna 

av bly. Emissioner av arsenik kunde inte beräknas för del 1 (år 1900-1971) eftersom, 

även om det fanns data av inköpt arsenik, så hittades ingen faktor som man kunde 

använda för att göra uppskattningen som gjordes med bly (se bilaga A). 
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För att få emissioner till luft av bly och arsenik i moderna tider dvs. del 2 (år 1972-

1989) och del 3 (år 1990-2011) användes informationen från Kosta Boda och en 

uppskattning gjordes med hjälp av data som fanns i filen. (se bilaga B). 

 

 

5. Resultat 

 

5.1 Beräkningar av emissioner av bly och arsenik från Åfors Glasbruk 

 

 

1) Beräkningar emissioner av bly och arsenik från Åfors Glasbruk under perioden 1 

(1900-1971) 

 

A) Emissioner av bly. 

 

Fakta som hittades i Riksarkivet angående inköp av blymönja under perioden (1900-

1971) visas i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Blymönja (kg/år) som Åfors glasbruk köpte under 1900-1971 

(Riksarkivet, 2013) 

År  kg Blymönja 

1941 18000 

1942 5000 

1943 14600 

1944 3150 

1945 10000 

1946 13550 

1959 48700 

1960 27000 

1961 30000 

 

                                                             Totalt = 170 000 kg blymönja 

OBS: luckorna som finns mellan åren beror på att det inte fanns rapporterade inköp av 

råvaran för dessa år. 
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Detta ger ett medelvärde för årsförbrukning under 9 år på ca19 000 kg blymönja/år 

 

För att kunna göra en uppskattning om hur mycket Pb från blymönja som släppts ut, så 

används tidigare nämnd omräkningsfaktor från Larsson et al, (1999) där man 

multiplicerar kg blymönja och får ungefärlig mängd Pb som släppts ut. 

 

Faktorn = 0,01  

Medelvärde = 19 000 kg blymönja/år 

                     = ca 190 kg Pb/år 

 

Med hjälp av Pb som släppts ut kan sedan en uppskattning göras under perioden 1900-

1971, för att se ungefär hur mycket Pb som släppts ut från Åfors Glasbruk, och det görs 

så här: Först räknas från och med år 1921-1971, eftersom det enligt (Svenska 

Fabriksarbetareförbundet, 1977), under denna period pågick tillverkning av kristallglas 

som innehåller bly. Då: 

 

Antal år = 1921-1971 = 50 år 

 

Pb som släpps ut under 1921-1971 = 190 kg/år * 50 år                     

                                                     = ca 9 500  kg de Pb under perioden 1921-1971. 

 

 

B)Emissioner av arsenik 

 

Fakta som hittades i Riksarkivet angående inköp av arsenik under perioden (1900-1971) 

visas i Tabell 4. 
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Tabell 4: Mängd arseniktrioxid (kg/år) som Åfors glasbruk köpte under (1900-

1971), enligt register från Riksarkivet. 

År kg arsenik 

1936 100 

1937 100 

1938 400 

1939 400 

1940 300 

1941 2500 

1942 5000 

1943 4760 

1944 4000 

1945 2450 

1946 4272 

Total = 24282 kg As 

När det gäller arsenik så fattades den allra viktigaste siffran, nämligen det index som 

används för bly och det gick heller inte att räkna ut. Anledningen till att totala siffrorna 

presenteras är för att lämna dem till eftervärlden om någon annan lyckas få fram värden 

för utsläpp av arsenik till luft från glastillverkning, därför kunde inte beräknas 

emissioner till luften av arsenik från Åfors glasbruk, under perioden 1900-1971. 

2) Beräkningar av emissioner av bly och arsenik från Åfors Glasbruk under

perioden 2 (1972-1989)

Uppgifter från perioden mellan 1972-1989 saknades i riksarkivet och hos Kosta Boda 

AB. För att ändå göra en total uppskattning om emissioner som pågick under denna 

period användes tillgänglig information om moderna tider från Åfors glasbruk. Enligt 

litteraturen (Svenska Fabriksarbetareförbundet, 1977) slutade glasbruket producera 

kristallglas år 1971, men fortsatte tillverka konstglas med högt blyinnehåll, bland annat 

tillverkades Bertil Valliens kontsglas i glasbruket fr o m 1970-talet. Så det kan göras en 

uppskattning angående bly från och med år 1972 till 1989. Baserad på data från Kosta 

Boda AB, kan följande uppskattning göras: 
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A) Emissioner av bly. 

 

 under perioden 1972-1989:  

Perioden =  17 år 

 medelvädet (från perioden 3) = 5 kg/ år                                                           

  Emission av bly = ca 85 kg Pb 

 

OBS : Medelvärde av bly som är 5 kg Pb/år, kommer från uppskatningen gjordes i 

period 3 under moderna tiden (1990-2011) 

 

B) Emissioner av arsenik. 

 

 under perioden 1972-1989. 

 

Perioden = 1972-1989 = 17 år 

medelvärde=  0,6 kg As/år                                                                

 = ca 10kg As 

  

OBS : Medelvärde av arsenik som är 0,6 kg As/år, kommer från uppskattningen som 

gordes i perioden 3 under moderna tiden (1990-2011) 

 

 

3)Beräkningar av emissioner av bly och arsenik från Åfors Glasbruk under perioden 3 

eller modern tid (perioden 1990-2011) 

a)Emissioner av bly 
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Tabell 5: Emissioner av bly (kg/år) från Åfors glasbruk. (uppgifter från Orrefors 

Kosta Boda AB) 

 

År  kg bly/år 

1993 6,51 

1996 15,27 

1999 10,23 

2001 1,67 

2002 4,59 

2005 2,62 

2006 0,0 

2007 6,24 

2008 3,33 

2009 2,80 

2011 0,08 

 

 

Totala  kg Pb = 53,34 kg Pb 

 

Med hjälp av medelvärdet kunde en uppskattning föras för perioden 1990-2011, för att 

se ungefär hur mycket bly som släppts ut från Åfors Glasbruk: 

 

Perioden 1990-2011 = 21 år 

Medelvärde = ca 5 kg Pb/år 

 

**Emissioner till luft av Pb under perioden 1990-2011 = medelvärde * perioden 1990-

2011 

                                                                  = ca  105 kg Pb 

 

B) Emissioner av arsenik 
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Tabell 6: Emissioner av arsenik (kg/år) från Åfors glasbruk (uppgifter från 

Orrefors Kosta Boda AB) 

 

År  kg arsenik/år 

1993 1,65 

1996 1,01 

1999 0,96 

2001 0,72 

2002 0,20 

2005 0,30 

2006 0,0 

2007 0,89 

2008 0,39 

2009 0,20 

2011 0,01 

**Data från Kosta Boda AB. 

 

Totala  kg As/år = 6,33 kg As/år 

 

Medelvärde = ca 0,6 kg As/år 

 

Med hjälp av medelvärdet kunde en uppskattning göras för perioden 1990-2011, för att 

se ungefär hur mycket As släppts ut från Åfors Glasbruk: 

 

Perioden 1990-2011 = 21 år 

Medelvärde = 0,6 kg As/år 

 

**Emissioner i luften av As under perioden 1990-2011 = ca 12 kg As. 

 

I Tabell 7 visas totala mängd bly och arsenik som emitterats till luften från Åfors 

Glasbruk under företagets driftstid.  
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Tabell 7: Beräknad total mängd bly och arsenik (kg) som emitterats  till luften 

från Åfors Glasbruk under perioden (1900-2011)  

Period Pb till luft (kg) As till luft (kg) 

1900-1971 Ca 9 500* Ingen inf. 

1972-1989 Ca 85*** Ca 10*** 

1990-2011 Ca 105** Ca 12** 

TOTAL Ca 9 700 Ca 22 

*riksarkivet ** Kosta Boda  ***egen uppskattning 

6. Diskussion

Uppskattningarna av bly och arsenik under Åfors glasbruks driftstiden blev ca 9 700 kg 

bly och ca 22 kg arsenik. Under alla år som Åförs glasbruk tillverkade glas, 

ackumulerades metallerna i området omkring bruket och de finns fortfarande i marken. 

Det finns en orsak till att skillnaden mellan uppskatningar är så stor mellan bly och 

arsenik, och det beror på brist av en faktor som kunde hjälpa till att uppskatta arsenik 

under perioden 1900-1971. Det betyder att utsläpp av arsenik troligen är betydligt större 

än det värde (22 kg)  som redovisas i denna studie. 

Enligt gjorda uppskattningar släppte Åfors glasbruk ut mindre bly  (ca 9.7 ton) till luft 

än Kosta (ca 200 ton Pb) , Alsterbo (ca 10 ton) men mer än Bostorp (ca 1 ton ) (Larsson 

et al.1999).  Hur stora utsläppen av bly har varit beror helt på vilken typ av glas som 

tillverkats och hur mycket av detta glas som tillverkats. Desto mer kristallglas som 

produceras, desto större emissioner av bly till luften. 

Metaller och miljögifter som släpps ut till luft kan transporteras långt från andra delar 

av landet eller till andra länder (Vattenmyndigheten, 2014). Arsenik och bly bedöms 

vara ett miljöproblem. Båda två ämnena har kumulativa egenskaper och är 

ickenedbrytbara grundämnen. Det gör att befolkningen kan bli exponerad för dem och 

detta kan orsaka olika typer av hälsoskador hos människor. Några av dem kan vara 

oåterkalleliga (Chavez et al, 2011). I denna studie fokuserades två ämnen, arsenik och 
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bly, men det finns andra metaller som zink, kadmium, m.m. i marken och detta ökar 

föroreningshalten av området omkring glasbruket.   

 

Ackumulering av bly i ytliga marklager har stor ekologisk betydelse, eftersom den 

påverkar den biologiska aktiviteten i marken. Redan vid låga koncentrationer finns 

tecken på markbiologiska effekter med nedsatt biologisk aktivitet i måren till följd av 

bly, vilket kan orsaka ackumulering av organiskt material, speciellt svårnedbrytbara 

föreningar som cellulosa. Det finns indikationer att stora delar av Sverige är påverkat i 

detta avseende (SGU, 2006). 

 

Det som blir påverkat av föroreningar omkring glasbruket är markmiljön och vattendrag 

(Lyckebyån) inom området. Skydd av markmiljön innebär skydd av markens förmåga 

att upprätthålla de funktioner som ges av den aktuella markanvändningen och detta sker 

genom sanering av området. Vilda djur som tillfälligt vistas inom området kan bli 

påverkade om de får i sig växter, jord eller vatten som är förorenade. Akvatisk miljö 

(vatten och sediment) i Lyckebyån utgör recipienter för avrinnande vatten från 

bruksmark och deponier (Höglund et al, 2007). 

  

Konsekvenserna för befolkningen när det gäller arsenik kan vara cancer i olika delar av 

kroppen, leverskador och diabetes. Kronisk arsenikförgiftning visar sig som 

pigmenteringsförändringar i huden och hyperkeratos, (KS, 2013).  

Redan mycket låga doser av bly ger skador på nervsystemet. Symptom som fördröjd 

utveckling, nedsatt intellektuellt kapacitet (lägre IQ) och beteendestörningar har kunnat 

påvisas hos barn (EFSA, 2011). 

Det är därför viktigt att inte låta folk vistas i området innan saneringsplanen har 

genomförts. Risken för exponering kan minskas om området markeras och stängs. 

Resultaten från det här examensarbetet kan vara användbara i samband med den 

riskkommunikation till allmänheten som är nödvändig i samband med saneringsplanen. 

Befolkningen måste veta varför området är stängt. Vad är det som har förorenat marken 

och ån? Vilka hälsoeffekter föroreningar har i organismen, i miljön och hur lång tid en 

sanering i området kommer att ta? Det är viktigt att involvera befolkningen så mycket 

man kan, eftersom den då blir mer medveten om situationen. Det blir lättare för 

myndigheterna att genomföra saneringen och på så sätt kommer risken för exponering 
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att minska eftersom befolkningen har blivit informerad innan om ämnen som finns i 

området och deras effekter på hälsan.   

Kostnader för sanering av marken kan vara höga, en möjlig väg att gå kan vara 

fytoremediering med fokus på glasbruken som inte har behov för en akut saneringsplan. 

I detta fall Åfors glasbruk, befinner sig nära anslutning till en vattenförekomst, och det 

identifieras som betydande föroreningskälla (Vattenmyndigheten,2014). Detta gör att 

område har klassificerats inom riskklass 1 (Emmaboda Kommun, 2012), enligt MIFO 

metodik det betyder höga halter av föroreningar och att det bedömts föreligga risk för 

påverkan på vatten (i detta fall Lyckebyån). En undersökning som gjorts angående 

urlakningen av metaller från deponin till ån visade att urlakningsprocessen inte 

påverkades av klimatförändringar (Eriksson, K, 2010). Även om urlakning inte varierar 

under olika årstider finns det ett behov att sanera området. 

Åfors glasbruks område bör saneras under kommande år Det finns redan en 

saneringsplan från Orrefors Kosta Boda AB som presenterats (Emmaboda Kommun, 

2012),. Halter av arsenik (ca 95 mg/kg TS) och bly (ca 3 000 mg/kg TS) är betydligt 

förhöjda i marken (Höglund, et al, 2007), eftersom normala halter av bly i marken är ca 

10 mg /kg TS (SGU, 2006) och normala halter av arsenik i marken är mellan 0,5-10 

mg/kg TS (SGU,2005) 

6.1 Metodkritik 

Använd metodik medför stora osäkerheter i genomförda beräkningar. Felkällor i denna 

studie kan vara: 

Avrundning av siffror. Att ange exakta siffror är inte lämpligt eftersom 

datamaterialet innehåller ett stort mått av osäkerhet. 

Fakta saknas och måste ersättas av uppskattningar 
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 Uppskattning av blyemissioner från första perioden (1900-1971) gjordes med 

hjälp av en faktorn som kommer från ett annat glasbruk  med en annan process, 

som baserades också på uppskattningar.  

 

 Det kan ha också förekommit avläsningsfel när det gäller analysen av data pga 

av trötthet eller att en siffra kunde vara skriven upprepade gånger. 
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7 Slutsatser 

 

 

Totalt beräknas emissioner till luften av bly under 1900-2011 till ca 9 700 kg. Det 

betyder att ungefär så mycket bly finns i område omkring glasbruket som är nära till 

vattendrag. Bly har förorenat marken på ett sätt att miljön, befolkningen och djur kan bli 

påverkade att denna tungmetall som kan orsaka negativa effekter i människor,, djur och 

växter. 

 

Totalt beräknas emissioner till luften av arsenik under 1972-2011 till ca 22 kg. 

Beräkningar för perioden 1900-1972 gick inte att genomföra pga databrist, så antagligen 

är de totala emissionerna betydligt större. Resultaten av höga halter av arsenik i marken 

visar att området är förorenat med arsenik. Precis som för bly har arseniken negativa 

effekter för människors hälsa och miljön. 

 

Riskkommunikation spelar ett viktigt roll när det gäller förorenade marken och det 

måste göras i tillsammans med myndigheter och samhället. Att involvera och informera 

befolkningen som bor i närheten att området som innehåller stor risk för hälsan och 

miljön, ökar förtroende för myndigheterna och befolkningen får kunskap och kan bidra 

att minska risken för exponering innan saneringsplanen påbörjas. 
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Bilagor 

 

Bilaga A: Fakta om Åfors Glasbruk från riksarkivet. 

 

Tabell 8: Tillverkning av olika glastyper, Åfors glasbruk 1900-1930 

 
År pressat(kg) värde 

(kr) 

slipat(kg) värde 

(kg) 

blåst(kg) värde(kr) Hushåll 

(kg) 

värde 

(kr) 

1900 - - - - - - - 50000 

1901 40000 20000 30000 16000 36000 12000 - - 

1902 46000 20000 30000 18000 30000 10000 - - 

1903 45000 20000 35000 16000 30000 10000 - - 

1904 60000 20000 40000 17500 50000 11000 - - 

1905 60000 20 000 40000 17500 50000 11000 - - 

1906 65000 22500 15000 6500 55000 15000 - - 

1907 70100 23133 -  42300 14805 - - 

1908 65000 22500 -  75000 21000 - - 

1909 65000 22750 8000 3400 75000 22500 - - 

1910 - 16000 - 8000  20200 - - 

1911 63750 15937 9000 3960 61200 21420 - - 

1912 68980 17245 72100 26235 10700 4708 - - 

1913 - - - - - - 185000 55000 

1914 - - - - - - 26100 52821 

1915 - - - - - - 115200 63069 

1916 - - - - - - 100000 60000 

1917 - - - - - - - 135696 

1918 65810 102865 - - - - - 147281 

1919 238100 299000 - - - - - 86000 

1920 - - - - - - - - 

1921 - - - - - - - - 

1922 30000 22362 - - - - - 293820 

1923 30000 17674 - - - - - 333530 

1924 - - - - 16000 9369 - 362765 

1925 20000 16170 - -   - 373849 

1926 - - - - 33000 173600 - 394750 

1927 17000 9710 - - - - - 420361 

1928 15000 8360 - - - - - 412250 

1929 13900 7650 - - - - - 432760 

1930 18000 9705 - - - - - 392690 

**luckorna som är tömma betyder att siffran var inte rapporterad i böckerna från 

riksarkivet och det gäller alla tabeller från och med denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Tabell 9: Tillverkningar av olika glastyper ,Åfors glasbruk 1931-1961 
 

År pressat(kg) värde 

(kr) 

slipat(kg) värde 

(kg) 

blåst(kg) värde(kr) Hushåll 

(kg) 

värde 

(kr) 

1931 - - - - 21000 8304 265000 391592 

1932 - - - - 5000 2000 162000 235000 

1933 - - - - - - 295000 348150 

1934 - - - - - - 293700 349325 

1935 - - - - - - 298900 336625 

1936 - - - - - - 304900 370550 

1937 - - - - - - 326000 406035 

1938 - - - - - - 400000 400000 

1939 - - - - - - 405000 415000 

1940 - - - - - - 295000 303000 

1941 - - 195250 550000 - - 305748 314080 

1942 - -   215000 150000 543000 595000 

1943 - - 160267 256427 - - 399699 376157 

1944 - - - - 73535 90250 199770 751750 

1945 2310 2079 9680 7744 151840 750989 141285 211927 

1946 35000 58012 - - - - 190000 1073446 

1947 - - - - - - 275000 1223337 

1948 - - - - 152500 924768 131875 328188 

1949 - - - - 144300 865850 139100 239612 

1950 - - - - - - - - 

1951 - - - - - - - - 

1952 201100 583200 - - - - 65200 831800 

1953 133000 207380 - - - - 61000 915000 

1954 128120 306755 - - - - 63750 1147625 

1955 - - - - 49470 979500 143800 422481 

1956 38935 778710 - - - - 219755 657830 

1957 231560 764148 - - - - 28750 632684 

1958 220000 690124 - - - - 30000 645000 

1959 - - - - 231000 917400 40000 760000 

1960 - - - - 260000 1044093 30000 990400 

1961 - - - - 195590 1399119 28000 840000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Tabell 10: Arbetare , Åfors glasbruk 1900-1952 

 

År 

Män 

över 18 

år 

Män 

under 

18 år 

Kvinnor 

över 18 

år 

Kvinnor 

över 18 

år 

Total 

antal 

arbetare 

Arbetsdagar 

män 

Arbetsdagar 

kvinnor 

1900 24 12 2 4 42 - - 

1901 25 12 3 - 40 - - 

1902 25 12 3 - 40 - - 

1903 25 12 3 - 40 - - 

1904 24 14 3 - 41 - - 

1905 24 14 3 - 41 - - 

1906 25 11 3 - 39 7420 825 

1907 21 8 3 - 32 8004 846 

1908 17 12 3 - 32 7300 600 

1909 17 14 2 - 33 8370 540 

1910 22 14 2 - 38 9072 504 

1911 21 13 2 - 36 8670 320 

1912 21 12 2 - 35 8382 508 

1913 23 19 2 - 44 - - 

1914 18 12 2 - 32 - - 

1915 18 16 2 - 36 - - 

1916 24 10 3 - 37 - - 

1917 39 13 3 - 55 - - 

1918 38 13 0 - 51 - - 

1919 38 13 2 - 53 - - 

1920 7 0 0 0 7 0 0 

1921 7 0 0 0 7 0 0 

1922 65 4 4 3 73 - - 

1923 69 17 4 3 93 - - 

1924 85 7 17 2 112 - - 

1925 93 15 7 2 117 - - 

1926 96 14 10 2 122 - - 

1927 115 15 10  142 - - 

1928 117 15 8 4 144 - - 

1929 119 19 15 4 157 - - 

1930 107 11 12 4 134 - - 

1931 107 15 13 5 140 - - 

1932 105 10 13 0 128 - - 

1933 103 8 6 4 121 - - 

1934 97 8 8 3 116 - - 

1935 106 7 6 5 124 - - 

1936 105 4 7 5 121 - - 

1937 107 3 8 4 122 - - 

1938 107 8 8 2 125 - - 

1939 101 8 13 2 124 - - 

1940 88 5 17 3 113 - - 

1941 80 13 13 4 110 - - 

1942 82 8 10 2 102 - - 

1943 82 5 13 5 105 - - 

1944 84 5 12 5 106 - - 

1945 85 3 13 3 104 - - 

1946 90 5 11 6 112 - - 

1947 101 7 13 4 125 - - 

1948 95 10 21 2 128 - - 

1949 95 9 20 2 126 - - 

1950 88 7 20 3 118 - - 

1951 0 0 0 0 0 - - 

1952 86 5 23 1 115 - - 



  
 

IV 

** det fanns ingen information i riksarkivet angående arbetare i Åfors glasbruk, under perioden 1953-

1961. 

 

 

Tabell 11: inkomst (1900-1927) 
År kronor År  kronor År  kronor 

1900 5000 1911 4308,52 1922 4140 

1901 5000 1912 4500 1923 6690 

1902 4000 1913 3800 1924 15300 

1903 5000 1914 8000 1925 10790 

1904 7100 1915 4300 1926 0 

1905 3200 1916 6640 1927 9580 

1906 3450 1917 5000 - - 

1907 2400 1918 16510 - - 

1908 3100 1919 15000 - - 

1909 3000 1920 0 - - 

1910 3500 1921 1000 - - 

**det fanns ingen information i arkivet angående bevillningstaxerade inkomster från Åfors glasbruk 

under perioden 1928-1961. 

 

Tabell 12: Råvaror som köptes in till Åfors glasbruk (1931-1950) 

 
År  Arsenik 

(kg) 

Flusspat  

(kg) 

Fältspat 

(kg) 

Glassand(kg) Kalksten 

(kg) 

Potaska (kg) Krossglas 

(kg) 

1931 - - - 200000 - 15000 - 

1932 - - - 116000 - 10000 - 

1933 - - - 200000 50000 10000 - 

1934 - 1000 - 200000 35000 10000 - 

1935 - 1000 - 200000 55000 8000 - 

1936 100 500 500 260000 33700 9500 - 

1937 100 400 300 270000 41000 13000 - 

1938 400 300 100 240000 42000 16700 - 

1939 400 400 200 250000 45000 17000 - 

1940 300 300 100 200000 30000 5000 - 

1941 2500 - - 300000  7000 9000 

1942 5000 - - 350000 40000 20100 100000 

1943 4760 - - 435800 25060 47900 201600 

1944 4000 - - 333000 41000 38300 196000 

1945 2450 - - 335000 26000 36200 210000 

1946 4272 - - 385000 25300 40250 235000 

1947 - - - 240135 30000 32000 200000 

1948 - - - 327250 57750 16500 278495 

1949 - - - 325500 76000 20800 276300 

1950 - - - 246000 15000 21000 200000 

1951 - - - - - - - 

1952 - - - 305000 20000 - 210000 

1953 - - - 211000 38000 15700 - 

1954 - - - 260300 41100 24660 95900 

1955 - - - 260860 41400 24850 96590 

1956 - - - 279000 48825 25700 95500 

1957 - - 700 250000 42700 23400 92000 

1958 - - 400 240000 38000 41000 95000 

1959 - 500 - 212000 40000 65000 98000 

1960 - - - 215000 40000 80000 95000 

1961 - - - 200000 40000 90000 92000 

 

 

 



  
 

V 

 

Tabell 13: Råvaror som köptes in till Åfors glasbruk (1931-1961) 

 
År  Soda 

calc(kg) 

Borax 

(kg)  

Brunsten 

(kg) 

Kalisalpeter 

(kg) Koboltoxid(kg) Natronsalpeter(kg) 

1931 50000 1000 300 500 - 3000 

1932 29000 1000 300 200 - 2000 

1933 - 1000 300 500 - 3000 

1934 50 200 500 500 - 3000 

1935 55 200 500 500 - 3000 

1936 54600 900 2900 100 - 4100 

1937 60 1000 4000 100 - 5000 

1938 69 100 800 - 100 7300 

1939 70 100 1000 - - 7500 

1940 55 100 2000 - - 5500 

1941 105500 600 720 - 60 7000 

1942 115000 1000 600 100 - 8500 

1943 89600 150 - 100 - 8275 

1944 52800 900 720 - - 8400 

1945 46800 300 800 700 - 12500 

1946 81000 3570 - - - 15200 

1947 82390 - - 2400 14 - 

1948 87600 - - - - - 

1949 107000 - - - - - 

1950 21000 - - - - - 

1951 - - - - - - 

1952 - - - - - - 

1953 90500 - - - - - 

1954 82200 - - - - - 

1955 82800 - - - - - 

1956 125550 - - - - - 

1957 120460 - - - - - 

1958 115000 - - - - - 

1959 74500 10000 600 - - - 

1960 74500 9500 600 - - - 

1961 80000 10000 600 - - - 

** Det fanns ingen information angående inköp av råvaror under perioden 1900-1930. 

** Selen köptes in så här: 10 kg i år 1938 och 50 kg i år 1939 . 

** Bariumoxid köptes in så här : 2200 kg i år 1936, 1900 kg i år 1937, 3400 kg i år 1938, 3500 kg i år 

1939 och 2500 kg i år 1940 
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Tabell 14: Råvaror som köptes in till Åfors glasbruk (1941-1961) 

År Blymönja 

(kg) 

Fluorvetesyra 

(kg) 

Lera 

(kg) Pimsten (kg) 

Svavelsyra 

(kg) Järnoxid    (kg) 

1941 18000 500 400 150 420 

1942 5000 1000 10500 200 1000 300 

1943 14600 550 1500 500 530 145 

1944 3150 900 500 100 1300 290 

1945 10000 3200 600 200 1760 1000 

1946 13550 2510 600 600 2750 

1947 - - - - - - 

1948 - - - - - - 

1949 - - - - - - 

1950 - - - - - - 

1951 - - - - - - 

1952 - - - - - - 

1953 - - - - - - 

1954 - - - - - - 

1955 - - - - - - 

1956 - - - - - - 

1957 - - - - - - 

1958 - - - - - - 

1959 48700 - - - - - 

1960 27000 - - - - - 

1961 30000 - - - - - 

Tabell 15: Råvaror som köptes in till Åfors glasbruk (1941-1961) 

År Paraffin 

(kg) 

Natriumsulft   

(kg) 

Karborundum    

(kg) 

Kimrök 

(kg) Hartser(kg) 

kopparoxid  

(kg) 

1941 - - 500 - - 50 

1942 - - 600 50 100 30 

1943 - 32400 2030 100 - 5 

1944 45 44500 1500 100 - 35 

1945 30 28700 2000 10 10 50 

1946 50 12000 3990 30 - 50 

**bariumoxid köptes in : 2000 kg år 1941 

**rödsprit köptes in : 6200 kg år 1944, 6000 kg år 1945 

**kromoxid köptes in: 80 kg år 1946 

**selen köptes in : 5 kg r 1943 

**selentron köptes in: 5 kg år 1941, 2 kg år 1943 

** uranoxid köptes in : 5 kg år 1941, 5 kg år 1942, 2 kg år 1946 

Tabell 16: Råvaror som köptes in till Åfors glasbruk (1941-1946) 

År Vax (kg) Zinkoxid 

(kg) Smalt   (kg) 

Tenaska 

(kg) 

Korkbark 

(kg) Krita    (kg) 

1941 - 600 50 150 50 - 

1942 100 200 - - - - 

1943 75 150 25 150 50 - 

1944 30 600 2 - - 10 

1945 50 500 1 100 - 1 

1946 125 830 10 30 335 15 



VII 

Bilaga B: Fakta om Åfros Glasbruk från Kosta Boda Orrefors AB 

Tabell 17: fakta om Åfors glasbruk under perioden 1990-2011, från Orrefors 

Kosta Boda AB 

År Stoft 

 (kg/år) 

Bly (Pb) 

(kg/år) 

Antimonium 

(Sb) (kg/år) 

Arsenik (As) 

(kg/år) 

Barium (Ba) 

(kg/år) 

1993 965 6,51 21,18 1,65 0,94 

1996 906 15,27 16,88 1,01 4,54 

1999 487 10,23 22,78 0,96 0,03 

2001 692 1,67 16,87 0,72 5,92 

2002 508 4,59 36,49 0,20 0,17 

2005 887 2,62 0,54 0,30 5,19 

2006 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 954 6,24 38,68 0,89 2,57 

2008 585 3,33 19,72 0,39 0,35 

2009 266 2,80 13,21 0,20 0,67 

2011 137 0,08 0,81 0,01 0,06 


