
MILJÖSANERING 

RYDÖBRUKINFO

 !  I sommar startar arbetet med att sanera fabriksområdet i Rydöbruk. Innan årsskiftet ska cirka 
23 200 kubikmeter förorenad jord schaktas och till största delen ersättas med nya massor. 
 – Området har potential för framtiden så det betyder mycket för kommunen att det saneras, 
säger Sofia Yngstrand, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hylte kommun. LÄS MER NÄSTA SIDA

Nu saneras Rydöbruk

Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
ett informationsmöte om det kommande 
saneringsarbetet i Rydöbruk. Vi berättar 
om projektets bakgrund, omfattning, 
genomförande och ekonomi. Därefter 
blir det fika och frågestund.

Medverkande: Erik Bergstedt, 
projektledare, SGU, Helena Anders-
son, biträdande projektledare, SGU, 
Sofia Yngstrand, miljö- och hälsos-
kyddsinspektör, Hylte kommun, Johan 
Nordbäck, projektledare, Faveo Projekt-

ledning, Anna-Karin Persson, miljöhand-
läggare, Länsstyrelsen 

Tid: Tisdag 18 juni kl 18
Plats: Rydö Golfklubb
Info om projektet finns på www.hylte.se

Informationsmöte     18 juni     kl 18.00

NYHETSBREV NR 1 2013

Saneringsprojektet
Pågår: april-dec 2013
Huvudman: Sverige geologiska  
undersökning, SGU
Kostnad: 35 Mkr
Finansiär: Naturvårdsverket
Information om projektet kommer fort-
löpande att publiceras på kommunens 
hemsida, www.hylte.se

Preliminär tidsplan under 2013

April-maj: 
Planering och projektering

Juni- mitten av aug: 
Upphandling av entreprenör 
och förberedande arbeten 
(avverkning och iordningstäl-
lande av upplagsytor)

Mitten aug- dec: 
Entreprenadarbeten, schakt 
och återfyllning/återställning

Sulfitfabriken var  
i drift fram till 1944.
Foto från okänt årtal.



MILJÖSANERING 

FAGERVIKINFO

! I Rydöbruk har det bedrivits industri-
ell verksamhet under lång tid, men det 
som framför allt gör att området behöver 
saneras är den sulfitfabrik som var i 
drift 1898-1944. I marken finns så kallad 
kisaska (se faktaruta) som innehåller 
en mängd mer eller mindre giftiga och 
skadliga metaller.
Kisaska var en restprodukt vid sulfittill-
verkningen och användes som fyllnads-
material eller deponerades på området. I 
marken finns även en del oljeföroreningar.

– Vi sorterar massorna efter hur föro-
renade de är och kör sedan iväg dem till 
godkänd deponi, säger Erik Bergstedt, 
projektledare på Sveriges geologiska un-
dersökning, SGU.

Större delen av arbetet är tekniskt sett 
relativt okomplicerat. Massorna schak-
tas bort och ersätts med nya massor. I 
området närmast sågverksdammen måste 
arbetet däremot ske med stor försiktighet 
för att inte riskera ras. Därför schaktas 
bara en mindre sektion i taget, som sedan 
återfylls innan nästa sektion schaktas. Stor 
försiktighet gäller också intill byggnaderna 
på området.

– Vi schaktar 0,5 meter från husväg-
gen och behåller sedan en stabil slänt från 
byggnaderna så att de står stadigt under 

hela arbetet, säger Erik Bergstedt.
Även stenmuren mot Nissan ska säkras 

och bevaras. När marksaneringen är gjord 
ska alla ytskikt återställas.

– Det blir bland annat en helt ny väg till 
tennisbanan.

Budgeten är på 35 miljoner kronor. Den 
18 juni klockan 18 bjuds allmänheten in till 
ett informationsmöte där de ansvariga kom-
mer att berätta mer om projektet. Någon 
gång till hösten kommer även ett Öppet hus 
att arrangeras på saneringsområdet.

– Rydöbruk är ett kulturhistoriskt 
värdefullt och levande område som i och 
med det här kan bli ännu mer levande i 
framtiden, säger Sofia Yngstrand på Hylte 
kommun.

Ansvarig utgivare:
Erik Bergstedt
Sveriges geologiska undersökning,  
046 - 31 17 78
erik.bergstedt@sgu.se

Produktion: www.alltid.net
Tryck: Hylte Tryckeri
Utdelning: Posten

Giftig kisaska fraktas bort

KONTAKTPERSONER

Erik Bergstedt
Projektledare, Sveriges 
geologiska undersökning
046 - 31 17 78
erik.bergstedt@sgu.se

Sofia Yngstrand
Miljö- och hälsoskyddsin-
spektör, Hylte kommun
0345 - 180 20
sofia.yngstrand@hylte.se

Johan Nordbäck
Projektledare, Faveo Projektledning
070 - 191 68 20
johan.nordback@faveoprojektledning.se

Anna-Karin Persson
Miljöhandläggare, Länsstyrelsen Halland
035 - 13 20 38
anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

PORTO 
BETALT

KISASKA
! är en restprodukt från sulfitmassatill-
verkningen
! innehåller bland annat arsenik, bly, 
kadmium, koppar, zink och järn
! är finkornig, mer som sand än aska, och 
skiftar från röd-brunt till röd-lila
! har använts som fyllnadsmaterial eller 
deponerats på området

SÅ HÄR GÅR ARBETET TILL
1. Förorenad mark schaktas och läggs på en 
upplagsyta
2. Massorna avvattnas och det renade vatt-
net släpps ut igen
3. Stenar och annat grövre material sorteras 
ut och används vid återfyllningen
4. Kvarvarande massor sorteras efter förore-
ningsgrad och fraktas till godkänd deponi
6. Nya, rena massor används till återfyll-
ningen
7. Ytskikten återställs
8. Kontroller av föroreningshalter, både i 
mark och vatten, görs under hela projekttiden 
och i ett antal år efteråt

SÅ PÅVERKAS DU AV ARBETET
! All verksamhet inom fabriksområdet 
fortgår under arbetet. Saneringsarbetet 
kommer att samordnas så att störningarna 
blir så små som möjligt
! Även trafiken genom området kan fortgå, 
men med begränsad framkomlighet
! Den tunga trafiken på Rydöforsvägen, 
till och från Nissastigen, kommer att öka 
under projekttiden

Nissan

Klubbån

Sågverks- 
dammen

Områden som 
ska saneras

Byggnader

Kisaska är finkornig, mer som sand än aska, och 
skiftar från röd-brunt till röd-lila.


