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Ridåinjektering Västra brottet, Slite 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 1 april 2022 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande: 

 

Cementa ABs (bolagets) täkt- och vattenverksamhet inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 
har tillståndsprövats av regeringen och tillstånd meddelades den 18 november 2021. Tillståndet är 
tidsbegränsat och gäller till den 31 december 2022 (M2021/01774).  

 

I tillståndet föreskrevs i villkor 14 att ridåinjektering av bergväggar i Västra brottet ska genomföras 
under tillståndstiden i enlighet med vad som redovisats i ärendet, i syfte att begränsa inflödet av 
sötvatten till täkten. Vidare lämnades en delegation till tillsynsmyndigheten, dvs Länsstyrelsen i 
Gotlands län, att föreskriva närmare villkor för genomförandet av ridåinjektering av täktväggar vid 
Västra brottet.  

 

Länsstyrelsen i Gotlands län har gett SGU som expertmyndighet för grundvatten och vattenförvaltning, 
tillfälle att yttra sig över underlaget. 

 

SGU bedömer att den redovisning som bolaget ingivit på ett tydligt sätt belyser de 
grundvattenrelaterade risker som förknippas med verksamheten och arbetsgången som krävs för att 
minska dessa risker genom ridåinjektering. SGU bedömer det som rimligt att utföra försöksinjektering 
på en kortare sträcka för att vid behov kunna justera arbetsgången och metodiken för att uppnå så god 
tätning som möjligt. Vidare är en kontinuerlig uppföljning av mängden injekterat material kopplat till 
vattenförlustmätningarna en viktig del i processen med att löpande utvärdera effekten av 
ridåinjekteringsarbetet. 

 

SGU anser att det är av vikt att effektiviteten i tätningsåtgärden kan följas upp på ett tydligt sätt genom 
nivåmätningar och genom uppföljning av grundvatteninflödet i Västra brottet. Då åtgärden och den 
tillhörande initiala uppföljningen planeras under en relativt kort tid kan det dock medföra problem med 
att under injekteringstiden se en snabb respons i höjda grundvattennivåer genom ridåinjekteringen då 
den planeras att ske under en period med naturligt fallande grundvattennivå.  
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SGU bedömer att en långsiktig mätning av grundvattennivåer väster om injekteringsridån tillsammans 
med de föreslagna vattenförlustmätningarna i borrhålen under injekteringsperioden samt försök till 
visuell kartläggning av inflödet till Västra brottet är rimliga åtgärder under den period som injekteringen 
pågår. Det är dock av vikt att grundvattennivåerna och inläckage i täkten följs upp över längre tid för 
att kunna se effektiveten i ridåinjekteringsåtgärden.  

 

SGU rekommenderar att nivåövervakningen i de nya borrhålen BH2202-BH2204 även efter att 
ridåinjekteringen avslutats ska ingå i bolagets grundvattennivåövervakningsprogram för att kunna 
långsiktigt följa upp effekten av insatsen. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Jakob Levén. 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologerna Björn Holgersson och Carola 
Lindeberg deltagit. Statsgeolog Mattias Gustafsson har varit föredragande. 
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