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MILJÖSANERING

SVÄRTTRÄSK
Ett nyhetsbrev från länsstyrelsen och SGU

Sedimentdammen har muddrats en andra gång och även i övrigt fortlöper saneringsprojektet i stort sett enligt plan.

Norra dagbrottet återfyllt
l Det norra dagbrottet är nu återfyllt med gråberg och sluttäckningen återstår. Det arbetet upp-

handlas just nu och beräknas kunna komma igång nästa vår. Hela saneringsprojektet har i stort
sett gått enligt planerna och allt beräknas vara klart 2018.

LÄS MER NÄSTA SIDA

Informationsmöte
Alla hälsas hjärtligt välkomna till
ett informationsmöte det pågående saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan.
Vi berättar om hur projektet fortskrider.

16 nov

Medverkande: Kristina Sjödin och
Tobias Berglin, SGU samt Johanna
Melin, Länsstyrelsen Västerbotten.

kl 18.30
Tid: Onsdag 16 november kl 18.30
Plats: Hotell Toppen, Storuman
Anmälan: Vi bjuder på fika och behöver veta hur många som kommer.
Anmäl till Hotell Toppen, 0951-777 00
eller info@hotelltoppen.se
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l Saneringsprojektet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan
under sommarhalvåret. Det södra
dagbrottet har sluttäckts med morän
och det norra dagbrottet har återfyllts
med gråberg. Där ska sluttäckningen
göras under nästa år.
– Det blir en så kallad kvalificerad täckning, med både tät- och dräneringsskikt
under skyddslagret av morän, säger
Kristina Sjödin, projektledare på Sveriges geologiska undersökning.
Upphandlingen pågår och arbetet beräknas kunna komma igång när tjälen
går ur jorden nästa vår. Under sommaren har kvarvarande slam i dammen
muddrats och slammet avvattnas i de
geotuber som är placerade på terrasser i området. Dammen är nu så pass
tömd att den beräknas rymma det slam
som tillkommer under den återstående
projekttiden.
Under arbetets gång upptäcktes att en
mindre tjärn en bit nedströms innehöll stora mängder slam. Även den har
muddrats under hösten.
Det har funnits förhoppningar om
att kunna återvinna det zink som finns i
det avvattnade slammet. Men zinkhalterna är lägre än förväntat och därmed
är det inte tillräckligt attraktivt för
återvinning.
– Troligen kommer vi att deponera
och täcka över det avvattnade slammet
i anslutning till det norra dagbrottet,
säger Kristina Sjödin.
Innan projektet avslutas 2018 ska
också det sista slammet i dammen tas
om hand och dammen rivas. Miljökontrollen kommer dock att fortsätta även
efter det.

Efter en andra muddring beräknas dammen rymma det slam som tillkommer under det fortsatta projektet.

Södra dagbrottet har täckts med morän.

Zinkhalten i det avvattnade slammet i geotuberna
är lägre än förväntat.

Kontaktpersoner
Även en mindre tjärn nedströms har muddrats.

Tidplan (OBS! Alla tidsangivelser är preliminära och kan ändras)
Kvartal 2/2017 - senast kvartal 3/2018
Entreprenad C.
Sluttäckning norra dagbrottet

Produktion:

Dammen muddrad igen

Kvartal 2-3/2018
Entreprenad A2.
Muddring/rivning av damm

2019 - 2020
Miljökontroll

Entreprenad D. Ny vattenrening. Behovet av ny vattenrening är ännu inte klarlagt
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