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MILJÖSANERING

SVÄRTTRÄSK
Ett nyhetsbrev från länsstyrelsen och SGU

Övertäckningen av det norra dagbrottet i Svärtträsk fick avbrytas tidigare än planerat på grund ihållande regn, men arbetet går enligt plan.

Övertäckningen slutförs 2018
l Tidsplanen för saneringsprojektet vid gruvområdet i Svärtträsk har förskjutits. På grund av

ihållande regn under hösten måste arbetet avbrytas redan i början av oktober 2017.
Åtgärderna går dock helt enligt plan och arbetet med övertäckning av det norra dagbrottet
återupptas under 2018.

LÄS MER NÄSTA SIDA

Saneringsprojektet i Svärtträsk
Pågår: 2014-2020
Huvudman: Sverige geologiska
undersökning (SGU)

Kostnad: Ca 105 Mkr
Finansiär: Naturvårdsverket
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Hemströms Tryckeri

En tjärn nedströms från
sedimenteringsdammen
muddrades igen under
sommaren 2017.

Saneringen fortsätter
efter snösmältningen
l Ihållande regn gjorde att saneringsprojektet i Svärtträsk fick gå till tidig
vintervila. Men efter snösmältningen
våren 2018 fortsätter arbetet.
I arbetet ingår, förutom övertäckning av
det norra dagbrottet, att ta bort gråbergsrester i vägar och planer samt att muddra
sedimenteringsdammen på området.
Det södra dagbrottet i Svärtträsk övertäcktes redan 2016. Under 2017 inleddes övertäckningen av det större, norra, dagbrottet.
Dagbrottet är nu fyllt med gråberg och ska
täckas med ett två meter tjockt täcke bestående av sju olika lager som tillsammans
gör av vatten och syre inte kan komma ner
i dagbrottet.
Arbetet vid den gamla zinkgruvan återupptogs under sommaren 2017. Under
sommaren och hösten genomfördes en del
av övertäckningen och en tjärn nedströms
från dammen har muddrats, men redan
den 11 oktober fick arbetet avbrytas.
– Det regnade helt enkelt för mycket och
under för lång tid för att det skulle gå att

fortsätta, säger projektledaren Kristina
Sjödin på SGU, Sveriges geologiska undersökning. Det är många tunga fordon som
krävs för att utföra alla åtgärder i området
och med så mycket vatten i marken kunde
de till slut inte ta sig fram.
Nu kommer arbetet att återupptas efter att
vinterns snö smält bort och marken torkat
upp något, det blir tidigast i maj.
– Snön gör ju att det blir en ganska kort
säsong, men vi räknar med att bli klara
med övertäckningen och återställandet av
marken vid norra dagbrottet under 2018.
Bland uppgifterna för 2018 finns också
att ta bort gråberg i vägar och planer kring
gruvan för att undvika att zink lakas ut
och hamnar i vattendragen. Sedimenteringsdammen på gruvområdet som har
muddrats varje år under de tre senaste åren
kommer att muddras en fjärde gång.
– Dammen kalkas fortfarande för att binda
zink som finns i vattnet så att det enkelt
kan samlas upp, men i och med att övertäckningen slutförs sommaren 2018 så ska
läckaget sluta och då kan dammen rivas.

Preliminärt blir det under 2019.
Tidsplanen för saneringsprojektet har
förskjutits, men själva arbetet går bra, säger
Kristina Sjödin.
– Saneringen går helt enligt plan och inga
nya problem har dykt upp under projekttiden. Vi har koll på läget.
Ett informationsmöte för boende i området kommer eventuellt att hållas efter sommaren. Om det blir aktuellt med ett möte
kommer en separat inbjudan att skickas ut
till alla berörda.
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