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Övertäckningsarbetet vid den nedlagda Svärtträskgruvan är nu klart.

Övertäckningen slutförd

l I oktober förra året kunde täckningen av norra dagbrottet äntligen slutföras efter förseningar

på grund av ihållande regn hösten 2017. Bland de insatser som återstår vid Svärtträskgruvan
finns rivning av sedimentationsbassäng och urgrävning av vägar och planer.

Informationsmöte 26 november kl.18.30
Alla hälsas hjärtligt välkomna till ett informationsmöte om det kommande saneringsarbetet vid
Svärtträskgruvan. Vi ger en kort introduktion om den närliggande Blaikengruvan som också ska
saneras, samt svarar på frågor.
Medverkande: Kristina Sjödin och Tobias Berglin, SGU samt representanter
från Länsstyrelsen Västerbotten
Tid: Tisdag 26 november kl. 18.30
Plats: Hotell Toppen, Storuman
Anmälan: Vi bjuder på fika och behöver därför veta hur många som kommer.
Anmäl till Hotell Toppen, 0951-777 00 eller info@hotelltoppen.se
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Täckningen av dagbrotten har gått bra och
ny växtlighet har etablerat sig.

www.alltid.net •

Flöden och metallhalter kontrolleras
l Täckningen av det norra dagbrottet är avslutad och under senaste året
har även sedimentationsbassängen
muddrats. Några av de återstående
arbetena är att säkerställa acceptabla
metallhalter för att senare kunna avsluta åtgärderna vid Svärtträskgruvan.
Saneringsarbetet vid den före detta
zinkgruvan har pågått sedan 2014 och
efter att förra nyhetsbrevet skickades ut
har nu även det norra dagbrottet kunnat
täckas. Det norra dagbrottet har återfyllts
med gråbergsmassor och det södra med
rent berg och morän. Ytorna har såtts
och planterats för att etablera växtlighet.
Kristina Sjödin, projektledare på Sveriges
geologiska undersökning:
– Täckningen av norra dagbrottet gav
ett lyckat resultat och förutom under den
regniga säsongen 2017 så har arbetena
rullat på väldigt bra.
För närvarande övervakas vattenflöden
och metallhalter i de diken som ligger i anslutning till de tidigare dagbrotten, i Börtingbäcken uppströms kalkstationen samt i
sedimentationsdammen. Halterna på vissa
provpunkter är fortfarande förhöjda. Det
är inte förrän metallhalterna sjunkit till
rätt nivå som dammen kommer att kunna
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rivas. Kristina Sjödin berättar:
– Målsättningen var att riva bassängen i
år men tyvärr är det med nuvarande halter
inte möjligt. Med anledning av de fortsatt
höga halterna och förseningen med dagbrottstäckningen har tidplanen förskjutits
till 2021.
Genom de kontrollprogram som tagits
fram under åtgärdsprocessen har det
bestämts att provtagning av vatten, bottenfauna, kiselalger och fisk ska genomföras även efter det att saneringsåtgärderna
avslutats, fram till och med 2023.
– Det är viktigt att vi säkerställer att de
åtgärder vi gjort varit tillräckliga och att
spridningen av metaller därför minimerats.
En annan aktivitet som kommer att ske
den kommande tiden är att hantera de
geotuber som under åtgärdsarbetet använts
för att avvattna slammet som bildats i

sedimentationsbassängen. När innehållet
i geotuberna har torkat kommer det att
transporteras bort för externt omhändertagande på en godkänd mottagningsanläggning.
I slutet av gruvområdessaneringen
kommer gråbergsmassor som tidigare
användes vid byggnation av vägar och
planer på gruvområdet att avlägsnas.
Liksom det numera åtgärdade gråbergsupplaget läcker massorna nämligen metaller och därför ska dessa vägar och planer
grävas ur och massorna tas om hand.
Ett informationsmöte för närboende och
andra intresserade kommer att hållas under
november månad. Tid och plats finns på
första sidan av nyhetsbrevet.

KONTAKTPERSONER
Kristina Sjödin
Projektledare, Sveriges
geologiska undersökning
08 - 545 215 12
kristina.sjodin@sgu.se
Johanna Melin
Handläggare, Länsstyrelsen
Västerbotten
010 - 225 43 92
johanna.melin@lansstyrelsen.se

Kopieringsbyrån Härnösand

Metallhalterna i vattnet
är fortfarande höga vilket
gör att sedimenteringsdammen på gruvområdet
kommer att behövas ett
tag till.

TRYCK:

Muddermassorna från sedimenteringsdammen avvattnas i geotuber på land.

