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Översiktskarta
Processvatten består av:

Anrikningsverket

• Returvatten
• Gruvvatten
• Råvatten

Beskrivning:
• Sand och processvatten pumpas från
Anrikningsverket till Enemossen (östra).
• Vatten samlas upp vid södra pumptornet (SPT)
och pumpas till Enemossen.
• Från Enemossen leds vatten via en kulvert till
Klarningssjön.
• Ungefär hälften av vattnet återförs till
processen och resten släpps till
Ekershyttebäcken.

Klarningssjö

Avrinning
från
sandledning
EF
Östra

XY
PU4
Södra pumptornet

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Omfattning:
Lösta metaller (Zn, Cd):
- Lutdosering i sandledning
- Lutdosering på läckagevatten
Partiklar (Pd, Cd):
- Koncentratförtjockare (överlopp)
- Reservdamm (överlopp)
Provtagning – utlopp södra pumptornet.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
Lutdosering i sandledning
(fullskaleförsök)
• Lut doseras med en reservpump i
sandledningen i anrikningsverket.
• Målet är att justera pH-värdet från ca 8 till 9.0
- 9.5. pH-värdet kontrolleras vid utloppet av
sandledningen vid Enemossen Östra.
• Åtgärden har inneburit att de lösta
zinkhalterna i sandslurryn reducerats från
ca 140 µg/l till ca 1 µg/l vilket motsvarar en
minskning på ca 99%.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
LUTDOSERINGSFÖRSÖK PÅ LÄCKAGEVATTEN

Lutdosering vid damm XY

Lutdosering Pumpstation 4 (Enemossen Östra)

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Lutdosering på läckagevatten XY
(fullskaleförsök)
• Läckagevattnet från XY dammen har den
högsta lösta zinkhalten.
• Lut (25%-ig) doseras på läckagevattnets utlopp
och syftet är att höja pH-värdet från 7 till 99,5.
• De lösta zinkhalterna har reducerats från ca
10 000 µg/l till ca 100 µg/l, vilket motsvarar en
minskning med ca 99%.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
Lutdosering på läckagevatten Pumpstn 4
(fullskaleförsök)
• Höga halter av löst zink- och kadmium.
• Pump 4 styrs av nivån i läckagebassäng 4.
Lutdoseringen kvoteras mot vattenflödet.
Försöket påbörjades i slutet av mars 2021.
Målet är att höja pH-värdet från 7 till 9-9,5.
• Analyser indikerar att både löst zink och löst
kadmium reduceras med ca 90% efter
intrimning.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Zinkhalter (utlopp Klaringssjö)
• Lutdosering ger effekt på överskottsvattnet.
Betydligt lägre halter nu jämfört med samma
period förra året.
• Intrimning, tillsammans med sommarens
högre temperatur, har lett till en period av låga
zinkhalter i överskottsvattnet.

a) Effekten av lutdosering i sandledning
b) Plus effekten av lutdosering på XY
c) Plus effekten av lutdosering på Pumpstation 4

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)

Kadmiumhalter (utlopp Klarningssjö)
• Kadmiumhalterna har också varit bättre till
följd av lutdoseringen.
• Intrimning av lutdosering vid pumpstation
4 har gett en högre och mer stabil pH-nivå.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
Reservdammen
• Blypartiklar har identifierats
som en källa för historiska
överskridanden av bly i
överskottsvattnet från
Klarningssjön.
• Källan verkar vara
reservdammen som tar emot
överloppsvattnet från
blyförtjockaren.
• Därför testades återföring av
processvatten från
reservdammen till processen,
tillsammans med optimering av
flockning i blyförtjockaren.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
Blyhalter (utlopp Klarningssjö)
• Åtgärderna påbörjades i juni 2021. Hittills har
blyhalterna i överskottsvattnet varit låga.

• Tyvärr har återföring av processvatten från
reservdammen påverkat flotationsutbytet
under september varpå beslut togs att
avbryta försöket. Orsaken är under utredning.
• Parallellt har blyförtjockaren utrustats med en
statisk blandare för att förbättra
flockmedelsinblandning och det har bidragit
till en minskning av blypartiklar i
överloppsvattnet till reservdammen.

Kortsiktiga Åtgärder (steg 1)
Nästa steg
Kvartal 4, 2021
• Försöken har identifierat de mest lämpliga
kortsiktiga åtgärderna och planen är att
färdigställa de mobila anläggningarna under
denna period.
• Vid behov kan det tillkomma kompletteringar,
exempelvis att förbättra resultatet under
säsongsförändringar.

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)

Omfattning:
Enkel:
• Metaller – vattenrening
• Sulfat – ersätta / minska sulfatbärande
reagenser
Avancerad:
• Kalcium, metaller – vattenrening
• Sulfat – vattenrening
Provtagning – utlopp Enemossen

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
Kontinuerliga laboratorieförsök (biosulfatreducering)

Avhärdning

Bio-sulfatreducering

Veolias försöksuppställning

Bio-sulfidoxidering

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
RESULTAT – Avancerad lösning
Labförsök:
• Bio-sulfatrening fungerar bra och bedömningen är
att 250 mg/L sulfat är möjligt att nå.
• Utöver sulfat indikerar försöket också att
metallhalterna var bra i jämförelse med de
provisoriska villkoren.
Koncept från idéstudien:
• Avhärdning (kalcium och metaller)
• Biosulfatreducering (sulfat → sulfid)
• Biologisk oxidering (sulfid → elementärt svavel)
• Biologisk rening (COD, kväve och fosfat)
• Avvattning av slammet
Labförsökets reagensförbrukning (etanol) var mycket
högt (ej optimerat) och konsulter har rekommenderat
ett demoförsök för att optimera den.

Biomassa (Veolia)

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
FÖRSTUDIE – Avancerad lösning
En förstudie på vattenrening har påbörjats under kvartal 3 och omfattar en fullskaleanläggning för
metallrening samt ett demoförsök för sulfatrening (under utveckling).

Syftet:
• Att identifiera hur konceptet kan tillämpas på Zinkgruvan Mining.

• Förstudien kommer också bidra till att identifiera kunskapsluckor (exempelvis slamhantering) och
risker (exempelvis för miljön) som måste utredas och lösas innan arbetet med nästföljande steg
kan påbörjas.

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
RESULTAT – Enkel lösning
(Utreda möjligheten att byta ut sulfatbärande reagenser)
Metaller
• För metaller finns det etablerade
reningsmetoder som är lämpliga att använda.
• Exempelvis Actiflo metallfällning.
Sulfat
• Svavelsyra (pH-sänkning) står uppskattningsvis
för omkring hälften av den sulfat som finns i
processvattnet. Koldioxid är ett tänkbart
alternativ till svavelsyra.
• Selektivflotation i alkalisk miljö kan potentiellt
halvera sulfathalten och sänka metallhalten i
anrikningssanden.

Koldioxidtanken vid anrikningsverket för koldioxidförsök

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
RESULTAT – Koldioxid

Driftförsök
• Koldioxiddosering provkördes i maj 2021
och körs kontinuerligt från 7e juni. Några
uppehåll pga. tankpåfyllning etc. har ägt
rum.
• Hittills har resultatet varit mycket lovande
och för kvartal 3 var sulfathalten i
genomsnitt 1000 mg/l i överskottsvattnet.
• Halten kan jämföras med medelhalten för
samma period de senaste 3 år (2018, 2019
och 2020) som var ca 1400 mg/l.

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
KULVERTERING
• Även om vattenrening och processåtgärder
kommer att utgöra en signifikant förbättring av
vattenkvalitén i överskottsvattnet kan det även
komma att krävas en kulvertering av
överskottsvattnet förbi Forsaåsen i syfte att
minska påverkan ytterligare.
• Kulverteringsalternativet utreds därför
parallellt. Under kvartal 3 gjordes en
naturvärdesinventering vid Ekershyttebäcken.

Långsiktiga Åtgärder (steg 2)
NÄSTA STEG
Kvartal 4, 2021

• Resultat från alla försök, studier och riskanalyser kommer att ligga till grund för att välja den mest
lämpliga vägen framåt för att säkerställa en bra lösning för rening av både metaller och sulfat.
• Ett av målen är att ta fram en preliminär tidplan för att kunna kartlägga vägen framåt mot
genomförandet.

Forsaåsen Akut

Nivåövervakning och provtagning
Under kvartal 3 har ZMAB fortsatt med manuella
grundvattennivåmätningar och tagit vattenprover i
utvalda rör för analys av grundvattnets kvalitet. Även
ytvattenprovtagning har utförts i Ekershyttebäcken
och i Norrsjöån som rinner samman med
Ekershyttebäcken.
Nivåmätning och provtagning av grund- och ytvatten
kommer att fortsätta framöver.

Redovisning

• Nästa redovisning av genomförda och planerade åtgärder för kvartal 4 2021
kommer att tillsändas myndigheten den 25 februari 2022.
• Preliminärt planeras samrådet för första halvåret 2022 till maj. Kallelse
kommer att skickas ut i god tid.

Prövotidsutredning, U1 Diffusa stoftutsläpp ZMAB
INNEHÅLL
• Resultat från pågående mätningar med NILU burkar, mätresultat total
stoft, Zn, Pb, Cd, Cu, As.
• Gröna satsningar på Industriområdet.
• Steg 1 är avrapporterad och implementering är gjord eller pågår enligt
plan.

Mätning av stoft med NILU burkar
Syftet med NILU burk mätningar ZMAB
• Etablera en baslinje för stoftnedfall över minst ett års tid för att fånga eventuella årstidsvariationer.
• Bedöma hur stor påverkan dagens drift vid Sandmagasinet Enemossen och industriområdet har på
omgivningen.

• Få ett bättre underlag för att bedöma slutsatser i IVL rapporter från 2016 och 2018.
• Rapport från IVL 2016, ”Emissioner och spridning av partiklar vid diffusa källor vid Zinkgruvan
AB”, ”Detta tyder på att dammet från Zinkgruvan innehåller större mängder tungmetaller än vad
som förekommer i bakgrundsluften. Detta tillsammans med depositionsmätningarna och
resultaten från mossproverna indikerar att Zinkgruvan bidrar markant till metallhalterna och
metalldepositionen i närområdet.”
• Rapport från IVL 2018, ”Deposition av metaller i området kring Zinkgruvan och påverkan på ytoch grundvatten”. ”Deposition av samtliga metaller var hög inom industriområdet och
sandmagasinet men avtog snabbt med avstånd från källan”.

Fyra NILU burkar sandmagasinet Enemossen
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Åtta NILU burkar runt industriområdet sedan oktober 2020 (6 stycken från
augusti)
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Resultat stoftmätningar – total stoft
Total stoftmängd

NILU-rapport 43/91
NILU

ZMAB

g/m2 pr. 30 døgn

mg/m2, dygn

Lågt

<5

< 167

Moderat

5-10

167-333

Högt

10-15

333-500

Mycket högt

> 15

> 500

Gröna linjen – gränsvärdet för låga stoftmängder enligt NILU.

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i
nästkommande kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid
ankomst till laboratorium och har därför inte kunna analyserats.

Resultat stoftmätning metaller- zink

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i
nästkommande kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid ankomst till
laboratorium och har därför inte kunna analyserats.

Resultat stoftmätning metaller- Bly

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i
nästkommande kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid ankomst till
laboratorium och har därför inte kunna analyserats.

Resultat stoftmätning metaller- Kadmium

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i nästkommande
kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid ankomst till
laboratorium och har därför inte kunna analyserats.

Resultat stoftmätning metaller- Arsenik

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i nästkommande
kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid ankomst till laboratorium
och har därför inte kunna analyserats.

Resultat stoftmätning metaller- Koppar

OBS. Det finns inga resultat för mars månad pga. felaktig analys på laboratoriet.
Prov E01 för september månad har ännu inte rapporterats från laboratorium varför detta prov kommer att inkluderas i nästkommande
kvartalsrapportering.
Vad gäller prov I04 (augusti och september) och I06 (september) så har dessa provbehållare varit förstörda vid ankomst till
laboratorium och har därför inte kunna analyserats.

Gröna satsningar på Industriområdet 2021

September - oktober 2021 planeras
ytor av vegetation att upprättas på
inom industriområdet (klart).
Trädridåer och ytor av ängsmark
kommer upprättas (klart).
Projektet är uppdelad i olika delar och
är planerad att fortgå under tre år.

Gröna satsningar på Industriområdet 2021

Redovisning

• Nästa redovisning av genomförda och planerade åtgärder kommer att skickas
till tillsynsmyndigheten den 25 februari 2022.
• Samråd med tillsynsmyndigheten och övriga myndigheter planeras att hållas
under maj månad 2022. Kallelse kommer att skickas ut en månad i förväg.

