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Tidplan
Uppdaterad tidplan 

Aktivitet 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Metaller - vattenrening

Projektering risker

Utbyggnad

Intrimning

Sulfat

Byte av svavelsyra till koldioxid

Ny flotationsprocess (< bisulfit)

Redovisning (maj 2026)

20262022 2023 2024 2025
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Översiktskarta

Klarningssjö

Anrikningsverket

Avrinning

Östra

PU4

XY

EF

från

sandledning

Södra pumptornet

Processvatten består av:
• 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.
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Kortsiktiga Åtgärder

Omfattning

Lösta metaller (zink, kadmium)

- Lutdosering i sandledning

- Lutdosering på läckagevatten

Partiklar (bly, kadmium)

- Koncentratförtjockare (överloppsvatten)

- Reservdamm (utloppsvatten)
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdosering

• Lutdosering i sandledning (fr.om. Kv. 3 2020).

• Lutdosering på läckagevatten XY (fr.o.m. dec 
2020)

• Lutdosering Pumpstation 4 läckagevatten 
(fr.o.m. mars 2021)

• Lutdosering läckagevatten EF (fr.o.m. mars 
2022)

• Målet är att höja pH-värdet till ≥ 9. 

• Överlämning till drift december 2021.

• Målet har varit att säkra arbetsrutiner för 
kontinuerlig drift.  
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdoseringsförsök på läckagevatten

Lutdosering vid damm XY



8

Kortsiktiga Åtgärder
Lutdoseringsförsök på läckagevatten

Lutdosering på läckagevatten vid pumpstation 4
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Kortsiktiga Åtgärder
Lutdoseringsförsök på läckagevatten

Lutdosering vid damm EF

1

2

3

1+2+3
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Kortsiktiga Åtgärder
Zinkhalter (utlopp Klaringssjö)

• Lutdosering ger effekt på överskottsvattnet. 

• Betydligt lägre halter nu jämfört med 
samma period förra året.

• Under 2022 har zinkhalterna varit bra i 
överskottsvattnet.
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Kortsiktiga Åtgärder
Kadmiumhalter (utlopp Klarningssjö)

• Även resultat för kadmium har varit 
mycket bättre under 2022.   

• Högre kadmiumhalterna (exempelvis 
februari 2022) tillskrivs till 
kadmiumpartiklar som sedimenterar 
långsammare när det är kallt. 

• En åtgärd har varit att öka vattenvolymen 
på Enemossen för att kunna öka 
sedimentationstiden för partiklar. 
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Kortsiktiga Åtgärder
Reservdammen

• Blypartiklar har identifierats som en 
källa för historiska överskridanden av 
bly i överskottsvattnet från 
Klarningssjön. 

• Källan till blypartiklar verkar vara 
blyförtjockaren i anrikningsverket, 
där överloppsvattnet leds till 
reservdammen och sedan vidare till 
sandledningen. 
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Kortsiktiga Åtgärder
Blyhalter (utlopp Klarningssjö)

• I juni 2021 påbörjade ett test med att återföra 
processvatten från reservdammen tillbaka till 
processen, men det påverkade 
flotationsprocessen negativt, så försöket 
avbröts i september.

• Parallellt har blyförtockaren utrustats med en 
statisk blandare för att förbättra 
flockmedelsinblandning. Det har lett till en 
minskning av blypartiklar i överloppet. 

• Hittills har blyhalterna i överskottsvattnet 
varit bra och även bättre jämfört med 2021.
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Kortsiktiga Åtgärder
Fortsättningsvis

• Sandmagasinet är en byggarbetsplats som är 
under ständig förändring genom att dammarna 
höjs. 

• Detta innebär att mobila anläggningar kommer 
att behöva anpassas och justeras över tid för att 
ge det bästa resultatet. 
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Långsiktiga Åtgärder
Omfattning:

I rapporten från kvartal 1 presenterades slutsatsen 
från alla tidigare utredningar.  Då identifierades 
den mest lämpliga vägen framåt, nämligen, 

• Sulfat – ersätta / minska sulfatbärande 
reagenser;

• Metaller – vattenrening; och

• Eventuell kulvertering – att skydda Forsaåsen



16

Långsiktiga Åtgärder
Sulfat

Under 2020 stod reagenser som svavelsyra och 
bisulfit för ca hälften av sulfat i processvattnet. 
Därför har ZMAB utrett två alternativ för att 
minska förbrukning av dessa reagenser:

• en är att utveckla en separationsmetod 
(selektivflotation) som är mer lämpad för 
alkaliska malmer; och

• den andra är att byta ut svavelsyra mot en 
mer godartad syra, exempelvis koldioxid. 

Koldioxidtanken vid anrikningsverket (driftanläggning).
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Långsiktiga Åtgärder
Koldioxid

• Under kvartal 1 2022 har försöksanläggningen för 
koldioxid bytts ut mot en permanent 
driftanläggning som nu används istället för 
svavelsyra. 

• Sulfathalterna har hittills varit bra och förbättring 
uppskattas till ca 25% (jämfört mot 2018-2020 
årsmedel). 

• Sulfathalterna förväntas ökar under sommar-
månaderna, på grund av ökad avdunstning och 
vattenåtervinning. Till hösten väntas 
nettonederbörden att öka, vilket leder till att 
sulfathalterna minskar.
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Långsiktiga Åtgärder
Ny flotationsprocess

• I januari 2022 gjordes ett driftförsök på den mindre 
produktionslinjen. 

• Resultat var mycket lovande och förutom lägre 
metallhalter i anrikningssanden, lyckades 
processingenjörerna med att minska bisulfit-
doseringen från 800 g/ton till ca 50 g/ton (drygt 
90%). 

• Även med kopparsulfat som aktiverare för 
zinkflotation inräknat, uppskattas minskningen av 
sulfathalterna vara upp till 50% jämfört mot de 
historiska sulfathalterna från 2018 till 2020. 

• Projektet har påbörjats och planen är att ha den 
nya processen i drift under hösten 2023.
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Långsiktiga Åtgärder
Metaller

Planen är att ersätta den kortsiktiga lösningen 
för metaller med ett vattenreningsverk. 
Lösningsförslag från förprojektet:

• Teknik.  Fällning av metaller (som hydroxid), 
följt av flockning av slammet med 
mikrosand. 

• Slamhantering. Slammet återförs till 
sandledningen och deponeras därefter 
tillsammans med anrikningssanden i 
sandmagasinet.

• Reagenser. Natronlut, koagulant (FeCl3), 
mikrosand, polymer och koldioxid. 
Natriumsulfid eller organisk-sulfid är ett 
möjligt tillval. 
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Långsiktiga Åtgärder
Preliminär layout - vattenrening
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Långsiktiga Åtgärder
Miljörisker - vattenrening

• Vattenrening producerar slam som kan öka 
mängden suspenderade ämnen. Därför görs 
flockning och slamseparation i 2 steg 
(lamellseparator och mikrofiltrering) för att kunna 
uppnå det bästa resultatet. 

• pH-nivån förväntas vara lite högt efter vattenrening, 
och planen är att sänka den till en lämplig nivå med 
koldioxid. 

• Flytande natronlut (alkaliskt) och flytande järn-3-
klorid lösning (surt) hålls isär genom att separera 
lagringstankarna (ca 30 m3) med egna invallade 
områden.

• Byggande av ett vattenreningsverk har en viss 
påverkan (avverkning av skog), men det måste 
vägas mot fördelarna.

Plats. Placering är på halvön vid östra sidan av 

Klarningssjön. •

Storlek. Byggnaden har en storlek på ca 

1000 m2 i denna första etappen (53 x 15,3 m) och mark 

area i anspråk är ca 1 Ha med ungefär 7100 m2 som är 

användbart.
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Långsiktiga Åtgärder
Kulvertering

• Även om vattenrening och processåtgärder kommer att göra en signifikant förbättring av 
vattenkvalitén i överskottsvattnet kan det även komma att krävas en kulvertering av 
överskottsvattnet förbi Forsaåsen i syfte att minska påverkan från sulfat på åsen 
ytterligare. Kulverteringsalternativet utreds därför parallellt. 

• Naturvärdesinventering har gjorts vid Ekershyttebäcken för att identifiera potentiella 
hinder för en eventuell kulvertering av överskottsvattnet. Utredningen har identifierat 
några områden med höga naturvärden som bör beaktas med byggande av en kulvert. 

• I hösten planeras en vattenundersökning för att identifiera vattenflora och -fauna som 
också kan påverkas. Frågan som kvarstår är om miljövinsterna med en kulvertering av 
överskottsvattnet förbi Försaåsen kan motiveras. 

• För att besvara den frågan är det nödvändigt att avvakta resultaten från den 
selektivflotations processen. Därför skjutas fram beslutet om projekteringsarbete för 
eventuell kulvertering till senare under 2023.
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Långsiktiga Åtgärder
Nästa Steg

• Metaller. Framtagande av 
projekteringsunderlag för 
budgeteringsprocessen.  Detta ligger 
grunden för genomförandefasen som 
planeras starta i början av 2023.

• Sulfat. Byggande av den nya 
flotationsprocessen fortsätter under 
kvartal 4, 2022 och vidare under 2023.

• Kulvertering. Resultat från 
vattenundersökning, samrådsmöte med 
myndigheter och planering av 
kommande aktiviteter.

ROADMAP
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Långsiktiga Åtgärder
Arsenik

• Arsenik är en halvmetall, som gör att det beter 
sig annorlunda från metaller i vattnet och 
påverkar hur den ska renas.

• Lutdosering har inte förbättrat arsenikhalterna 
under 2021-2022.

• Arsenik halterna är högre i processvattnet vid 
anrikning av kopparmalm.

• Ett effektivt sätt att rena arsenik är koagulering. 
Koagulering finns med i den långsiktiga lösning, 
nämligen ett vattenreningsverk. 

• Laboratorieförsök indikerar en potentiell 
minskning av upp till ca 50% genom 
koagulering. Ska utredas under intrimningsfas.

Ny bild
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Långsiktiga Åtgärder
Kväve 

• Odetonerat sprängämne är källan av kväve i 
processvattnet (gruvvatten och malm).

• Kväve förekommer mestadels som nitrat/nitrit 
och ammoniak/ammonium. På årsbasis står 
ammoniak/ammonium för ca hälften av kvävet i 
överskottsvattnet (säsongsvariation).

• Ojoniserad ammoniak är den som har störst 
miljöpåverkan och regleras genom att hålla pH i 
överskottsvattnet till 6,5 - 8,5. 

• Naturliga biologiska processer i magasinet rena 
uppskattningsvis ca hälften av kvävet som lösas 
upp i processvattnet (säsongsvariation).

• Nästa steg. Att utreda sprängprocessen. 

Ny bild
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Redovisning

• Nästa redovisning av genomförda och planerade åtgärder för kvartal 4 2022 kommer att 
tillsändas myndigheten den 24:e februari 2023. 

• Preliminärt planeras samrådet för det första halvåret 2023 till maj 2023. Kallelse kommer att 
skickas ut i god tid.


