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1.0 INLEDNING 

Golder Associates AB har på uppdrag av Cementa AB studerat hur föroreningar från de deponier som är 

belägna söder om Västra brottet kan påverka vattenkvaliteten i en framtida täktsjö när Västra och Östra 
brottet vattenfyllts. Studien, som till stor del baseras på tidigare utförda utredningar, kan inte besvara frågan 
vilka faktiska koncentrationer av olika ämnen den blivande täktsjön kommer att innehålla då detta styrs av 

kvaliteten på allt yt- och grundvatten som avbördas till täktsjön. Men baserat på resultat av analyser av 

lakvatten från deponierna och modellering av framtida grundvattenförhållanden kan bidraget av föroreningar 
från deponierna uppskattas.   

2.0 BESKRIVNING AV DEPONIERNA 

Två deponier (Östra och Västra deponierna) ligger i utsprängda fickor i kalkstensbergrunden i direkt 

anslutning till södra kanten av Västra brottet. Mellan dessa deponier ligger en kommunal deponi på 

ursprunglig marknivå (ca +2 meter över havet).  

Den Östra deponin användes från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet och den Västra deponin 

användes från början av 1980-talet fram till 2008. Den kommunala deponin anlades på 1940-talet och 

stängdes 1964. Innehållet i deponeringsfickorna utgörs till allra största delen av avbaningsmassor (>75%) 
dvs. rena jordmassor som avlägsnats från bergytan innan kalkstensbrytningen påbörjats. Av övrigt 

deponerat material utgör cementugnsstoft/ filterdamm från cementproduktionen den allra största delen (10 - 
20% av total avfallsmängd, den högre siffran för Västra deponin).  Övrigt avfall utgörs av produktionsspill 
(blandat avfall från bl.a. hantering av bränslen i hamnområdet) och en liten mängd tegelskrot/gjutmassor från 

cementugnarna. Den kommunala deponi användes för bl.a. hushållsavfall, byggavfall och latrin samt för 
”filterdamm” från de cementugnar (våtugnar) som Cementa tidigare använde. 

Sammanfattningsvis visar utförda laktester på de olika avfallsfraktionerna att cementugnsstoftet innehåller 
höga halter av alkali (kalcium och kalium) och vissa metaller (t.ex. selen) samt har ett högt pH. 
Tegel/gjutmassor lakade metaller och då i första hand kadmium, koppar, nickel och krom. Produktionsspillet 

gav endast låga halter av de analyserade ämnena och hade låg ”lakningspotential” motsvarande inert eller 
icke farligt avfall.   

Inga laktester har utförts på avfallet i den kommunala deponin men lakvatten från den deponin innehåller 
generellt sett betydligt mindre klorid och något mer kväve än lakvatten från Östra och Västra deponierna. 
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3.0 GEOKEMISKA PROCESSER SOM KAN PÅVERKA UTLAKNINGEN 

Som beskrivits ovan innehåller deponierna huvudsakligen avbaningsmassor och inblandat i dessa 

jordmassor finns cementugnsstoft och små mängder produktionsavfall.  

Avbaningsmassorna är till stor del leriga och cementugnsstoft är ett mycket finkornigt material vilket medför 
att det föreligger goda förutsättningar för föroreningar att fastläggas på ytor.  

Det kan antas att lakvattnet är i karbonatjämvikt vilket bl.a. styr vattnets pH.  De metaller som lakar från 

avfallet bedöms föreligga som salter (karbonater, klorider och sulfater).  

Vidare kan det antas att de huvudsakliga processerna som styr utlakningen är löslighetsjämvikter. Avfallet 
innehåller mycket små mängder organiskt material som kan medföra syreförbrukning, varför sulfidbildning 
troligen inte sker i någon större omfattning då avfallet vattenmättas.   

Sammantaget kan antas att utlakningen av föroreningar från avfallet i deponierna vid vattenfyllning av 
täkterna, som innebär vattenmättnad av deponierna, styrs av samma processer som i nuläget. Omfattningen 

av utlakningen av föroreningar från avfallet avgörs i hög grad av hur stor del av deponin som är vattenmättad 
och flödet genom de deponerade massorna. Den metod för beräkning av halttillskotten och 
koncentrationerna i den framtida täktsjön som redovisas nedan bygger på detta antagande (d.v.s. att 

utlakningen är direkt proportionell mot vattenmättnadsgrad och grundvattenflöde genom deponierna). 
Kemiska förhållanden i deponin, t.ex. lokalt höga pH som kan medföra fastläggning genom stabila komplex 
eller processer som lokalt skulle kunna öka lösligheten för vissa ämnen, har därför inte beaktats. 

 

4.0 INFLÖDEN OCH GRUNDVATTENPOTENTIAL 

Frågan om hur grundvattennivåerna och vatteninflödet vid Västra och Östra brottet förändras vid en 
vattenfyllning studerades redan 2009 med hjälp av den då upprättade grundvattenmodellen (referens 1). I 
studien beräknades grundvattenpotentialer och vatteninflöden vid en situation då täkterna fyllts till en nivå 

motsvarande +0 möh (även vattenfyllning till nivån +1 möh studerades). Studien visade att då Västra och 
Östra brottet vattenfylls kommer grundvattenpotentialen kring täkterna att stiga betydligt, men 
grundvattenförhållandena kommer inte att återgå till de förhållanden som rådde innan täkterna etablerades. 

Grundvattenpotentialen i berget runt täkterna beräknades vid en vattenfyllning till +0 möh bli högre än 
vattenytans nivå i täkterna, vilket innebär att grundvattnet även fortsättningsvis kommer att strömma in mot 

den blivande täktsjön. Beräknade grundvattenpotentialer i det vattenförande lager som benämns lager A 

visas i nedanstående figur 1. Detta vattenförande lager återfinns vid en nivå på cirka -10 möh vid Västra 
brottet. 
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Figur 1: Grundvattenpotentialer i lager A vid vattenfyllning till +0 möh. Blå ytor representerar Västra och Östra brottet. 
Gul rektangel avser positionen för Västra deponin. 

 
När det gäller området där deponierna är belägna visade beräkningarna att grundvattenpotentialen söder 

och öster om deponierna blir högre än vattennivån i täktsjön vilket innebär att grundvattenflödet kommer att 

ske från berget till deponierna och vidare till täktsjön. Detta betyder att de vattenfyllda täkterna (täktsjön) 
även fortsättningsvis kommer att vara recipient för föroreningar från deponierna. 

Inflödet av yt- och grundvatten till Västra och Östra brottet vid en vattennivå i täkterna på +0 möh 
beräknades uppgå till 730 000 m3 per år vilket motsvarar ett medelflöde på 23 L/s (referens 1).  
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5.0 VATTENSTRÖMNING GENOM DEPONIERNA 

Grundvattenströmningen genom deponierna kan uppskattas med hjälp av Darcys lag: 

Q/A = K*i där i = ∆h/∆x  

Q = vattenflöde 

A = area 

K = hydraulisk konduktivitet 

i = hydraulisk gradient (grundvattenytans lutning) 

Med utgångspunkt från den Västra deponin kan vattenströmningen i nuläget beräknas enligt följande: 

Avståndet mellan släntfot och borrhål 1109 (BH1109, beläget söder om Västra deponin) är cirka 400 meter 

och tryckdifferensen på denna sträcka är cirka 24 meter. Detta ger att i =0,06. Vid antagande om att halva 

deponihöjden är vattenmättad (13 meter) och att bredden på deponin är 200 meter erhålls: 

Q = K*0,06*13*200 = K*156 (nuläge) 

Modellberäkningarna indikerar att vid vattenfyllning kommer tryckdifferensen (mellan BH1109 och släntfot) 

att vara betydligt mindre, cirka 2 meter, vilket ger att i = 0,005. Vid antagande om att hela deponin är 

vattenmättad (26 meter) erhålls: 

Q = K*0,005*26*200 = K*26 (vattenfyllt) 

Oavsett vilket K-värde som ansätts innebär ovanstående att vattenströmningen genom den Västra deponin 

kommer att minska till 17% av nuvarande genomströmning (26/156=0,17). Detta torde innebära att 

utlakningen av lösta föroreningar från deponin (belastningen på täktsjön i Västra brottet) också minskar till 
cirka 17% av nuvarande utlakning. 

Den Östra deponin är inte täckt med tätskikt enligt nuvarande lagkrav och vattenmättnaden i den deponin är 
troligen lägre än 13 meter. Den totala minskningen justeras därför till cirka 25% av nuvarande utlakning 

(konservativ justering). 

6.0 FÖRÄNDRING AV UTLAKNING 

Cementa provtar lakvatten nedströms deponierna vid två provtagningslokaler benämnda D1 och D2 där D1 

ligger omedelbart nedströms den Västra deponin och D2 nedströms samtliga tre deponier 

(provtagningspunkten ligger nedströms den Östra deponin). Det är föroreningsinnehållet vid lokal D2 som är 
avgörande för deponiernas bidrag till vattenkvaliteten i Västra brottet eftersom de tre deponiernas samlade 

avrinning sker till lokal D2. 

I en sammanställning av information om de nedlagda deponierna (referens 2) redovisas analysresultat från 

provtagningar vid lokal D2. Redovisade medelhalter av olika ämnen framgår av tabell 1 nedan. I tabellen 

redovisas även uppskattade mängder av föroreningar (kg/år) baserat på en uppskattad medelavrinning på 
1,4 L/s. Denna avrinning är beräknad utifrån en sammanlagd deponiareal på 0,23 km2 och en 

schablonavrinning på 6 L/s*km2. 
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Tabell 1: Medelhalter vid lokal D2 samt beräknade mängder per år (nuläge). 

Ämne Enhet Koncentration Mängd (kg/år) 

Krom µg/L 1,6 0,07 

Koppar µg/L 2,1 0,091 

Bly µg/L 0,8 0,035 

Nickel µg/L 3,2 0,139 

TOC mg/L 4,2 183 

Tot-P mg/L 0,013 0,566 

NO3 mg/L 8,4 366 

NO2 mg/L 0,07 3,05 

NH4-N mg/L 0,2 8,7 

 

Vid en vattenfyllning av täkterna bedöms mängderna i tabell 1 reduceras i enlighet med beräkningarna under 
avsnitt 3 och därvid uppgå till cirka 25% av redovisade mängder i tabell 1.  

7.0 UPPSKATTNING AV FÖRORENINGSKONCENTRATIONER I VATTENFYLLDA 
TÄKTER 

Deponiernas bidrag till föroreningskoncentrationerna i de vattenfyllda täkterna har beräknats baserat på 

redovisade mängder under avsnitt 4 ovan. För dessa beräkningar har mängderna av olika ämnen reducerats 
till 25% av mängderna i tabell 1. Dessa mängder har dividerats med det beräknade medelinflödet till täkterna 
på 23 L/s (se avsnitt 2). I tabell 2 nedan redovisas beräknade koncentrationer i de vattenfyllda täkterna. Som 

jämförelse redovisas även aktuella gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (”GV norm”) och 

bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (”BG”) där sådana finns (referens 3), även om dessa inte 
skall tillämpas på den blivande täktsjön. 

Tabell 2: Deponiernas bidrag till föroreningskoncentrationerna i vattenfyllda täkter. Jämförelser görs mot 
gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (GV norm) och bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen 

(BG) avseende årsmedelvärden. B avser biotillgänglig koncentration. 

Ämne Enhet Koncentration GV norm BG 

Krom µg/L 0,024  3,4 

Koppar µg/L 0,031  0,5B 

Bly µg/L 0,012 1,2B  

Nickel µg/L 0,048 4B  

TOC mg/L 0,063   

Tot-P mg/L 0,0002 0,0125*  

NO3 mg/L 0,125   

NO2 mg/L 0,001   

NH4-N mg/L 0,003   

* Denna siffra avser klassgräns för låga halter i sjöar (Naturvårdsverkets rapport 4913). 

De beräknade koncentrationerna i tabell 2 är mycket låga och indikerar att deponiernas bidrag till 
föroreningskoncentrationerna i de vattenfyllda täkterna blir mycket begränsat. De faktiska koncentrationerna 
av näringsämnen, salter och metaller i de vattenfyllda täkterna kommer sannolikt styras av kvaliteten på 
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övrigt tillrinnande ytvatten och grundvatten. Om det efter vattenfyllnad kommer att finnas andra 
föroreningskällor inom täktsjöns tillrinningsområde kan dessa självfallet inverka på vattenkvaliteten. 

Klorid 

Cementa har sedan februari 2017 slutat pumpa vatten från den lägsta pallen (pall 2) i Västra brottet. 

Vattennivån har därmed börjat stiga genom tillflöde av grundvatten och ytvatten. Cementa har analyserat 
salthalten i den täktsjö som håller på att bildas och kloridhalten har hittills varierat mellan cirka 300 och 400 

mg/L.  

Tidigare utredningar och analyser har visat att det grundvatten som rinner in i pall 2 i Västra brottet har en 
typisk kloridhalt på ca 1000 mg/liter (referens 4). Detta grundvatten bedöms vara påverkat både av relikt 

saltvatten och havsvatten.  

De mätningar som nu gjorts visar att salthalten i täktsjön är ett resultat av tillflöde av salt grundvatten från 

pall 2, sött grundvatten från pall 1 och sött ytvatten. Efterhand som täkten fylls upp kommer andelen salt 
grundvatten att minska. I en framtid när även pall 1 kommer att vattenfyllas kommer tillflödet att domineras 
av ytvatten och ytligt grundvatten med låg salthalt. Salthalten i den framtida täktsjön kommer därmed att bli 

låg.  

8.0 SLUTSATSER 

Givet att all verksamhet i Västra och Östra brottet upphört när vattenfyllningen genomförs och att nödvändig 

efterbehandling skett dessförinnan, förväntas den framtida täktsjön kunna hålla ett vatten som är tämligen 
opåverkat av täktverksamheten. Det är i stället kvaliteten på det tillrinnande vattnet som avgör 

vattenkvaliteten i täktsjön. Tillskotten av föroreningar från deponierna bedöms bli mycket små. Salthalten i 

täktsjön bedöms på sikt bli låg eftersom tillrinningen kommer att domineras av ytvatten.   
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