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Sammanfattning 

Cementa driver en cementfabrik i Slite på Gotland och kommer att söka tillstånd för en fortsatt 

täktverksamhet främst i täkten på File hajdar. Slite ligger på Gotland ca 3 mil öster om Visby. 

Förutom att Cementa AB vill att den egna verksamheten ska vara så hållbar som möjligt står 

Gotland inför utmaningar med vattenbrist som uppstår framförallt på sommaren. 

Syftet med detta uppdrag har varit att utreda alternativ och välja en metod för nyttiggörande av 

länshållningsvattnet från täkten på File hajdar. Målsättningen har varit att metoden ska kunna 

bidra till vattenförsörjningen på Gotland. 

Information har samlats in från Cementa AB i Slite och Region Gotland för att bestämma 

förutsättningarna. Vattenkvalitet har systematiserats och analyserats utifrån Svenskt Vattens 

råd och riktlinjer för råvatten och Livsmedelsverkets föreskrifter. Problemämnen och 

utmaningar har identifierats utifrån analysen, vilka därefter utgjort grunden till val och 

utveckling av alternativ. Ett platsbesök genomfördes 2017-04-25. 

Utgångspunkten för Cementa är att kompenserar för en eventuell försvagning i Slites 

grundvattenmagasin till följd av den sökta verksamheten. För att bibehålla produktionen i 

grundvattentäkten vid sökt verksamhet måste vattennivåerna i brunnarna avsänkas ytterligare. 

För att bibehålla vattennivåerna i brunnarna måste produktionen minskas med ca 8150 m
3
 

under sommarhalvåret. Utöver kompensationen för den eventuella försvagningen så har 

Cementa utrett möjligheter för att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. Följande 

förslag baseras således på en kapacitet på 300 000 m
3
/år, vilket kommer från en preliminär 

bedömning Region Gotland gjort om behoven framöver i Slite med omnejd.  

De alternativ som identifierats och studerats är: 

1. Tillskott till och lagring av råvatten i Tingstäde träsk 

2. Infiltration för uttag i Slite uttagsområde 

3. Rening av vatten från Spillingsdammen 

4. Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning under 

sommarhalvåret 

Alternativ 1 bygger på iden att leda länshållningsvattnet från täkten på File hajdar till 

Tingstäde träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset kan man 

lagra 300 000 m
3
 av råvatten under vinterhalvåret för att användas under sommarhalvåret då 

det råder brist på vatten på Gotland. Alternativet skulle också kunna kombineras med 

infiltration i Tingstäde trakten, något som SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning 

av grundvattenbildningen på Gotland. 

Alternativ 2 är att leda 300 000 m
3
 från File hajdar till infiltration i närområdet för att förstärka 

grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. Det blir en förstärkning eftersom 

nettotillförseln till kommunens uttagsområde blir positiv, d v s genererar mer än vad 

uttagsområdet förlorar i uttagskapacitet pga. den utökade täktverksamheten. Detta alternativ 

går också i takt med vad SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av 

grundvattenbildningen på Gotland. Även om infiltrationen också till viss del renar råvattnet 

från File hajdar krävs sannolikt ett nytt vattenverk i Slite. 

Alternativet går ut på att Cementa tillhandahåller 300 000 m
3
 från Spillingsdammen per år. 

Vattnet i Spillingsdammen utgörs av en blandning av tillströmmande grundvatten samt tillskott 

av länshållningsvatten från File hajdar i den mån det krävs. Ett nytt komplett vattenverk byggs 

eftersom det inte finns någon befintlig reningsprocess idag som kan hantera vattnet. 

Förutsättningen är att Region Gotland driver och ansvarar för vattenverket och produktionen. 

Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under 8 

månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under de 4 
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sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd för den 

prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i Slite. Åtgärden 

kommer dock inte kunna erbjuda 300 000 m
3
 per år, vilket i så fall skulle kräva en mycket stor 

reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m
3
.  

För alternativ 1-3 gäller att åtgärder måste göras för att skydda länshållningsvattnet från 

föroreningsrisker i samband med verksamheten i täkten såsom t.ex. sprängning, grävning, 

lastning och transport. Vidare planeras för ett tidig-varning system med t.ex. alarmrutiner för 

incidenter och kvalitetsmätningar på vattnet. 

I jämförselanalysen framstår alla alternativen som möjliga men vissa är behäftade med 

frågetecken.  

Alternativet med Tingstäde träsk (1) kan ge ett bidrag till vattenförsörjningen på Gotland och 

även till Slite men då måste en överföringsledning byggas från Tingstäde vattenverk. Det finns 

också frågetecken om möjligheterna att lagra vattnet i Tingstäde träsk, vilket är en 

förutsättning för att vattnet ska komma till nytta. Infiltrationsalternativet (2) är tilltalande, 

särskilt med tanke på att kompensationen sker direkt i grundvattenmagasinet, men är behäftat 

med frågetecken om hur infiltrationen fungerar i just Slite och var den kan ske. Alternativet (4) 

att bygga en reservoar ger begränsad kapacitet och är egentligen ingen förstärkande åtgärd som 

de övriga alternativen.  

Det alternativ (3) som framstår som mest robust i nuläget är att leda länshållningsvatten från 

täkten i File hajdar till Spillingsdammen där uttag till en nytt vattenverk görs för produktion av 

dricksvatten. 
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Uppdrag 

Syftet med detta uppdrag har varit att utreda alternativ för nyttiggörande av 

länshållningsvattnet från täkten på File hajdar. Målsättningen har varit att metoden ska kunna 

förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. 

Bakgrund 

Cementa driver en cementfabrik i Slite på Gotland och söker tillstånd till fortsatt verksamhet 

främst i täkten på File hajdar. Förutom att Cementa AB vill att den egna verksamheten ska 

vara så hållbar som möjligt står Gotland inför utmaningar med vattenbrist som uppstår 

framförallt under sommaren.  

Region Gotlands tekniska nämnd gav år 2015 tekniska förvaltningen på Region Gotland i 

uppdrag att utreda möjligheter att säkra vattentillgången vid regionens vattentäkter genom 

anläggande av våtmarker. Studien
1
 identifierade bland annat Slite-File hajdar och Tingstäde 

som områden med hög potential för grundvattenförstärkande åtgärder. 

Utgångspunkten för Cementa är att kompenserar för en eventuell försvagning i Slites 

grundvattenmagasin till följd av den sökta verksamheten. För att bibehålla produktionen i 

grundvattentäkten vid sökt verksamhet måste vattennivåerna i brunnarna avsänkas ytterligare. 

För att bibehålla vattennivåerna i brunnarna måste produktionen minskas med ca 8150 m
3
 

under sommarhalvåret. Utöver kompensationen för den eventuella försvagningen så har 

Cementa utrett möjligheter för att förstärka dricksvattenförsörjningen på Gotland. Följande 

förslag baseras således på en kapacitet på 300 000 m
3
/år, vilket kommer från en preliminär 

bedömning Region Gotland gjort om behoven framöver i Slite med omnejd. 

Studien har genomförts med följande förutsättningar: 

 Region Gotland kommer att ansvarar för drift av eventuella vattenverk och av 

dricksvattenproduktionen. 

 Tillstånd för konstruktion av vattenverk eller vattendom för uttag ur Spillingsdammen 

beaktas inte i denna utredning.  

 Vattenkvaliteten i Spillingsdammen utan Spillingsån, och med/utan tillskott av 

länshållningsvatten från täkten på File hajdar, är okänd eftersom dammen inte ännu 

modifierats för denna funktion. Vattenkvaliteten i Spillingsdammen antas dock bli 

bättre än länshållningsvattnet i täkten på File hajdar eftersom det i dammen sker en 

uppblandning med in-läckande naturligt grundvatten.  

 Alternativen är konservativt utvecklade eftersom mätningar av vattenkvaliteten i 

täkten på File hajdar är begränsade i tid, rum och omfattning, och okänd i 

Spillingsdammen . För optimering av alternativen krävs fördjupade undersökningar. 

Objekt och underlag 

Slite ligger på Gotland ca 3 mil öster om Visby. Kalksten bryts i Västra brottet och i File 

hajdar-täkten. För en mer detaljerad beskrivning av Cementas verksamhet i området hänvisas 

läsaren till miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

                                                      

 
1 Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. 
SGU. SGU-Rapport 2017:01. 
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Information har tillhandahållits av Cementa AB i Slite och Region Gotland för att bestämma 

förutsättningarna. Vattenkvalitet har systematiserats och analyserats utifrån Svenskt Vattens 

råd och riktlinjer för råvatten  och Livsmedelsverkets föreskrifter. Problemämnen och 

utmaningar har identifierats utifrån analysen, vilka därefter utgjort grunden till val och 

utveckling av alternativ. Ett platsbesök genomfördes 2017-04-25. 

 
Figur 1. Översiktkarta över Cementas verksamhet i Slite 
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File hajdar-täkten 

Beskrivning 

Täkten på File hajdar är belägen några kilometer väster om Slite (Figur 1). Täkten 

karaktäriseras av lodrätta kalkstensväggar mellan 13-30 m. Diken är grävda i täkten (Figur 2) 

för att leda in-läckande grund- och ytvatten, även benämnt länshållningsvatten, till två 

pumpstationerna som pumpar ut länsvattnet från täkten. 

 

 
Figur 2. Täktens östliga vägg i File hajdar-täkten och ett dike som leder vatten söderut i täkten 

till pumpstation. 

Geologi och hydrogeologi 

Berggrunden
2
 på Gotland består av sedimentära bergarter som huvudsakligen är kalksten med 

hög kalciumkarbonathalt som ligger på märgelsten. Överliggande lager med lösa massor är i 

regel mycket tunt. 

 

Figur 3. Principskiss geologi File hajdar och Västra brottet. Profilen ligger i rak-öst-västlig 

riktning mot Östersjön till höger i blå färg. (Golder, 2017, Hydrogeologiska 

fältundersökningar på File hajdar). 

                                                      

 
2 Golder, 2017, Hydrogeologiska fältundersökningar på File hajdar 
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Grundvattenflödet i kalkstenslagret är till största delen koncentrerat till horisontella lager som 

förekommer både i kalkstenen och i den underlagrande märgelstenen (Figur 4). De 

mellanliggande lagren är tätare och det vertikala flödet sker framförallt i vertikala sprickor. 

 

 

Figur 4. Illustration av de fem identifierade djupa vattenförande lagerna A-E. Profilen ligger i 

rak-öst-västlig riktning mot Östersjön till höger i blå färg. Det röda strecket ”Brunnar” 

illustrerar läget för regionens uttagsbrunnar. (Golder, 2017, Hydrogeologiska 

fältundersökningar på File hajdar). 

Undersökningar har visat att grundvattennivåerna är höga under höst, vinter och tidig vår samt 

låga sommartid. In-läckaget in till täkten på File hajdar följer också detta mönster då 

pumpningen avtar dramatiskt under sommaren (se t.ex. Figur 5). 

Inläckande mängder i File hajdar-täkten 

Golder
3
 har genom en systemanalys och numerisk grundvattenmodellering utvärderat hur 

grundvattensituationen i det studerade området påverkas av den planerade verksamheten. 

Inflöde till File hajdar-täkten har för Scenario 2021 beräknas till 527 000 m
3
/år, varav 72% är 

grundvatten. En ökning i jämförelse med Scenario 2016 med 57 000 m
3
 vilket motsvarar 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
3 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017. 
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Tabell 1. Beräkning av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 2021
4
och andel grundvatten. 

 

 
Figur 5. Illustration av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 2021

5
och andel grundvatten. 

Utökningen av File hajdar-täkten får till följd att inflödet till täkten ökar. Beräknat inflöde till 

File hajdar-täkten blir 718 000 m
3
/år, varav 80% är grundvatten. En ökning i jämförelse med 

Scenario 2021 med 191 000 m
3
 vilket motsvarar 36%. 

 

                                                      

 
4 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 
5 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 

NettoNed. GrundVatt. Totalt % Grv.

Månad m3/mån m3/mån

3 9 680 33 877 43 557 

4 7 920 24 859 32 779 75.8

5 7 040 14 298 21 338 67.0

6 6 160 11 429 17 589 65.0

7 5 280 9 259 14 539 63.7

8 6 160 12 574 18 734 67.1

9 9 680 19 947 29 627 67.3

10 14 080 43 853 57 933 75.7

11 19 360 56 984 76 344 74.6

12 24 640 57 345 81 985 69.9

1 21 120 52 641 73 761 71.4

2 15 840 43 427 59 267 73.3

3 9 680 33 877 43 557 77.8

4 7 920 24 859 32 779 

146 960 380 495 527 455 72.1
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Tabell 2. Beräkning av flöden i File hajdar-täkten för scenariot 2041D
6
och andel grundvatten. 

 

 
Figur 6. Illustration av flöden i täkten i File hajdar-täkten  för scenariot 2041D

7
 och andel 

grundvatten. 

Vattenkvalitet 

I Bilaga 1 redovisas statistiken över vattenkvaliteten i länshållningsvattnet från provtagningar i 

pumpstationen i File hajdar-täkten mellan 1997-07-29 och 2017-04-10. 

                                                      

 
6 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 
7 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 

NettoNed. GrundVatt. Totalt % Grv.

Månad m3/mån m3/mån

3 9 680 49 033 58 713 

4 7 920 35 963 43 883 82.0

5 7 040 22 537 29 577 76.2

6 6 160 17 099 23 259 73.5

7 5 280 14 339 19 619 73.1

8 6 160 19 201 25 361 75.7

9 9 680 31 385 41 065 76.4

10 14 080 60 712 74 792 81.2

11 19 360 88 298 107 658 82.0

12 24 640 89 176 113 816 78.4

1 21 120 79 672 100 792 79.0

2 15 840 63 874 79 714 80.1

3 9 680 49 033 58 713 83.5

4 7 920 35 963 43 883 

146 960 571 288 718 248 79.5
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I jämförelse med Livsmedelsverkets gräns- och riktvärden för dricksvatten (SLV2001:30) så 

överskrider eller närmar sig följande ämnen gränsvärdena: 

 Sjukdomsalstrande mikroorganismer 

 Partiklar 

 Organiskt material 

 Kalcium 

 Sulfat 

 Magnesium som ligger nära gränsvärde 

 Järn som ligger nära gränsvärde 

 Ammonium och nitrat som emellanåt uppvisar höga värden  

Enligt Svenskt Vattens riktlinjer för råvatten har länshållningsvattnet i File hajdar-täkten en 

relativt god kvalitet med undantag för kalcium, sulfat och kväveföreningarna. Kalcium härrör 

från kalcium i bergarterna, sulfaten troligen från oxidation av pyrit och kväveföreningarna 

möjligen från verksamhetens sprängningar i täkten. Indikationen är att påverkan av miljögifter 

är liten då det inte har detekterats några miljögifter i de enstaka provtagningar som gjorts (Se 

Bilaga 5).  

Under sommarmånaderna är tillflödet av länshållningsvattnet litet och kan mer eller mindre stå 

stilla i täkten under längre perioder, vilket gynnar tillväxt av bakterier, alger och mikrosvamp 

och vattnet är då således mycket olämpligt som råvatten för dricksvatten under sommaren. 

Med principen att länshållningsvattnet under maj till och med juli inte ska användas för 

dricksvattenproduktion, faller 50 000 m
3
 bort år 2021 och 70 000 m

3
 bort år 2041 under 

sommaren som leds till Östersjön. För scenariot år 2041 innebär det att ca 648 000 m
3
/år finns 

att tillgå som råvatten för dricksvattenproduktion, vilket motsvarar ca 65% av vad Region 

Gotland tar ut varje år för dricksvattenproduktion i Tingstäde vattenverk. 

Reningsprocess 

Det finns idag ingen reningsprocess i File hajdar-täkten mer en intermittent sedimentation när 

flödena är låga i diken och dammar. Vattnet pumpas ut ur täkten i två pumpstationer till 

intilliggande vattendrag. 

 

 

Figur 7. Pumpstation i File hajdar-täkten 2017-04-25.  
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Tingstäde träsk 

Beskrivning 

Tingstäde träsk är en mycket grund sjö som ligger ca 4 km väst om File hajdar-täkten och 

44,01 m över havet. Den har en yta på 4,68 km
2
, ett medeldjup på 0,7 m med ett maxdjup på 

1,7 m, och en volym på 3,24 miljoner m
3
. Tingstäde träsk tillhör Södra Östersjön 

vattendistrikt
8
.  

 

 

Figur 8. Bild över Tingstäde träsk taget från Googlemaps 2017-07-11. 

Vattenbalans 

Vattenbalansen för Tingstäde träsk har beräknats med grundvattenmodell
9
 för Tingstäde träsk 

och inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden, grundvattenflöden och uttaget från 

vattentäkten. Resultatet blev att: 

 Simuleringen producerar ett totalt nettoinflöde som är 2 650 000 m
3
/år. 

 Simuleringen producerar ett totalt nettoutflöde som är 1 000 000 m
3
/år. 

 Simuleringen producerar en total nettobalans med ett överskott på 1 650 000 m
3
/år. 

Det är överskottet i den totala balansen som bildar flöden i bäcken som avvattnar sjön och ca 

1 000 000 m
3
/år som Region Gotland tar som råvatten till dricksvattenproduktion. Den årliga 

variationen för vattenbalansen framgår av Figur 9. 

                                                      

 

8
 http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/ 

9 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 
 

http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/
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Figur 9. Beräknad vattenbalans för Tingstäde träsk för ett normalår. Vattenbalansen för 

Tingstäde träsk inkluderar nettonederbörden, ytvattenflöden och grundvattenflöden 

(Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, 2017.). Nettonederbörden i 

omgivningen är ett medelvärde för mätningar på platser på Gotland som SMHI genomfört och 

som används för att gör modellberäkningarna jämförbara med tidigare undersökningar. 

Vattenkvalitet 

I Bilaga 2 redovisas statistik och analys över vattenkvaliteten i Tingstäde Träsk under 2016. 

Organiskt material (COD), ammonium och nitrit avviker från vad som betraktas som ett 

lämpligt råvatten enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Höga halter av kvävesystemets 

komponenter liksom av fosfat och kaliumjoner kan indikera påverkan från endera jordbruket 

eller avloppsvatten
10

.  

Kommunens grundvattentäkt i Slite 

Beskrivning 

Kommunens grundvattentäkt ligger vid Dyhagen mellan Västra brottet och File hajdar-täkten. 

Vattentäkten utgörs av 7 bergborrade produktionsbrunnar placerade i en nord-sydlig linje med 

ett inbördes avstånd på mellan 150 – 500 meter.  

 

 

                                                      

 
10 Råvattenkontroll – Krav på råvattenkvalitet. Svenskt vatten 2008-12-08. 
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Brunnarna ligger inom en äldre strandzon med hög transmissivitet (stor vattenförande 

förmåga) och som på ytan består av strandgrus. Zonen sträcker sig från SSV mot NNO längs 

foten av höjdområdet på File hajdar i väster. Zonens bredd har tidigare uppskattats till 550 

meter och dess utsträckning i längdled har genom tidigare studier/provpumpningar
11

 visat sig 

vara minst 2 km men kan vara betydligt längre, upp emot 6 km. 

Brunnarna är mellan 39 och 57 meter djupa. Nivåerna i brunnarna har under perioden 1998 – 

2008 i medeltal legat mellan + 9 och + 11 med undantag för B 74 där nivån är något lägre. 

Vattendom
12

 medger ett uttag på 220 000 m
3 
per år vilket motsvarar cirka 7 L/s. Temporärt 

under enskilt dygn får uttaget uppgå till 10,4 L/s (900 m
3
/d). Utöver Slite tätort är bl.a. 

Othemars, Spillings, Österby, Närs och Mojner anslutna. 

Vattenkvalitet 

I Bilaga 3 redovisas statistik och analys över vattenkvaliteten på råvatten från uttagsbrunnar 

mellan 2015-02-16 och 2016-08-01. Råvattenkvaliteten är god och möter Livesmedelsverkets 

krav på dricksvatten. Vattnet är hårt med en kalciumhalt på ca 75 mg/l och en magnesiumhalt 

på ca 17 mg/l. Sulfathalten ligger på ca 26 mg/l, vilket är mycket lägre än länshållningsvattnet 

i File hajdar, och järn och mangan ligger väl under gränsvärdena. 

I Tabell 3 redovisas statistik över dricksvattenkvaliteten från Slites vattenverk i Othem. Vattnet 

är att betrakta som mycket bra ur dricksvattensynpunkt. Ur teknisk synpunkt är kalciumhalten 

hög och ger troligen kalkutfällningar i hushållen i tekniska installationer med varmt vatten. 

Magnesiumhalten är förhöjd, men ligger inte över gränsvärdet. Värt att notera är att det i 

studier observerats en positiv verkan av ett hårt vatten på hjärt- och kärlstatusen hos 

abonnenterna, vilket med rådande kunskap anses beror på magnesium. 

 

Tabell 3. Statistik över distribuerat dricksvatten från Slites vattenverk 2016. 

  Median Max Antal 

Temperatur °C 9,6 10,4 8 

E.coli cfu/100ml <1 <1 8 

Koliforma bakterier 35°C cfu/100ml <1 <1 8 

Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d cfu/ml <1 5 8 

Alkalinitet, HCO3 mg/l 310 310 2 

Färg mg Pt/l  5 5 2 

Hårdhet tyska grader °dH 14,9 15,2 2 

Totalhårdhet (Ca) mg/l 106 108 2 

Konduktivitet 25°C mS/m 54 56 2 

Lukt   Ingen Ingen 2 

pH vid 20°C   7,6 7,7 2 

                                                      

 
11 Beskrivning av yt- och grundvattenförhållanden, Bilaga till ansökan om bortledning av yt- och grundvatten 
från Cementas två kalkstenstäkter på fastigheten Österby 1:229 i Slite. Golder Associates AB 2009-04-30.  
12 Beskrivning av yt- och grundvattenförhållanden, Bilaga till ansökan om bortledning av yt- och grundvatten 
från Cementas två kalkstenstäkter på fastigheten Österby 1:229 i Slite. Golder Associates AB 2009-04-30.  
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Turbiditet FNU 0,08 0,09 2 

COD-Mn mg/l 2,3 2,6 2 

Ammonium, NH4 mg/l <0,05 <0,05 2 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l <0,039 <0,039 2 

Nitrit, NO2 mg/l <0,05 <0,05 2 

Nitritkväve, NO2-N mg/l <0,017 <0,018 2 

Järn, Fe mg/l <0,02 <0,02 2 

Kalcium, Ca mg/l 77 77 2 

Kalium, K mg/l 2,3 2,4 2 

Magnesium, Mg mg/l 17,5 19 2 

Mangan, Mn mg/l <0,02 <0,02 2 

Natrium, Na mg/l 17,5 20 2 
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Översiktlig beskrivning av alternativen 

De alternativ som i nuläget identifierats och studerats är: 

1. Tillskott och lagring av råvatten i Tingstäde träsk. 

2. Infiltration för uttag i Slite uttagsområde. 

3. Rening av vatten från Spillingsdammen. 

4. Lagring av grundvatten i reservoar under vinterhalvåret för förstärkning under 

sommarhalvåret. 

Nedan redovisas ett blockschema på de olika alternativen och var ansvarsgränsen antas gå 

mellan Cementa AB och Region Gotland (Röd Linje). 

 

Figur 10 .Studerade alternativ för nyttiggörande av länshållningsvatten från Cementas täkt på 

File hajdar. 

Alternativ 1 bygger på iden att leda länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Tingstäde 

träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset kan man lagra 

300 000 m
3
 av råvatten under vinterhalvåret för att användas under sommarhalvåret då det 

råder brist på vatten på Gotland. Alternativet skulle också kunna kombineras med infiltration i 

Tingstäde trakten, något som SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av 

grundvattenbildningen på Gotland. 

Alternativ 2 är att leda 300 000 m
3
/år från File hajdar till infiltration i närområdet för att 

förstärka grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. Detta alternativ går också i 

takt med vad SGU identifierat som en möjlighet till förstärkning av grundvattenbildningen på 

Gotland. Även om infiltrationen också till viss del renar råvattnet från Spillingsdammen krävs 

sannolikt ett nytt vattenverk i Slite. 

Alternativ 3 går ut på att 300 000 m
3
/år av länshållningsvattnet från Spillingsdammen bereds 

till dricksvatten. Ett nytt komplett vattenverk byggs eftersom det inte finns någon befintlig 

reningsprocess idag som kan hantera vattnet. Förutsättningen är att Region Gotland driver och 

ansvarar för vattenverket och produktionen. 

Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under 8 

månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under de 4 
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sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd för den 

prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i. Åtgärden kommer 

dock inte kunna erbjuda 300 000 m
3
 per år, vilket i så fall skulle kräva en mycket stor 

reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m
3
.  
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Alternativ 1 – Tillskott och lagring av råvatten i Tingstäde träsk 

Beskrivning 

Alternativ 1 bygger på iden att leda 300 000 m
3
/år länshållningsvatten från File hajdar-täkten 

till Tingstäde träsk där det lagras som råvatten till Tingstäde vattenverk. På detta viset lagrar 

man upp råvatten under vinterhalvåret som kan användas under sommarhalvåret då det råder 

brist på vatten på Gotland. 

 

Figur 11. Blockschema över alternativ 1 där länshållningsvatten från  File hajdar-täkten leds 

till Tingstäde träsk. 

Länshållningsvattnet pumpas från befintliga pumpstationer i ny ledning till Tingstäde träsk. De 

ämnen som är mest kritiska är löst kalcium och sulfat. Det är också dessa ämnen som kan 

kräva större insatser i en dricksvattenprocess om halterna i sjön stiger över 100 mg/l. 

 

 

Figur 12. Principiell lösning för alternativ 1: Tillskott och lagring av råvatten till Tingstäde 

träsk. 
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En våtmark har diskuterats inom projektet som behandlingsmetod innan vattnet får rinna till 

Tingstäde träsk. Dock bedöms länshållningsvattnet från täkten ha en sådan god kvalitet att en 

våtmark troligen hade försämrat kvaliteten snarare än förbättrat den
13

. 

Alternativ 1 kan således bli en omfattande vattenförstärkande åtgärd i regionen. Nyttan är dock 

beroende på om det finns ett årligt underskott i Tingstäde träsk, om vattenkvaliteten försämras 

eller förbättras och om vattenförsörjningssystemet har en kapacitet att ta emot en ökad 

råvattenmängd. I det fall alternativet kombineras med infiltration i Tingstädetrakten blir 

åtgärden även en grundvattenförstärkande åtgärd som går i takt med SGUs rekommendation 

till Region Gotland som grundvattenförstärkande åtgärder.  

Preliminär dimensionering 

Följande värden är preliminära och en fördjupning bör ske i senare skeden när alternativ valts. 

Det högsta flödet av länshållningsvatten i täkten år 2041 sker i december (Figur 6) och är 

120 000 m
3
/mån. En del av detta kan och kommer sannolikt att ledas till andra vattendrag 

eftersom alternativet begränsas till 300 000 m
3
/år. Dimensionering av pumpar och ledningar 

beror på val av strategi för hur mycket flöde och var avledningen av vatten sker. 

Eventuellt (inte undersökts) behöver en viss invallning av sjön ske för att kunna lagra 

länshållningsvattnet från File hajdar-täkten. Sjön är reglerad och redan invallad
14

 men om det 

räcker för tänkt flöde från täkten är inte utrett. Enligt samma studie var nivåerna mycket låga 

2016, vilket pekar på att det finns utrymme redan nu. Bedömningen är att vattenytan ökar i 

höjd med ca 6 cm (=300 000 m
3
/4 680 000 m

2
) vid en reglering för att lagra 

länshållningsvattnet.  

Om det blir aktuellt med ny process i Tingstäde vattenverk pga. hanteringen av 

länshållningsvattnet så handlar det troligen främst om att avskilja kalcium och sulfat. Ett 

alternativ är rening av länshållningsvattnet innan det leds till Tingstäde träsk, vilket kan krävas 

av miljöskäl.  

Påverkan på Tingstäde träsks vattenkvalitet 

En indikativ blandningsanalys genomfördes för att få en uppfattning om vilken påverkan 

länshållningsvattnet har på vattenkvaliteten i Tingstäde träsk. Metoden ger inga exakta värden 

på koncentrationen av olika ämnen men ger en fingervisning om de övergripande 

förändringarna. Analysen och resultat redovisas i sin helhet i Bilaga 4. 

För att få jämförbara koncentrationer beräknas den totala massan av ett ämne i sjön och i 

volymen från File hajdar-täkten som sedan fördelas på den totala vattenvolymen: 

C (indikativ) = (CT *VT + CF*VF) / (VT + VF) 

CT = koncentration av ämne i Tingstäde Träsk år 2016 

VT = Tingstäde träsks volym = 3 240 000 m
3
 

CF = koncentration av ämne i länshållningsvatten från File hajdar-täkten 

VF = Volym av årsflöde av länshållningsvatten från File hajdar-täkten; 100 000 m
3
, 300 000 

m
3
, 477 000 m

3
 (år 2021) och 648 000 m

3
 (år 2041).  

                                                      

 
13 Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. 
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 18. 
14 Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. 
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 34. 
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Figur 13. Indikativ påverkan på indikatororganismer i Tingstäde träsk vid introduktion av 

länshållningsvatten från File hajdar-täkten utan våtmark. 

Resultatet visar att det sannolikt blir en liten förbättring i kvalitet med avseende på 

mikroorganismer om länshållningsvattnet från täkten leds direkt till Tingstäde träsk (Figur 13). 

Vidare visar resultatet (Figur 14) även att halten organiskt material, uttryckt som CODMn, 

troligen sjunker.  

Kalciumhalten är redan ganska hög i sjön och med länshållningsvattnet från täkten stiger den 

ytterligare. Analysen indikerar dock att halten troligen inte stiger över Livsmedelsverkets 

gränsvärde på 100 mg/l.  Detsamma gäller sulfat vars halt idag är låg i sjön men stiger vid 

introduktionen av länshållningsvattnet. Resultat indikerar dock att halten inte stiger över 

Livsmedelsverkets gränsvärde på 100 mg/l och risken för att sulfat behöver avskiljas minskar 

med mängden tillskott. Vid ett tillflöde på mindre än 300 000 m
3
/år bör risken för 

överskridande vara ganska liten. 
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Figur 14. Indikativ påverkan på parametrar i Tingstäde träsk vid introduktion av 

länshållningsvatten från File hajdar-täkten. 

Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat 

I det fall det krävs åtgärder för att avskilja sulfat och kalcium kan detta ske i Tingstäde 

vattenverk eller som en förbehandling innan vattnet från File hajdar pumpas till Tingstäde 

träsk. 

Fördelen med att reningen sker innan vattnet pumpas till Tingstäde träsk är att anläggningen 

anpassas till 300 000 m
3
/år, vilket blir en mindre process än om vattenverkets process, som  

hanterar 1 000 000 m
3
 per år, ska anpassas. Fördelen med att avskiljningen sker i vattenverket 

är att det finns process som kan fungera som förbehandling till t.ex. jonbytare och membraner.  

Kalcium avskiljs på flera vattenverk i Sverige. Det finns således god erfarenhet av sådana 

metoder. Kalcium avskiljs med avhärdning som kan ske med hjälp av avhärdningsfilter med 

katjonbytare, membranfilter såsom nanofilter och på kemisk väg genom fällning med kalk eller 

lut vid höga pH-värden
15

.  

Erfarenhet i Sverige av att avskilja sulfat är däremot mindre men det finns flera metoder
16

. 

Sulfat kan avskiljas kemiskt, biologiskt och mekaniskt. Behovet att komma ner under 100 mg 

sulfat/liter utesluter vissa metoder, t.ex. avskiljningen av sulfat som sker vid avhärdning med 

kalk. Nedan redovisas några metoder som kan bli aktuella. 

                                                      

 
15 Dricksvattenkompendium 2 Grundvatten. Svenskt Vatten. Publikation U7, Oktober 2010. 
16 Mark Reinsel, APEX Engineering.Sulfat Removal Technologies: A Review. Water Online. 
GuestColumnJanuary 6, 2015. (www.wateronline.com). Se Bilaga 6. 

http://www.wateronline.com/
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Kemiskt kan man anlägga en fällning och flockningsanläggning där bariumsalter, vissa 

speciella cementbaserade tillsatser eller aluminiumhydroxid användas som fällningskemikalie. 

Anläggningen lär då inbegripa: 

 Inloppstation 

 Blandningskammare och flockningskammare (totalt 2-6 stycken) 

 Sedimentering- eller flotationsbassäng med slamhanteringsutrustning 

 Ev. sandfilter 

Intressant är att aluminiumhydroxid är en restprodukt i konventionella vattenverk (slammet 

från kemisk fällning), vilket skulle eventuellt kunna erbjuda en positiv hållbarhetslösning med 

återanvänt vattenverksslam.  

En annan metod skulle kunna vara tillämpningen av jonbytare. Anläggningen skulle då kunna 

inbegripa: 

 Inloppstation 

 Sandfilter eller trumfilter (förbehandling) 

 Jonbytare (både anjonisk och katjonisk) 

Jonbytaren skulle kunna bytas ut i detta upplägg mot nano membran (s k nanofilter  - NF). 

Dessa är dock dyra och skapar stora förorenande koncentratflöden (upp emot 40 % av flödet). 

Man kan installera sekondära nanofilter som hanterar detta restflöde, och det finns exempel på 

tertiära system som renar restflödet ytterligare en gång för att spara vatten. Men det innebär 

naturligtvis ökande kostnader. 

Det finns biologiska system där bakterier omvandlar sulfat till t.ex. vätesulfid. Vätesulfid är 

dock ett ämne man inte vill ha i dricksvatten. Vidare kräver biologiska system att det behövs 

relativt stadiga flöden för att bakterierna i processen ska fungera väl, och till och med överleva. 

Temperatur är en känslig parameter och tillsatser behövs som kolkälla. Även om biologiska 

metoder kan vara tilltalande ur ett miljöperspektiv är en kemisk eller en fysisk metod troligen 

att föredra i detta fall för att slippa omfattande driftinsatser. Det finns också svårigheter att 

hantera den slutliga vattenkvaliteten, speciellt om in-situ system tillämpas. 

Oavsett vilken metod som tillämpas så krävs en omfattande process för att uppnå 

avskiljningen. Vid en första anblick är metoderna med kemisk fällning intressanta om 

funktionen ska implementeras i eller vid täkten som en förbehandling, eftersom den levererade 

produkten inte behöver vara av dricksvattenkvalitet. Om det ska vara en process i ett 

vattenverk kan jonbytare och membraner vara bättre val då dessa troligen ger en säkrare och 

mer robust slutkvalitet. 

Fördjupning i avskiljningsprocess sker i ett senare skede då systemlösning valts. 

Risker 

Följande risker har identifierats med alternativet: 

 Ökande halter av sulfat och kalcium i Tingstäde träsk som kanske överskrider 

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av 

process i Tingstäde vattenverk eller förbehandling innan avledning till träsket. 

 Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja, 

smörjoljor och sprängämnen.  

 Möjligheten till ytterligare invallning av Tingstäde träsk. 
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Positiva effekter för Region Gotland 

Följande positiva effekter för Region Gotland har identifierats med alternativet: 

 Region Gotland får ett rejält tillskott av råvatten till Tingstäde träsk som kan användas 

vid vattenbrist under sommarhalvåret, om det går att lagra i träsket. 

 Förutom kalcium och sulfat bedöms vattenkvalitet förbättras eller inte påverkas i 

Tingstäde träsk. 

Konsekvenser för Cementa AB  

Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet: 

 Överföringsledningar måste byggas. 

 Tillstånd för avledning till Tingstäde träsk måste sökas. 

 För- eller efterrening för kalcium och sulfat kan behöva byggas. En för-

reningsanläggning kan behöva drivas av Cementa. 

 Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och 

sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för 

upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras. 
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Alternativ 2 – Konstgjord infiltration för uttag i Slites 
uttagsområde 

Beskrivning 

Alternativ 2 bygger på att länshållningsvattnet infiltreras med konstgjord infiltration för att 

förstärka grundvattnet i kommunens grundvattentäkt vid Dyhagen. SGU
17

 har undersökt 

området i Slite-File hajdar och pekar på att det finns goda förutsättningar för att öka 

grundvattenbildningen i dalgången som dels rymmer något mäktigare jordlager och dels 

sammanfaller med en zon med ökad infiltrationskapacitet i berg. 

”Krosszonen” och placering av infiltrationsområden 

Området, även benämnd krosszonen, bedöms enlig SGU sträcka sig i nordsydlig riktning från 

Ytings i norr till Laxaren i söder. Golder
18

 har utifrån olika informationskällor, däribland 

SGUs studier,  uppskattat krosszonens utbredning i sin grundvattenmodell. Med hjälp av 

hydrauliska data har man arbetat ”baklänges” och därmed kunnat ge form åt en hypotetisk 

krosszon. Figur 15 är ett utdrag ur modellen som illustrerar områdets utbredning. Denna 

utbredning antas för analys som förs i denna rapport. 

 

 
Figur 15. Krosszonens horisontala utbredning, som den är uppskattas i Golders 

grundvattenmodell
19

, framgår av figuren i orange ovan. Produktionsbrunnarna ligger inom 

detta område. För syftet med denna studie har hypotetiska områden för anläggande av 

infiltrationsbassänger markerats ut med gula cirklar i figuren. 

                                                      

 
17 Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland. 
SGU. SGU-Rapport 2017:01. Sidan 31 
18 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 
19 Grundvattenmodell Cementa Slite, Golder Associates, Juli 2017, ver 7. 
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I Figur 15 har även förslag på infiltrationsområden markerats ut med gula cirklar. 

 Område 1 ligger rätt i grundvattenföringssynpunkt och uppströms brunnarna.  

 Område 2 har varit aktuell som förslag i revkalkstenen. Bedömningen är dock att 

uppehållstiden blir mycket kort. 

 Område 3 kan vara ett alternativ men ligger nedströms uttagsbrunnarna. 

Konstgjord infiltration 

Konstgjord infiltration kan göras på många olika sätt. Syftet med vissa metoder, t.ex. 

omledning av diken, dammar i naturen, meandrande vattendrag, syftar till att efterlikna naturen 

så mycket som möjligt och är svåra att kontrollera. Konstgjord infiltration är generellt svår att 

styra och det är svårt att förutse resultatet. Man får helt enkelt testa under längre tid och skala 

upp allt eftersom. 

Men det finns metoder som är lite mer kontrollerbara (med styrning av flöde och 

förbehandling) även om dessa också kräver försök och succesiv uppskalning. Ett sätt är att 

infiltrera via brunnar till de djup som har permeabilitet och kapacitet att kunna ta emot vattnet. 

Det är då viktigt att vattenkvaliteten är god eftersom vattnet når direkt ner i grundvattnet utan 

någon förbehandling. En annan metod är bassängsinfiltration där man pumpar eller leder 

ytvatten till en bassäng med permeabel (genomtränglig) botten format som en sandbädd. I 

sandbädden sker rening av olika slag.  

Bassängsinfiltration, som förslås som  alternativet i detta fall eftersom länshållningsvattnet är 

ett ytvatten, avskiljer organiskt material och mikroorganismer. Dock är det svårt att kvantifiera 

hur mycket i förväg eftersom avskiljningen sker både i sandbädden och i marken/berget. Vissa 

anläggningar i kvartära geologier (sand/grus) kan åstadkomma 60-80% avskiljning av CODMn. 

Men andra anläggningar kan ha mycket lägre effektivitet. Med tanke på att det är berg som 

dominerar i området är avskiljningen av ämnen i sprickorna troligen begränsad. 

För infiltration i område 2, som varit ett förslag, blir uppehållstiden mycket kort till 

uttagsbrunnarna. Det kan handla om någon dag. Eftersom länshållningsvattnet är 

mikrobiologiskt påverkat måste en avskiljning av mikroorganismer ske för att det ska vara 

lämpligt att infiltrera vattnet. Konstgjord infiltration <14 dagar räknas som en mikrobiologisk 

barriär men effektiviteten är beroende av många parametrar, däriband uppehållstiden, som är 

svåra att styra.  

Det betyder att det inte går att förlita sig på att en tillräckligt bra mikrobiologisk barriär och 

avskiljning av organiskt material uppnås och Slites vattenverk kommer att behöva 

uppdgraderas med minst en mikrobiologisk barriär, t.ex. UV, och process för avskiljning av 

organiskt material (t.ex. kemisk fällning eller nanofilter).Vidare är det svårt att förutse 

påverkan på kalcium, sulfat och magnesium i infiltrationen, och dessa ämnen kommer troligen 

också behöva hanteras i vattenverket. 

Problemställning 

Följande utmaningar gäller för alternativet: 

 Länshållningsvattnet från täkten är ett ytvatten och måste antingen renas innan 

och/eller efter infiltrationen. 

 Avskiljningen i marken är okänd - geologin karaktäriseras av sprickor och därmed risk 

för snabba transporter till uttagsområdet. 

 Det är svårt att lokalisera infiltrationsområden då det inte finns tillräckligt med 

information om lämpliga områden för vertikal transport av vatten. 
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 Metoden kräver försök och succesiv uppskalning för att kunna följa påverkan på 

grundvattnet. 

Vattenbehandling 

Den principiella processen illustreras i Figur 16. Val av process och dimensionering är 

preliminär och en verifiering måste ske i senare skeden när alternativ valts. 

Länshållningsvattnet leds först till en avlång damm med en yta på ca 200 m
2
 och ett djup på 

minst 3 m för sedimentering innan infiltrationsbassängerna för att minska på belastningen av 

partiklar, vilket ger en längre driftperiod innan bassängerna måste rensas. 

Spillingsdammen skulle också kunna användas som damm. Det kräver dock längre 

ledningssträckor än i fallet med en ny damm. Länshållningsvattnet pumpas i ett sådant fall 

först från File hajdar-täkten till Spillingsdammen och sedan från Spillingsdammen till 

infiltrationsområdet. Fördelen med att använda Spillingsdammen är att den har en stor volym 

och tillåter inblandning av naturligt in-läckande grundvatten, vilket sannolikt förbättrar 

vattenkvaliteten innan infiltration. 

Därefter leds vattnet till ca 2000 m
2
 infiltrationsyta i bassänger med en filterbädd med öppen 

botten mot underliggande marklager. I filterbädden avskiljs mikroorganismer och organiskt 

material men även oxidation av järn förväntas uppstå som sedan fälls ut som partiklar och 

fastnar i bädden. Däremot förväntas inte sulfat och kalcium avskiljas nämnvärt.  

Bassängerna kan grävas/sprängas ur befintligt material eller byggas ovanpå marken med 

jordvallar eller betong. Om permeabiliteten i berget är dåligt finns det alternativet att göra 

infiltrationsbassängerna så att de är täta i botten, och installera infiltrationsbrunnar som för ner 

filtratet till permeabla lager i grundvattenmagasinet. 

 

 

Figur 16 . Blockschema över alternativ 2 där länshållningsvatten från File hajdar-täkten leds 

till ett infiltrationsområde som anläggs i krosszonen vid Dyhagen. 

Vattnets transport i marken styrs av materialets beskaffenhet och den hydrauliska profilen. Det 

naturliga grundvattnet blandar sig med det infiltrerade vattnet och en jämviktsbalans inställer 

sig med tiden. Mikroorganismer kommer även fortsättningsvis att avdödas och organiskt 

material kommer att förbrukas av mikroorganismer i grundvattenmagasinet. Därtill sker en 

utspädning.  

Grundvattenkvaliteten kommer sannolikt att vara av fortsatt god kvalitet men i och med att 

uppehållstiden under marktransporten befaras bli kort måste troligen ytterligare 

mikrobiologiska barriärer installeras i vattenverket. Det är också mycket troligt att halterna av 

både kalcium och sulfat ökar och måste sänkas. 

Damm  

Täkten 

Infiltrationsbassänger  

Grundvattenmagasin 

Slites vattenverk 

Kompletteras med process för 

avskiljning av kritiska ämnen 
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Magnesium är högre i länshållningsvattnet från täkten och ligger på livsmedelsverkets 

gränsvärde för dricksvatten. Halterna är lägre i grundvattnet i Slite. Det finns således 

förutsättningar för att magnesiumhalten stiger något i grundvattnet men bedömningen är att 

halterna i upptaget grundvatten inte överskrider gränsvärdet. 

Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat 

I det fall det krävs åtgärder i vattenverket finns det metoder som avskiljer kalcium och sulfat. 

Se tidigare kapitel om ”Metoder för avskiljning av kalcium och sulfat” ovan för beskrivning. 

Fördjupning i avskiljningsprocess sker i ett senare skede då systemlösning valts. 

Risker 

Följande risker har identifierats med alternativet: 

 Det kan vara svårt att hitta områden lämpliga för infiltration. 

 Sulfat- och kalciumhalterna i grundvattnet kan mycket väl överskrida 

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av 

process i Slite vattenverk och/eller förbehandling innan infiltration. 

 Halten organiskt material kan eventuellt öka i grundvattnet, vilket då kräver process i 

vattenverket eller förbehandling innan infiltration. 

 Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja, 

smörjoljor och sprängämnen. 

Positiva effekter för Region Gotland 

Följande positiva effekter för Region Gotland har identifierats med alternativet: 

 Länshållningsvattnet från File hajdar används för att förstärka grundvattenbildningen, 

vilket är ett mål för Region Gotland. 

Konsekvenser för Cementa AB  

Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet: 

 Överföringsledningar måste byggas. 

 Områden för damm, eventuell förbehandling och infiltration ska identifieras, utförligt 

testas och upphandlas. 

 Ett avancerat vattenverk måste byggas. 

 Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och 

sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för 

upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras. 
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Alternativ 3– Rening av vatten från Spillingsdammen  

Beskrivning 

Alternativen går ut på att Cementa tillhandahåller 300 000 m
3
 från Spillingsdammen per år. 

Vattnet i Spillingsdammen utgörs av en blandning av tillströmmande grundvatten samt tillskott 

av länshållningsvatten från File hajdar i den mån det krävs. Ett nytt komplett vattenverk byggs 

eftersom det inte finns någon befintlig reningsprocess idag som kan hantera vattnet. Då 

mängden tillströmmande grundvatten till Spillingsdammen inte är känd så är följande 

alternativ beräknat med ett antagande att råvattnet består av 100 % länshållningsvatten från 

File hajdar-täkten. 

 

 

Figur 17. Schematisk illustration över alternativ 3. Länshållningsvatten pumpas från täkten till 

Spillingsdammen (röd pil). Råvatten lagras i Spillingsdammen och ett nytt vattenverk i Slite tar 

efter behov råvatten från Spillingsdammen.. 

Vattenbehandling 

Nedanstående val av process och dimensionering är ett första utkast. Mer detaljerad 

dimensionering sker i ett nästa skede om alternativet går vidare. 

Ytvattendragen som idag fyller på Spillingsdammen kopplas bort. Istället används dammen 

som utjämnings- och lagringsdamm för länshållningsvattnet från File hajdar-täkten, i den mån 

det krävs. I dammen förväntas en viss sedimentation av grövre partiklar uppnås. Notera att 

vattnet i denna damm ska betraktas som ett ytvatten och inte som ett grundvatten.  
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Figur 18. Blockschema över alternativ 3 där tillrinnande grundvatten och länshållningsvattnet 

från File hajdar-täkten renas till ett dricksvatten. 

Därefter led vattnet till långsamfilter. I filterbädden avskiljs mikroorganismer och organiskt 

material och där förväntas även ske oxidation av järn som fälls ut som partiklar och fastnar i 

filterbädden. Långsamfiltrena är viktiga som förbehandling innan nanofilter och/eller 

jonbytare. Behandlingen förväntas dock inte påverka sulfat och kalcium.  

Bassängerna kan grävas/sprängas ur befintligt material eller byggas ovanpå marken med 

jordvallar och/eller betong. Botten tätas och förses med en 1 m djup filtersandbädd med 

långsamfiltersand och ett dräneringssystem som leder filtratet till nästa beredningssteg.  

Under sommaren kan länshållningsvattnet från File hajdar-täkten hålla dålig kvalitet och 

kommer därför inte under denna period att användas som råvatten. För att avskilja magnesium, 

sulfat och kalcium kan nanofilter-membran (NF) tillämpas. Optimering sker utifrån sulfat som 

kräver mest avskiljning. Allt vatten behandlas inte med NF men eftersom sulfat är så högt 

bedöms 2/3 av flödet kräva behandling, d.v.s. upp till ca 550 m
3
/dygn, för att komma ner under 

100 mg/l. Resterande flöde leds förbi nanofiltrena för att bidra med salter i det färdiga vattnet. 

Kvävekomponenterna i länshållningsvattnet ligger över livsmedelsverkets gränsvärden för ett 

dricksvatten. Det är troligt att dessa halter sjunker i Spillingsdammen där det även samlar in-

läckande lokalt grundvatten i en stor volym. Om halterna ändå är för höga avskiljs de med t.ex. 

jonbytare om NF inte har tillräcklig effekt.  

Nanofiltrering kommer att optimeras utifrån sulfatavskiljningen men övriga ämnen, såsom 

magnesium och kalcium, förväntas ändå avskiljas tillräckligt långt. Om inte det går kan även 

magnesium och kalcium behöva avskiljas vidare med jonbytare.  

För att säkra den mikrobiologiska säkerheten mot patogena mikroorganismer är bedömningen 

att det krävs minst 3 mikrobiologiska barriärer. Antalet måste fastställas efter att 

Spillingsdammens funktion ändrats och vattenkvaliteten kan mätas. Rådande bedömning har 

gjorts utifrån den vattenkvalitet som uppmätts i länshållningsvattnet och den verksamhet som 

pågår i bergstäkten. 

Långsamfilter är en mikrobiologisk barriär. Även NF är en mikrobiologisk barriär men 

eftersom en del av vattnet leds förbi för att bibehålla en salthalt i vattnet kan den endast 

betraktas som en förbättrande åtgärd och inte en mikrobiologisk barriär. 

Natriumhypoklorit 

Spillingsdammen 

 

Täkten 

Långsamfilter 

Nanofilter 

och/eller IX 

UV-behandling 
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Därför behöver allt vatten UV-behandlas och därefter klorineras med natriumhypoklorit. Det 

är rekommenderat att genomföra en Mikrobiologisk Risk Analys (MRA) i det fall alternativet 

väljs för att verifiera antalet mikrobiologiska barriärer. 

Ett helt nytt vattenverk krävs för att åstadkomma tillfredsställande reningsgrad. 

Risker 

Följande risker har identifierats med alternativet: 

 Ökande halter av sulfat och kalcium som kanske överskrider Livsmedelsverkets 

gränsvärden för dricksvatten, vilket då kräver utbyggnad av process i vattenverk. 

 Utsläpp i täkten relaterade till verksamheten med avseende på t.ex. dieselolja, 

smörjoljor och sprängämnen.  

Positiva effekter för Region Gotland 

Följande positiva effekter för region Gotland har identifierats med alternativet: 

 Kompensation för den försvagade kapaciteten i grundvattenmagasinet pga. Cementas 

planerade verksamhet. 

 Region Gotland har tillgång till ett extra tillskott av dricksvatten som kan användas för 

att förstärka delar av vattenförsörjningssystemet.  

Konsekvenser för Cementa AB 

Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet: 

 Ytvattentillrinningen till Spillingsdammen måste kopplas bort 

 Överföringsledningar måste byggas 

 Ett avancerat vattenverk måste byggas. 

 Risk för utsläpp relaterade till verksamheten (t.ex. dieselolja, smörjoljor och 

sprängämnen) måste begränsas och kontrolleras. Även ett tidig-varning system för 

upptäckt av incidenter är tänkt att implementeras. 
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Alternativ 4 – Lagring av grundvatten i reservoar under 
vinterhalvåret som förstärkning under sommarhalvåret 

Beskrivning 

Alternativ 4 bygger på att en reservoar byggs som används för att fylla på grundvatten under 

de 8 månader då det finns mycket vatten i grundvattenmagasinet, vilket sedan används under 

de 4 sommarmånaderna då det råder vattenbrist. Reservoaren utgör en kompensationsåtgärd 

för den prognostiserade försvagningen i kapaciteten i kommunens uttagsområde i Slite. 

Åtgärden kommer dock inte kunna erbjuda 300 000 m
3
 per år, vilket i så fall skulle kräva en 

mycket stor reservoarvolym, utan begränsas till en volym på 10 000 – 20 000 m
3
 

Risker 

Det finns inga uppenbara risker med alternativet.  

Positiva effekter för Region Gotland 

Följande positiva effekter för region Gotland har identifierats med alternativet: 

 Beroende på storleken på reservoar tillhandahålls inte bara en kompensation för den 

förlorade kapaciteten i grundvattenmagasinet under sommarmånaderna men också ett 

extra tillskott av grundvatten att använda på bästa sätt. 

Konsekvenser för Cementa AB 

Följande konsekvenser för Cementa AB har identifierats med alternativet: 

 Bygga en reservoar åt regionen 
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Jämförelseanalys 

Följande jämförelseanalys syftar till att jämföra de avgörande frågeställningarna som 

framkommit i studien för en jämförelse mellan alternativen. Målsättningen är att analysen ska 

ge en tydlig bild över vilket alternativ som ska rekommenderas. 

Metoden baseras på en matris där alternativen i kolumnerna jämförs med frågeställningarna i 

raderna. I de korsande cellerna görs värderingen med en färgskala utifrån hur frågan besvarats 

där grönt betyder ett positivt svar, gult ett möjligt positivt svar, orange ett negativt svar och 

rött är ett avgörande negativt svar på frågan (ej framkommit i denna analys). 

 

Figur 19. Nedan illustreras ett sammanfattande resultat efter arbete i workshop 5/10 2017 

med deltagare från Cementa AB, Ramböll/RISE, Bergab, Golder Associates och Mannheimer 

Swartling, samt efterföljande vidareutveckling av Cementa och RISE. Grönt betyder ett 

positivt svar, gult ett möjligt positivt svar, orange ett negativt svar och rött är ett avgörande 

negativt svar på frågan (ej framkommit i denna analys). 

  Alternativ 

  1 2 3 4 

 Parameter Tingstäde träsk Infiltration Vattenverk Reservoar 

1  (Om alternativet går att 

genomföra tekniskt och 

hydrogeologiskt) - Ger 

alternativet 

kapacitetskompensation för Slite 

uttagsområde? 

Om Region Gotland 

bygger en 

överföringsledning 

från Tingstäde 

vattenverk till Slite 

Ja Ja Ja 

2 (Om alternativet går att 

genomföra tekniskt och 

hydrogeologiskt) - Ger 

alternativet 

kapacitetskompensation direkt i 

grundvattenmagasinet? 

Nej  Ja Nej  Nej  

3 (Om alternativet går att 

genomföra tekniskt och 

hydrogeologiskt) - Kan 

alternativet bidra med användbart 

vatten utöver 

kapacitetskompensationen? 

300 000 m3/år 300 000 m3/år 300 000 m3/år 20 000 m3/år 

4 Finns det stora osäkerheter med 

genomförandet av alternativet? 
Det finns 

frågetecken kring de 

teknisk möjlighet att 

lagra vatten 

Det finns stora 

frågetecken kring de 

hydrogeologiska 

förutsättningarna för 

transport och lagring 

Nej. Det finns 

teknik att tillämpa 

Nej. Det finns 

teknik att tillämpa 

Av analysen framstår det som att alla alternativen är möjliga men att vissa är behäftade med 

frågetecken.  

Alternativ 1 kan ge ett bidrag till vattenförsörjningen på Gotland och även till Slite om en 

överföringsledning byggs från Tingstäde vattenverk. Det finns frågetecken om möjligheterna 

att lagra vattnet i Tingstäde träsk, vilket är en förutsättning för att vattnet kan komma till nytta. 

Infiltrationsalternativet (2) är tilltalande, särskilt med tanke på att kompensationen sker direkt i 

grundvattenmagasinet, men det är behäftad med frågetecken om hur infiltrationen fungerar i 
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just Slite och var den kan ske. Att bygga en reservoar (4) ger begränsad kapacitet och är 

egentligen ingen förstärkande åtgärd som de övriga.  

Det alternativ (3) som framstår som mest robust i nuläget är att leda länshållningsvatten från 

File hajdar-täkten till Spillingsdammen där uttag till en nytt vattenverk görs för produktion av 

dricksvatten. 
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Bilaga 1 - Statistik över kvaliteten på länshållningsvatten  från 
pumpstationerna i File hajdar-täkten mellan 1997-07-29 och 2017-
04-10. 

Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är 

värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket 

eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde. U står för ”var 

uppmärksam på förändringar”. 
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E.coli cfu/100 ml <1 <1 2 <500 
  

Påvisad 

Koliforma bakterier 35C cfu/100 ml 26 46 2 <5000 Påvisad Påvisad 10 

Odlingsbara 
mikroorganismer 22C 

cfu/ml 72 72 1 U 10 100 
 

Alkalinitet, HCO3 mg/l 170 230 2  
   

Färg 
mg Pt/l 

410 nm 
12 14 2 <100 15 30 

 

Hårdhet dH 26 29 2  
   

Konduktivitet mS/m 81 190 13  
 

250 
 

pH 
 

7,9 8 2 5,5<pH<9 
 

<7,5>9 10,5 

Turbiditet FNU 5,4 9,6 2  0,5 1,5 
 

CODMn mg/l 4,5 7,3 2 <10 
 

4 
 

Bromat mg/l <0,003 <0,004 2  
  

0,01 

Fluorid mg/l 0,32 0,33 2 <1,5 
  

1,5 

Totalfosfor 
 

0,0079 0,013 11  
   

Fosfat mg/l    <0,15 
   

Fosfatfosfor  

(PO4-P) 
mg/l <0,005 <0,005 2 <0,05 

   

Klorid mg/l 10 150 62 <100 
 

100 
 

Sulfat mg/l 315 320 2 <100 
 

100 
 

Ammonium mg/l 0,07 1,55 16 <0,06 
 

0,5 
 

NH4-N mg/l 0,057 1,2 13 <0,05 
   

Nitrat mg/l 7,8 23,5 16 <22 
 

20 50 

NO3-N mg/l 2 21,9 63 <5 
   

Nitrit mg/l 0,03 0,05 2 <0,02 0,1 
 

0,5 

Nitrit-N mg/l 0,0085 0,014 2 <0,005 
   

NO3/50+NO2/0,5 mg/l <1 <1 2  
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Aluminium Al mg/l 0,019 0,019 1 <0,1 
 

0,1 
 

Bor B mg/l 0,46 0,53 2 <1 
  

1 

Järn Fe mg/l 0,06 0,09 2 <1 0,1 0,2 
 

Kalcium, Ca mg/l 120 250 13 <100 
 

100 
 

Kalium K mg/l 6,3 6,4 2 <12 
   

Koppar, Cu mg/l 0,0008 <0,02 13 <0,05 
 

0,2 2 

Magnesium Mg mg/l 29 30 2 <30 
 

30 
 

Mangan Mn mg/l 0,005 <0,01 2 <0,3 
 

0,05 
 

Natrium Na mg/l 18,5 21 2 <100 
 

100 
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Bilaga 2 - Statistik över kvaliteten på råvatten 2016 i Tingstäde 
träsk  

Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är 

värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket 

eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde. U står för ”var 

uppmärksam på förändringar”. 
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lämpligt råvatten 
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Temperatur °C 10 24 45 <12 20 
  

E.coli cfu/100 ml 1 31 45 <500 
  

Påvisad 

Koliforma bakterier 

35C 
cfu/100 ml 265 2400 46 <5000 Påvisad Påvisad 10 

Odlingsbara 

mikroorganismer 22C 
cfu/ml 360 1600 45 U 10 100 

 

Intestinala 
Enterokocker 

cfu/100ml 6,5 24 6 <500 
  

Påvisad 

Pres. Clostridium 
perfringens 

cfu/100ml 5,5 43 6 U 
 

Påvisad 
 

Jästsvamp cfu/100ml 10 30 6  
   

Mikrosvamp 25°C cfu/100ml 135 480 6  
 

100 
 

Mögelsvamp cfu/100ml 135 460 6  
   

Aktinomyceter cfu/100ml 0,5 50 6  
 

100 
 

Alkalinitet  mg HCO3/l 135 150 6  
   

Färg mg Pt/l 410 nm 9,0 12 6 <100 15 30 
 

Hårdhet dH 7,4 8 6  
   

Total Hårdhet mg Ca/l 53 57 6  
   

Konduktivitet  mS/m 28,1 29 6  
 

250 
 

pH 
 

8 8,2 5 5,5<pH<9 
 

<7,5>9 10,5 

Turbiditet FNU 1,9 4,1 6  0,5 1,5 
 

COD-Mn mg/l 12,6 15,4 6 <10 
 

4 
 

Fluorid mg/l 0,1 0,1 2 <1,5 
  

1,5 

Fosfat mg/l 0,02 0,02 2 <0,15 
   

Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l 0,005 0,005 2 <0,05 
   

Klorid  mg/l 7,95 8,5 2 <100 
 

100 
 

Sulfat mg/l 13,5 14 2 <100 
 

100 
 

Ammonium  mg/l 0,60 0,64 6 <0,06 
 

0,5 
 

NH4-N  mg/l 0,46 0,5 6 <0,05 
   

Nitrat  mg/l 1,13 1,9 2 <22 
 

20 50 
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NO3-N  mg/l 0,27 0,43 2 <5 
   

Nitrit mg/l 0,05 0,05 6 <0,02 0,1 
 

0,5 

Nitrit-N mg/l 0,015 0,015 6 <0,005 
   

Aluminium Al mg/l 0,0115 0,013 2 <0,1 
 

0,1 
 

Järn Fe mg/l 0,02 0,025 6 <1 0,1 0,2 
 

Kalcium, Ca  mg/l 49,5 53 6 <100 
 

100 
 

Kalium K mg/l 1,1 1,3 6 <12 
   

Magnesium Mg mg/l 2,4 2,6 6 <30 
 

30 
 

Mangan Mn mg/l 0,02 0,02 6 <0,3 
 

0,05 
 

Natrium Na mg/l 3,7 4,4 6 <100 
 

100 
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Bilaga 3 - Statistik över kvaliteten på råvatten från uttagsbrunnar 
för Slites vattenverk mellan 2015-02-16 och 2016-08-01. 

Rött markerar värden som ligger över gränsvärden för otjänligt enligt SLV2001:30, orange är 

värden som ligger över gränsvärden för tjänligt med anmärkning antingen efter vattenverket 

eller hos användaren och gult är värden som ligger nära ett gränsvärde.  

Ingen jämförelse görs med Svenskt Vattens riktlinjer för ett lämpligt råvatten eftersom 

grundvattnet uppnår kvaliteten på ett dricksvatten enligt Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter. 
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E.coli cfu/100ml <1 <1 3 
  

Påvisad 

Koliforma bakterier 35°C cfu/100ml <1 <1 3 Påvisad Påvisad 10 

Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d cfu/ml 2 10 3 10 100 
 

Alkalinitet, HCO3 mg/l 310 320 5 
   

Färg mg/l Pt 6 6 5 15 30 
 

Hårdhet tyska grader °dH 14,4 15 5 
   

Totalhårdhet (Ca) mg/l 103 107 5 
   

Konduktivitet 25°C mS/m 53,9 55,6 5 
 

250 
 

Lukt 
 

Ingen Ingen 5 
 

Svag Tydlig 

pH vid 20°C 
 

7,5 7,7 5 
 

<7,5>9 10,5 

Turbiditet FNU 0,20 0,27 5 0,5 1,5 
 

Kemisk syreförbrukn. COD-Mn mg/l 2,5 3 5 
 

4 
 

Fluorid, F mg/l 0,255 0,27 2 
  

1,5 

Fosfat mg/l <0,04 <0,05 2 
   

Fosfatfosfor, PO4-P mg/l <0,0050 <0,0050 1 
   

Klorid, Cl mg/l 11,5 12 2 
 

100 
 

Sulfat, SO4 mg/l 26 26 2 
 

100 
 

Ammonium, NH4 mg/l <0,05 <0,05 5 
 

0,5 
 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l <0,039 <0,039 5 
   

Nitrat, NO3 mg/l 0,51 0,53 2 
 

20 50 

Nitratkväve, NO3-N mg/l 0,12 0,12 2 
   

Nitrit, NO2 mg/l <0,05 <0,05 5 0,1 
 

0,5 

Nitritkväve, NO2-N mg/l <0,015 <0,015 5 
   

Summa NO3/50 + NO2/0.5 mg/l <0,11 <0,11 2 
   

Järn, Fe mg/l 0,028 0,081 5 0,1 0,2 
 

Kalcium, Ca mg/l 75 77 5 
 

100 
 

Kalium, K mg/l 2 2,7 5 
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Magnesium, Mg mg/l 17 19 5 
 

30 
 

Mangan, Mn mg/l <0,02 <0,02 5 
 

0,05 
 

Natrium, Na mg/l 14 18 5 
 

100 
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Bilaga 4 - Indikativ analys av vattenkvalitetsförändringar i 
Tingstäde träsk vid avledning av länshållningsvatten från File 
hajdar-täkten. 
 

Beräkning: För att få jämförbara koncentrationer beräknas den totala massan av ett ämne i 

sjön och i årstillskottet från File hajdar-täkten som sedan fördelas på den totala vattenvolymen, 

vilket är Tingstäde träsks volym plus flödet från File hajdar-täkten. 

C (indikativ) = (CT *VT + CF*VF) / (VT + VF) 

CT = koncentration av ämne i Tingstäde Träsk år 2016 

VT = Tingstäde träsks volym = 3 240 000 m
3
 

CF = koncentration av ämne i länshållningsvatten från File hajdar-täkten 

VF = Volym av årsflöde från File hajdar-täkten  

Indikativa koncentrationer och förändring mot koncentration år 2016 i Tingstäde träsk år 2021 

och år 2041 om sjön mottar vatten från Cementa ABs täkt på File hajdar. 

 

  

Utveckling av halter SLV2001:30 Analys 

Parameter Enhet 

CTTingstäde 

träsk 

(rådande) 

VF= 

100 000 

m3 

VF= 

300 000 

m3 

(2021) 

VF= 

477 000 

m3 

(2041) 

VF= 

646 000 

m3 

Tjänl 

med 

anm VV 

Tjänl med 

anm 

Användare Otjänligt   

E.coli 
cfu/100 

ml 
3-4 3-4 3-4 3-4 2-3   Påvisad 

Eventuellt en liten 

förbättring – sänkta 

koncentrationer 

Koliforma bakterier 

35C 

cfu/100 

ml 
672 653 617 589 564 Påvisad Påvisad 10 

Odlingsbara 

mikroorganismer 22C 
cfu/ml 490 478 455 436 420 10 100 

 

Alkalinitet 
mg 

HCO3/l 
126 127 130 131 133    

 
Färg 

mg Pt/l 

410 nm 
9 9,1 9,3 9,4 9,5 15 30 

 

 Hårdhet dH 7 7,4 8,5 9,3 10,0    Ökar (se kalcium) 

Konduktivitet mS/m 26 28 32 35 37 

 

250 

 

Ökar men inget som 

kräver extra åtgärd i 

vattenverket 

pH 

 

8 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

<7,5>9 10,5 Troligen oförändrad 

Turbiditet FNU 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 0,5 1,5 

 

Ökar men kräver 

ingen extra åtgärd i 

VV 

COD-Mn mg/l 12 12,0 11,6 11,2 10,9 

 

4 

 

Minskar! Positiv 

förändring men 

kräver fortfarande 

åtgärd i VV 

Fluorid mg/l 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14   1,5 
Ökar. Preventiv 

tandvård? 

Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005    

 
Klorid mg/l 7,95 8,3 8,9 9,4 9,8  100  

Ökar men fortfarande 

låga halter. 

Sulfat mg/l 13,5 23 39 52 63  100  

Ökar ordentligt! Kan 

komma att kräva 

åtgärd för att 

uppfylla kraven på 

dricksvatten om 

halter överstiger 100 
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mg/l. 

Ammonium mg/l 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39  0,5  Sjunker! 

NH4-N mg/l 0,3335 0,33 0,32 0,31 0,30  0    

Nitrat mg/l 1,13 1,3 1,7 2,0 2,3 

 

20 50 
Ökar markant men 

fortfarande låga halter. 

NO3-N mg/l 0,265 0,3 0,5 0,6 0,70 

 

  Ökar 

Nitrit mg/l 0,05 0,049 0,048 0,047 0,047 0,1 0 0,5 

 Nitrit-N mg/l 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014    

 Aluminium Al mg/l 0,0115 0,01 0,01 0,012 0,013 

 

0,1  

 
Järn Fe mg/l 0,020 0,022 0,024 0,026 0,027 0,1 0,2  Ökar men fortfarande 

låga halter. 

Kalcium, Ca mg/l 45 48 53 57 60  100  

Ökar! Kan komma 

att kräva åtgärd för 

att uppfylla kraven 

på dricksvatten om 

halter överstiger 100 

mg/l. 

Kalium K mg/l 1,15 1,3 1,6 1,8 2,0  0  
Ökar men fortfarande 

låga halter. 

Magnesium Mg mg/l 2,3 3,2 4,6 5,8 6,8  30  
Ökar men fortfarande 

låga halter. 

Mangan Mn mg/l 0,02 0,020 0,019 0,018 0,018  0,05  

 
Natrium Na mg/l 3,7 4,2 5,0 5,6 6,2  100  

Ökar men fortfarande 

låga halter. 
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Bilaga 5 - Provtagning av miljögifter i länshållningsvattnet i File 
hajdar-täkten. 

 
  



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SS-002637-01

EUSEST-00078755
Í%R%^Â!4/N4Î

Analysrapport

Cementa AB 

Tore Klevebrant

Box 104

624 22 SLITE

Kundnummer: SL8440301

Provbeskrivning:

177-2017-02141279Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

9,9

Tore klevebrant

2017-02-14 09:50

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2017-02-14

Utskriftsdatum: 2017-03-01

Provmärkning: pumpstation

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

/100 ml5Koliforma bakterier 35°C e)SS EN-ISO 9308-2:2014

/100 ml< 1Escherichia coli e)SS EN-ISO 9308-2:2014

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(g,h,i)perylen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 1.0Triklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM c)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten c)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)LidMiljö.0A.01.1625%

°C4Vattentemperatur vid provtagning d)*

FNU9.6Turbiditet c)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l14Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.9pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l230Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m100Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l39Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-17-SS-002637-01
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EUSEST-00078755

mg/l320Sulfat c)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l0.31Fluorid c)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, total c)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat c)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

mg O2/l7.3COD-Mn c)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.012Ammonium c)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.010Ammonium-nitrogen (NH4-N) c)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) c)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l11Nitrat (NO3) c)SS 028133:1991 mod10%

mg/l2.4Nitrat-kväve (NO3-N) c)SS 028133:1991 mod10%

mg/l0.0099Nitrit (NO2) c)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 c)SS 028133:1991 mod

°dH29Totalhårdhet (°dH) c)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l21Natrium Na (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l6.2Kalium K (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l160Kalcium Ca (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l0.093Järn Fe (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l30Magnesium Mg (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.010Mangan Mn (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 1.0Aluminium Al (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l0.0014Antimon Sb (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00045Arsenik As (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00039Bly Pb (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.53Bor B (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) c)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l0.00026Krom Cr (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) c)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.011Nickel Ni (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00074Selen Se (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.017Uran U (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Hexazinone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kloridazon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.010Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0102,4,5-T a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

µg/l<0.0102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.02Akrylamid a)In house metod (210)20%

µg/l<0.010Azoxystrobin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bitertanol a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Boscalid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Carbendazim a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010DMST a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.05Epiklorhydrin b)Internal method adapted 

from EN 14207

µg/l<0.010Fenhexamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazalil a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Iprodione a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metribuzin-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Pirimicarb a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Prochloraz a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

µg/l<0.010Propiconazole a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

Kemisk kommentar

Radon har ej kunnat analyseras pga för mycket luft i flaskan.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  SOFIA (Berlin), GERMANY

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

d)  Uppgift från provtagare

e)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-069292-01

EUSELI2-00421335
Í%R%^Â!8]ÄJÎ

Analysrapport

Cementa AB 

Tore Klevebrant

Box 104

624 22 SLITE

Kundnummer: SL8440301

Provbeskrivning:

177-2017-04110898Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

15

Tove Klevebrant/Stefan Hedström

2017-04-10 08:40

Provet ankom:

Ytvatten (rå)Matris:

2017-04-11

Utskriftsdatum: 2017-04-25

Provmärkning: Pumpstation FH Bergab

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(g,h,i)perylen c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 1.0Triklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM c)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten c)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.10Vinylklorid c)LidMiljö.0A.01.1625%

°C6Vattentemperatur vid provtagning d)*

FNU1.2Turbiditet c)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l9.9Färg (410 nm) c)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

8.0pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l110Alkalinitet c)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m81Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

mg/l6.6Klorid c)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l310Sulfat c)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l0.33Fluorid c)St Meth 4500-F,E 1998 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod / Kone

µg/l< 1.0Cyanid, total c)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat c)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

Bq/l< 10Radon c)SSM Rapport 93:201320%

mg O2/l1.6COD-Mn c)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.073Ammonium c)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.057Ammonium-nitrogen (NH4-N) c)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) c)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l12Nitrat (NO3) c)SS 028133:1991 mod10%

mg/l2.8Nitrat-kväve (NO3-N) c)SS 028133:1991 mod10%

mg/l0.046Nitrit (NO2) c)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l0.014Nitrit-nitrogen (NO2-N) c)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 c)SS 028133:1991 mod

°dH23Totalhårdhet (°dH) c)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l16Natrium Na (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l6.4Kalium K (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l120Kalcium Ca (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.024Järn Fe (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l28Magnesium Mg (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00062Mangan Mn (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.019Aluminium Al (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0012Antimon Sb (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00034Arsenik As (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.000050Bly Pb (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.39Bor B (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.00045Koppar Cu (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) c)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0052Nickel Ni (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.0025Selen Se (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.0097Uran U (end surgjort) c)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar
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AR-003v40



AR-17-SL-069292-01

Í%R%^Â!8]ÄJÎ

EUSELI2-00421335

Technology  vol. 31, no 2

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Hexazinone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kloridazon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science & 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4
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Technology  vol. 31, no 2

µg/l<0.0102,4,5-T a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.020Akrylamid a)In house metod (210)20%

µg/l<0.010Azoxystrobin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bitertanol a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Boscalid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Carbendazim a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010DMST a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.05Epiklorhydrin b)Internal method adapted 

from EN 14207

µg/l<0.010Fenhexamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Imazalil a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Iprodione a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Pirimicarb a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Prochloraz a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Propiconazole a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  SOFIA (Berlin), GERMANY

c)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

d)  Uppgift från provtagare

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
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Sulfate Removal Technologies: A Review
By Mark Reinsel, Apex Engineering

Magnesium sulfate crystals photographed under polarized light

Sulfate concentrations in water have come under increasing scrutiny from regulatory
authorities over the past two decades.  In contrast to contaminants such as nitrate,
arsenic, and heavy metals, sulfate has no primary standard for drinking water or aquatic
life.  However, the secondary standard for drinking water in the U.S. is 250 mg/L and
concentrations above 600 mg/L may create laxative effects.  In Minnesota, future sulfate
discharges may be limited to as low as 10 mg/L (an unenforced standard that is
currently under review) to protect wild rice habitat.  Guidelines for sulfate levels around
the world are shown in Table 1.

TABLE 1.  RECOMMENDED MAXIMUM SULFATE LEVELS
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Authority

Sulfate Concentration
(mg/L)

USA

500

Canada

1,000

European Union

1,000

South Africa

600

Australia

1,000

World Health
Organization (drinking

water)

250

From:    Ramachandran, 2012

Many treatment technologies have been developed and refined to remove sulfate from
water, including chemical, biological, and physical processes.

Chemical Treatment Technologies

Chemical methods for reducing sulfate concentrations include:

1. Lime precipitation
2. Barium precipitation
3. The CESR process
4. The SAVMIN™ process
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The simplest technology for reducing high sulfate concentrations is lime precipitation.
Adding calcium as pebble lime, hydrated lime, or limestone can precipitate calcium
sulfate (gypsum) and reduce sulfate concentrations to the solubility limit of 1,500-2,000
mg/L.  Concentrations already below this level will generally be unaffected by lime
addition.  Typical equipment requirements for this process are a lime silo, lime slaker, or
other reagent feed system, reaction tank, and clarifier.  If sulfate must be further
reduced (“polished”), an add-on process such as barium, CESR, or SAVMIN is
recommended.

As a polishing step for sulfate removal, barium salts can be added to precipitate barium
sulfate, which has a very low solubility in water, with the final sulfate concentration
limited only by the amount of barium added and reaction time.  Typical salts used are
barium chloride and barium carbonate.  The disadvantage of barium addition is the
relatively high chemical cost; a recent price for barium chloride was about $2/lb.

The Cost-Effective Sulfate Removal (CESR) process was originally developed as the
Walhalla process in Europe in the 1990s.  A specialized powdered cement (reagent) is
added to precipitate ettringite, which is a hydrated calcium aluminum sulfate
compound.  The CESR process requires lime addition and a pH of about 11.3 for
ettringite formation, and can achieve sulfate concentrations far below the gypsum
solubility limit (Reinsel, 2001).  Sulfate concentrations are typically limited only by the
amount of reagent added and reaction time.  Disadvantages are the large amount of
sludge generated, and the fact that high sodium concentrations inhibit the process.  The
CESR reagent costs about $0.40/lb.

The SAVMIN process was developed by MINTEK in South Africa in the 1990s to treat
acid mine drainage.  Ettringite is precipitated as in the CESR process, in this case by
recycling aluminum hydroxide.  Sulfate levels can be reduced to less than 200 mg/L by
this process.  MINTEK has signed an agreement with Veolia South Africa to further
develop the SAVMIN process (Ramachandran, 2012).  The first pilot evaluation of the
improved SAVMIN process using Veolia’s MULTIFLO™ clarifier was recently
undertaken.

Biological Treatment Technologies

If metals are present in the water to be treated, biological treatment has the advantage of
being able to remove them along with sulfate via metal sulfide precipitation.  Biological
processes for removing sulfate include:

1. The THIOPAQ™ process
2. Other packed bed or fluidized bed reactors
3. Passive treatment
4. In situ treatment
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In the THIOPAQ process developed by the PAQUES company (Netherlands), sulfide is
produced by contacting the sulfate-containing stream with sulfate-reducing bacteria
(SRB) in the presence of a carbon source (electron donor) such as hydrogen gas or acetic
acid.  The reaction for hydrogen is:

                SO + 4 H + SRB à S + 4 H O

Excess sulfide can then be converted to elemental sulfur (S ) with aerobic bacteria as
follows:

                HS + ½ O + bacteria à S + OH

The main advantages claimed by this process are:  a) H S concentrations are low, b)
most of the H S present will be dissolved in water rather than in the gas phase, c) the
process can be conducted at ambient temperatures, and d) flow rates can be varied.  The
first commercial plant for this process was built in 1992 at the Budel Zinc refinery to
remove zinc and sulfate from acid plant blowdown (Ramachandran, 2012).  Numerous
other plants are in operation using this technology.

Apex Engineering has designed several relatively small-scale treatment systems for
sulfate removal from mine water (Table 2).  The first three are packed bed systems with
a continuous carbon source feed (methanol or ethanol), while the last is a passive
bioreactor.  We are in the process of designing two more passive bioreactors for
construction in 2015.

TABLE 2.  SULFATE REMOVAL SYSTEMS

Location
Client

Year Built
Description

Babbitt, MN

PolyMet Mining

2012

Packed bed 10-gpm system for mining pit
lake

4
2-

2
2-

2

o

-
2

o -

2

2
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Republic, WA

Kinross Gold

2006

Packed bed 50-gpm system for mining-
impacted groundwater at closed gold mine
Republic, WA

Kinross Gold

2005

Packed bed 6-gpm system for mining-
impacted groundwater near active tailings

impoundmentElko, NV

Veris Gold

2014

Passive 10-gpm system for seepage from
rock disposal area at active gold mine

Passive bioreactors or biochemical reactors are another proven technology for sulfate
removal.  Biochemical reactors (BCRs) are engineered treatment systems that use an
organic substrate to drive microbial and chemical reactions to reduce concentrations of
metals, acidity, and sulfate (ITRC, 2013).  BCRs have been used primarily to treat
mining-influenced waters over the past two decades.  BCRs may be configured to
operate with or without external energy and chemical input, and can often be sustained
for months at a time without human intervention (hence the name “passive
bioreactors”).  A list of sulfate-reducing BCRs is shown in Table 3.

TABLE 3.  BIOCHEMICAL REACTORS

Site Name

Location

Design Flow
(gpm)
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West Fork

Missouri

1,200

Golinsky Mine

California

10

Iron King Mine

Arizona

7

Yellow Creek 2B

Pennsylvania

10

Ore Hill Mine

New Hampshire

6

Golden Cross Mine

New Zealand

300

Kendall Mine

Montana

5
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Haile Mine

South Carolina

6

Quinsam Mine

British Columbia, Canada

250

Delamar Mine

Idaho

20

Luttrell Repository

Montana

5

According to Mattson (2014), standard bioreactors have a performance advantage over
BCRs but at increased capital and O&M cost.  Standard bioreactors such as THIOPAQ or
packed bed systems are more efficient and can be better adapted to large-scale
applications, according to Mattson.

In situ sulfate reduction (ISSR) is an innovative technology that combines biological
sulfate reduction with remediation hydrogeology approaches (Gillow et al., 2014).  A
carbon source such as lactate is injected to catalyze sulfate reduction via in situ SRB,
with sulfur then sequestered as sulfide minerals and/or elemental sulfur.  ISSR was
developed by ARCADIS.  Apex Engineering has incorporated ISSR as a component of
the treatment systems for Kinross Gold and Veris Gold (Table 2).

Reported advantages are:  a) many choices for low-cost carbon sources, b) low potential
for process disruptions, and c) less effort to operate than pump and treat.  However,
challenges include managing the precipitates, managing final water quality, distributing
the carbon source in the subsurface, and the possibility of sulfate “rebound” after
treatment ceases.  Several options are available for injecting the carbon source.

ARCADIS’s view on the future outlook for ISSR is that:
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• It is a viable technology for specific applications.
• It is important to consider depth, saturated thickness and downgradient receptors.
• Iron addition to control dissolved sulfide should not be necessary.
• Hydraulic performance and biogeochemical parameters should be monitored.
• The technology should be scaled from pilot-scale to intermediate/full-scale.

Physical Treatment Technologies

Physical processes for removing sulfate include:

1. Ion exchange processes such as GYP-CIX and Sulf-IX™
2. Nanofiltration
3. Reverse osmosis

GYP-CIX is a fluidized bed ion exchange process developed in South Africa to remove
sulfate from water that is close to gypsum saturation, so it could be used as a polishing
step after lime precipitation.  It is the historic predecessor to the Sulf-IX process, which
maintains the IX resin in the same vessel to minimize attrition from resin handling.

BioteQ Environmental Technologies of Vancouver has developed the Sulf-IX process to
remove sulfate from waters high in hardness and at near gypsum saturation levels.  The
Sulf-IX process is designed to selectively remove calcium and sulfate from water to
achieve effluent compliance with sulfate discharge limits.  It is a two-stage IX using two
resins (one cationic and one anionic) to partially demineralize the feed water.  The
cationic and anionic resins are regenerated using sulfuric acid and lime, respectively, to
generate nontoxic solid gypsum (the only byproduct of the process).  One significant
advantage of Sulf-IX over membrane systems is that it produces no brine solution,
providing substantial cost savings on brine disposal via storage or evaporation.  The first
commercial plant using this technology has been operating in Arizona since 2011, with a
capacity of 600 m /day (110 gpm).

Nanofiltration (NF) is a membrane process that can be used to remove sulfate and other
contaminants.  It operates at higher pressures (higher operating costs) than
microfiltration or ultrafiltration, but lower pressures than reverse osmosis (RO).  NF will
have a high removal (high rejection) of sulfate because it is a divalent ion, but will have
lower rejection of monovalent ions such as nitrate and sodium.  For NF and other
membrane processes, sulfate and other contaminants are concentrated in a reject
stream, which may comprise between 10 and 40 percent of the original flow.  Disposal or
treatment of the reject stream is another consideration.

Reverse osmosis for sulfate removal is generally only considered when monovalent
contaminants must also be removed.  Otherwise, NF is more cost-effective for sulfate
removal than is RO.

3
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Golder Associates presented a recent paper summarizing sulfate removal treatment
processes (Golder, 2014).  Their conclusions include:

• Active biological treatment has never become popular despite extensive research
and development.

• Passive treatment has advanced and may be cost-competitive.
• Operating costs for IX are sensitive to reagent prices and reagent utilization

efficiency.
• Membrane technologies for sulfate removal below gypsum solubility levels are

commercially demonstrated and have achieved acceptance.
• The cost and complexity of advanced sulfate removal projects warrants

independent peer review.

References

1. Gillow, J., M. Hay and J. Horst, 2014. In Situ Sulfate Mine Water Treatment –
Practical Engineering in the Field.  INAP Sulfate Workshop, Salt Lake City,
February 27 .

2. Golder Associates, 2014. Established and Innovative Sulfate Removal Treatment
Processes. INAP Sulfate Workshop, Salt Lake City, February 27 .

3. ITRC, 2013. Biochemical Reactors for Mining-Influenced Waste.  BCR-1.
Washington, D.C.: Interstate Technology & Regulatory Council, Biochemical
Reactors for Mining-Influenced Waste Team.  www.itrcweb.org.

4. Mattson, B., 2014. Review of Sulfate Treatment Issues:  An Overview of INAP’s
Treatment of Sulfate in Mine Effluents.  INAP Sulfate Workshop, Salt Lake City,
February 27 .

5. Ramachandran, V., 2012. Removal, Control and Management of Total Dissolved
Solids rom Process Effluent Streams in the Non-Ferrous Metallurgical Industry –
A Review.  Proceedings of the 51 Conference of Metallurgists, September 30-
October 3, 2012, Niagara, Ontario, Canada.  Pp. 101-117.

6. Reinsel, M., 2001. A New Process for Sulfate Removal from Industrial Waters.
Water Online, June.

For more information, contact Mark Reinsel at http://www.apexengineering.us.

Image credit: "MgSO4-5," Imajilon © 2012, used under an Attribution 2.0 Generic
license: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

th

th

th

st

Page 9 of 9Sulfate Removal Technologies A Review

2017-07-14https://www.wateronline.com/doc/sulfate-removal-technologies-a-review-0001


