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Nuvarande tillstånd Ryllshyttemagasinet 

Översikt Ryllshyttemagasinet nivå +241 

3 



Nuvarande tillstånd Ryllshyttemagasinet 
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Avbördning 

En viss volym fritt vatten behövs i magasinet för att: 

 

 Styra sedimentering och motverka förhöjda utsläppsvärden till 

recipienten 

 Minska problematik med damning från torrlagd sand 

 

Ett minsta avstånd mellan dammkrön och vattenyta, sk fribord, 

definieras enligt branschens riktlinjer för att säkerställa 

dammsäkerheten vid höga flöden. 

 

Utskovet dimensioneras för att klara avbördningen av ett extremflöde 

med återkomsttid motsvarande ca 1:10 000 år.  
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Behov av framtida kapacitet 

För att sandmagasinet ska kunna ta hand om mer anrikningssand 
behöver dammar och utskov höjas. 

 

Mängden sand som deponeras i magasinet kan variera och beror på: 

 Andel mineralkoncentrat som utvinns från malmen  

 Hur mycket av anrikningssanden som används för återfyllnad i 
gruvan 

 

Höjningstakten för dammar och utskov beror på mängden sand som 
deponeras samt magasinets yta. 

 

Tillräcklig kapacitet under nästkommande 10-årsperiod (räknat från 
befintligt tillstånd) erhålls med en ca 15 m höjning. 
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Planerade åtgärder dammar 

Översikt Ryllshyttemagasinet nivå +256 
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Planerade åtgärder dammar 

Höjningen av dammarna sker i enlighet med tidigare tillståndsgiven 

utformning: 

 Täta dammar höjs uppåt med en tätkärna av morän 

 Övriga dammar höjs med inåtmetoden, dvs grovkornig deponerad 

anrikningssand används för att höja dammkrönet inåt i magasinet. 
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Deponeringshantering 

 Deponeringsplanering – en 
förutsättning för dränerande 
dammar 

 Grova partiklar närmast dammkrön 
+ tid för konsolidering = 
förutsättningar för bra 
dammkonstruktion 

 Kontinuerlig flytt av utsläppspunkt 
förhindrar att beachen 
vattenmättas (samt bidrar till att 
magasinsytan hålls fuktig vilket 
motverkar damning) 

 Vattenyta långt från dammkrön 
minskar portryck i dammen samt 
minskar risk för erosion och 
våguppspolning 
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Stabilitet 

Branschens riktlinjer följs map 

stabilitetskrav för både dammar och 

utskov. 

 

Dammarnas stabilitet verifieras 

kontinuerligt under drift där undersökta 

materialparametrar och uppmätt 

portryckssituation beaktas.  

 

Eventuellt behov av 

dammsäkerhetshöjande åtgärder så 

som ökad stödfyllning eller dränage 

utvärderas därefter. 
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Klassificering 

Dammarna klassificeras utifrån konsekvenserna av ett dammbrott för 

människa och miljö. 

 

De lagar och riktlinjer som följs är: 

 Miljöbalken enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer 

 RIDAS 

 GruvRIDAS 

 

Vid en höjning ökar de täta dammarna (I2 och E2) en klass från 

nuvarande kategori eftersom konsekvenserna av ett dammbrott ökar. 

 

Högre klass på damm medför ökade krav på övervakning och kontroll.  
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Övervakning och kontroll 

Typ av kontroll Syfte 

Vattenståndsrör Kontroll av vattennivåer i dammkroppen map stabilitet 

samt läckage genom damm 

Mätbrunn Läckagemätning samt bevakning av grumling map 

materialtransport 

Mätdubb Rörelsemätning map sättningar samt rörelser i 

dammkroppen 

Käppar Övervakning av beachlängd 

Kamera Visuell övervakning av området 

Vattennivå Kontroll av fribord (säkerhetsavstånd mellan vy o 

dammkrön) 

Vibrationsmätare Övervakning av vibrationer från sprängningsarbeten 

Driftsmässig tillsyn Regelbunden okulär inspektion av ledningar, dammar, 

utskov 
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Planerade åtgärder utskov 

Plan och tvärsektion utskov 

+241 

+256 

Berg 

Damm 
Betong 

Höjning av befintligt utskov utförs enligt 

tidigare princip samt med 

förstärkningsåtgärder 
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Återpumpning av läckagevatten till 

Ryllshyttemagasinet 

 Läckagevatten från dammarna samlas upp och pumpas tillbaka till sandmagasinet via 

5 st återpumpningsstationer runt om magasinet 

 

 4 gånger per år tas vattenprover ut på vattnet för analys av bland annat metaller och 

näringsämnen 
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Återpumpat vatten - resultat 2014-2017 
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Återpumpat vatten resultat 2014-2017 
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