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FÖRORD
Dalälvsdelegationen fick 1988 Regeringens uppdrag att utarbeta ett åtgärds
program för att rena Dalälven inom 10 år. I en förstudie (SOU 1988:34),
genomförd av Statens geotekniska institut (SGI) fastlades att gruvavfallet
utgör den dominerande källan för metallbelastningen i Östersjön. Det konsta
terades vidare att de förhållanden som styr utlakningen är komplicerade,
varför det erfordrades ytterligare fält- och laboratoriestudier för att kunna
kvantifiera de stora bidragskällorna och att kunna välja åtgärder för att nå
en markant reduktion av utsläppen.
Frågeställningarna kring gruvavfallet inom Dalälvens avrinningsområde är
tvärvetenskapliga. Exempel på aktuella frågeställningar rör antikvariska
värderingar, stadsplanering, geohydrologi, geokemi, mineralberedning, vatten
reningsteknik, materialinventeringar (avfall, täckningsmaterial), stabilitets
frågor och entreprenadutförande.Utifrån ett förslag till program för en
sådan studie,framtaget av SGI, fick institutet i april 1989 Dalälvsdelegatio
nens uppdrag att genomföra föreslagen utredning. I utredningsuppdraget låg
upphandling och samordning av ett stort antal delutredningar, ekonomisk
reglering av externt utförda projekt samt att svara för utvärdering och
framtagande av åtgärdsförslag. I uppdraget ingick även att hålla berörda
kommunala och statliga myndigheter informerade under arbetets framskridan
de samt att leda en arbetsgrupp sammansatt av närmast berörda parter.
Projektansvarig vid SGI har varit generaldirektör Jan Hartlen. Projektledare
har varit tekn dr Tom Lundgren, Terratema AB, som även svarat för framta
gandet av sluttrapporten. För att genolllföra denna stora utredningsinsats på
drygt ett år har ett stort antal personer'' varit engagerade.
I den särskilda arbetsgruppen har ingått miljö- och hälsovårdschef Hans
Andersson, Hedemora kommun, miljöchef Per G Broman, Boliden Mineral AB,
miljö- och hälsoskyddschef Erland Fernerud, Falu kommun, övering. Per
Haglund, STORA, avd dir Christian Meschke, Riksantikvarieämbetet, avd dir
Björn Södermark, Naturvårdsverket samt projektledningen. Ordförande i
gruppen har varit Jan Hartlen, SGI. Till arbetsgruppen har Dalälvsdelega
tionens huvudsekreterare, Kjell Svensson varit adjungerad.
Till den grupp som framtagit underlagsmaterialet skall i första hand nämnas
Pär Elander, Ann-Marie Fällman, Sten Kullberg och Per Lindmark vid SGI,
Ulf Qvarfort vid Uppsala Universitet, Sven Olsson vid Dalarnas Museum, Ola
Nilsson vid Arkeometallurgiska institutet, Erik Mattsson vid Stora Teknik,
Jan Magnusson vid SGAB, Ulf Marklund vid Boliden Engineering, Bo Ledin
vid VIAK AB, Birgitta Eriksson vid SGU, Karin och Gunnar Eriksson (egen
verksamhet) samt Jan Eurenius och Åke Markland vid VBB. Elke Kruger och
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Lisa Ledskog, Terratema har biträtt projektledningen och Jan Lindgren vid
SGI har givit rapporten sin slutliga lay-out.
Undertecknade vill framföra ett stort tack till alla, som deltagit i projektet.
På kort tid och på ett mycket positivt sätt har ni ställt upp och tagit fram
ett kvalificerat underlag. Vi vill även tacka arbetsgruppen för många
värdefulla synpunkter och bidrag samt Dalävsdelegationen för förtroendet
att få genomföra Gruvavfallsprojektet.

LINKÖPING I SEPIBMBER 1990

Jan Hart/en

Tom Lundgren
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SAMMANFATTNING
Dalälvsdelegationen och gruvavfallsupplag
Dalälvsdelegationen har inrättats av Regeringen och har som uppgift att
undanröja orsakerna till uppkomna skador på vattenkvaliteten i Dalälven, att
förebygga framtida sådana skador och att minska belastningen av miljöskad
liga ämnen på Östersjön. Som målsättning för sitt arbete har delegationen
lagt fast att alla utsläpp av förorenande ämnen - främst tungmetaller, oljor,
andra kemikalier och närsalter - till Dalälven skall begränsas så mycket som
möjligt. Huvuddelen av utsläppen av tungmetaller sker från upplag av gruv
avfall varför Delegationen har beslutat att åtgärder som begränsar dessa
utsläpp har högsta prioritet. I en förstudie klargjordes att antalet upplag
med gruvavfall inom Dalälvens avrinningsområde är stort och att vittringen
med efterföljande utlakning av metaller utgör en serie komplicerade pro
cesser. Flera av upplagen utgör i sig fornlämningar eller är förbundna med
sådana vars skyddsvärde i många fall är mycket stort, i vissa fall av riks
intresse. Staden Falun har med anledning av den anrika och bevarade gruv
miljön föreslagits bli upptagen på FN:s lista över skyddsvärda objekt, den
s.k. World Heritage List. Att prioritera vilka upplag som bör åtgärdas och
att välja de lämpligaste metoderna för åtgärderna kräver därför ett kvalifi
cerat underlag.
För att klarlägga vilka gruvavfallsupplag som bör åtgärdas och för att fram
lägga en plan för hur detta bör ske, gav Delegationen i april 1989 Statens
geotekniska institut (SGI) i uppdrag att genomföra en utredning benämnd
Dalälvsdelegationens Gruvavfallsprojekt. I uppdraget ha r ingått att bedöma
effekten av olika åtgärder i form a v minskad me tallbelastning. Denna
rapport redovisar projektets resultat.
Redan genom förstudien stod det klart att gruvavfallen i Falun svarar för
huvuddelen av metallutsläppen till Dalälven. Därefter komme r utsläppen från
Ga rpenbergsområdet, vilka i sig bedömdes vara a v samma storleksordning som
de från alla övriga gruvupplag inom avrinningsområdet.

Metalläckage
Utredningen har beräknat de primära, årliga utsläppen av metaller från
gruvavfallsupplagen under utredningsperioden (1989/90) till ca 325 ton zink,
16 ton koppar och 490 kg kadmium. Dessa primära utsläpp till närmaste
recipient reduceras på grund av fastläggning i sediment etc. i varierande
grad innan utsläppet når Dalälven. Fastläggningen är i första hand beroende
av avståndet mellan källan och primärrecipient respektive Dalälven. Primär
utsläppen fördelar sig idag på gruvavfallen i Falun, Garpenberg och övriga
områden enligt följande fördelning:
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OMRÅDE
Falu tätort
Garpenberg
Övriga områden

ZINK

KOPPAR

95 %

87 %
l %
12 %

2 %

3 %

KADMIUM

90 %
2
8

%
%

De stora utsläppen erhålls från Falu tätort vilket innebär att åtgärder där
kommer att vara effektivast för att begränsa de totala metallutsläppen till
Dalälven. Upplagen med gruvavfall i Falun kan indelas i ett 15-tal enheter
varav slagghögarna och slaggfyllningen i stadsbebyggelsen utgör de volyms
mässigt största, omfattande totalt ca 3,8 Mm3 • Utredningen har visat att
huvudparten av utsläppen dock härrör från ett mindre antal enheter med
gruvavfall, motsvarande ca l Mm3 • Dessa utgörs av upplagen med kisbränder
(från tillverkningen av svavelsyra), Nya Sandmagasinet samt upplagen med
gruvvarp och råvaran för rödfärgstillverkningen. Dessa upplag beräknas
tillsammans ha svarat för 78 % av de primära utsläppen av koppar, 83 % av
zink respektive 88 % av kadmium som under projekttiden letts till Faluån,
Tisken och Runn. Av övriga utsläpp dominerar de från Främbyverket till följd
av reningen av gruvvatten - en rening som pågått sedan 1987 och som inne
burit att utsläppen av metaller från gruvverksamheten i stort sett halverats
sedan dess. Ett annat utsläppsobjekt, där åtgärder redan pågår, är det från
Galgbergsmagasinen.
Gruvavfallsupplagen i Garpenberg domineras av sandmagasin, varav ett är i
bruk. Trots att utsläppen av metaller från gruvavfallen i Garpenberg är
avsevärt mindre än de i Falun bedöms ändå vissa åtgärder erfordras där.
Skälen för detta är främst att de större sandmagasinen utgör potentiellt
stora metallkällor som under lång tid framöver kan läcka surt och metallrikt
vatten. För åtminstone ett av upplagen, Lilla Bredsjömagasinet, är dessutom
risken uppenbar för att metalläckaget kommer att öka markant med tiden.
En viss ökning av utsläppen bedöms även ske med hänsyn till att flera källor
idag lämnar sitt metallbidrag till en invallad del av Gruvsjön, som idag
länshålls. Länshållningsvattnet pumpas till Ryllshyttemagasinet där en del av
metallerna automatiskt avskiljs genom fastläggning. Om denna pumpning
skulle upphöra innan saneringsåtgärder genomförts, bedöms metallbelast
ningen på Gruvsjön öka betydligt.
Upplagen med gruvavfall inom "övriga områden" har kartlagts. Totalt har 213
upplag påträffats utanför Faluns tätort och Garpenbergsområdet. De flesta
av dessa utgörs av små slagghögar som inte lämnar några betydande metall
mängder till vattendragen. De objekt som är mest aktuella för åtgärder är
dels större slagghögar vilka, som normalt, ligger nära vattendrag, samt
upplag med kraftigt vittrande varp och lämnar betydelsefulla metallbidrag
till vattendragen.
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Förslag till åtgärder i Falu tätort
A tgärderna i Falun föreslås koncentreras på Nya Sandmagasinet samt uppla
gen med kisbränder, gruvvarp och rödfärgsråvara. Det framhålls i rapporten
som viktigt att de redan beslutade och delvis redan genomförda åtgärderna
på Galgbergsmagasinen och vid Främbyverket (reduktion av slam-flykt) slut
förs. Dammvallen vid Galgbergsmagasinet skall täckas enligt koncessions
beslut. Eventuellt kan då annat avfall, såsom gruvvarp eller slagg utnyttjas
och därigenom automatiskt bli deponerat under släntens blivande täckning.
Metalläckaget från Nya Sandmagasinet bedöms i första hand härröra från
vittrande material i magasinets underlag och dammvallar och inte från
avfallssanden, eventuellt förstärkt av kisbränder som deponerats i magasinet.
För Nya Sandmagasinet och upplaget med kisbränder föreslås avskärmning av
externt yt- och grundvatten i kombination med en täckning som hindrar
vatten och syre att nå avfallen, s.k. tät-täckning. Dessa åtgärder bedöms
reducera metalläckaget med ungefär 85-90 %. Gruvvarpen föreslås i första
hand anrikas i anrikningsverket i Falun och uppkommande nytt avfall depone
ras sedan på Nya Sandmagasinet. Om anrikningen visar sig bli för kostsam
bör gruvvarpen istället deponeras under en tät-täckning vid något av Sand
magasinen, företrädesvis i slänten till Galgbergsmagasinet. Lakvattnet från
råvaran för tillverkning av rödfärg föreslås bli omhändertagen och förd till
reningsverket. För att säkerställa att allt lakvatten blir omhändertaget,
ingår också i förslaget att upplagen med råvaran förs närmare Stora Stöten,
inom gruvans dräneringsområde. I övrigt föreslås i en första etapp "uppstäd
ning" inom industriområdena vid Stora Teknik och söder om Svavelsyrafabri
ken.
Metalläckaget från slaggen i och omkring stadsbebyggelsen i Falun har visat
sig vara måttligt och svarar totalt för ca 2 - 6 % av utsläppen, beroende av
metall. Det skall dock framhållas att en del av läckaget från slaggen dräne
ras genom läckande ledningar till reningsverket, där det renas, och därför
inte är inkluderat i den ovan angivna fördelningen. Det låga utsläppet från
slagg innebär att åtgärder inom stadsbebyggelsen kan ges en låg prioritet.
Den totala effekten av åtgärderna i Falun, inklusive redan beslutade, bedöms
motsvara en reduktion av zink med 80 %, koppar med 77 % och kadmium med
83 % av de primära utsläppen. Kostnaden för åtgärderna i Falun bedöms
uppgå till knappt 100 Mkr, men blir beroende av val av teknik, material och
ambitionsnivå samt av de lokala förhållandena, vilka framkommer under
detaljprojekteringen.
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Förslag till åtgärder i Garpenberg och "övriga områden"
Förslaget till åtgärder i Garpenberg omfattar främst täckning av de s.k.
Västra Sandmagasinen (mellan Odalfältet och Gruvsjön) och Lilla Bredsjö
magasinet. Täckningen av de förstnämnda magasinen bör ske med tät- och
skyddsskikt, efter omschaktning för att skapa lämpliga lutningar. Utform
ningen av täckningen på Lilla Bredsjömagasinet bör klarläggas genom särskil
da undersökningar. Vidare föreslås tät-täckning av vissa delar av slagg
högarna vid Herrgårdsområdet, söder om Gruvsjön, för att begränsa ett rela
tivt kraftigt läckage av främst koppar och zink direkt till Garpenbergsån.
Slutligen föreslås i Garpenberg anrikning och metallutvinning av den varp
som finns kvar inom Odalfältet. Hänsyn skall då tas till förekomsten av från
antikvarisk synpunkt viktiga lämningar. Varp, som inte kan kommas åt på
grund av rasrisk, bör försöka föras ned i gruvan så att de blir deponerade
under vatten när gruvan överges.
Utredningen har inom "övriga områden" prioriterat 5 av upplagen för åtgär
der i en första etapp. Två av dessa utgörs av gruvvarp som föreslås lagras
för en framtida tillverkning av rödfärg eller utvinning av metaller. Dessa
upplag omfattar endast 5 000 respektive 18 000 m3 • Lagringen förutsättes
ske så att lakvattnet kan tas om hand och behandlas i reningsverk. Netto
kostnaderna för att genomföra detta är kraftigt beroende av den intäkt som
kan erhållas av anrikningen. Det skall poängteras att särskilda undersökning
ar krävs som bekräftar att materialet går att utnyttja på det föreslagna
sättet. I annat fall bör avfallshögarna tät-täckas.
De återstående 3 åtgärdsobjekten inom "övriga områden", vilka prioriteras
för den första åtgärdsetappen, utgörs av slagg, nämligen upplagen vid
Staberg, Bergsgården och Österå. Dessa omfattar vardera 150 000 - 300 000
m3 och bör åtgärdas genom tät-täckning efter viss koncentration på plats.
Rapporten innehåller en lista över ytterligare 10 objekt inom "övriga om
råden" som kan bli aktuella att åtgärda i en senare etapp. Sådana åtgärder
är anrikning/metallutvinning, lagring som rödfärgsråvara och tät-täckning.

Atgärder som genomförs inom "övriga områden" kommer, eventuellt med
undantag för de högar som nyttiggörs som råvara, att bli generellt mer kost
nadskrävande än de i Falun respektive Garpenberg räknat per reducerad
metallflödesenhet. Det skall dock framhållas att kostnadseffektiviteten även
sjunker kraftigt i Falu tätort om man önskar en större reduktion än vad som
åstadkommes genom att åtgärda de allra största källorna. Det har således
bedömts vara billigare att åtgärda slagghögar utanför Falun än inom stads
bebyggelsen i Falun för samma metallreduktion.
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Atgärdernas konsekvenser på den kulturhistoriska miljön
De förslagna åtgärdernas påverkan på kulturhistoriskt värdefulla lämningar
och för gruvmiljön bedöms bli relativt små. Atgärderna av sandrnagasinen och
upplaget med k isbrä nder i Falun berör knappast de antikvariska intressena
alls. A tgärdandet av gruvvarp blir den åtgärd i Falun som mest påtagligt
begränsar möjligheterna att bevara gruvmiljön kring Stora Stöten intakt.
Förslaget innebär dock i sin helhet att Stora Stöten liksom en typisk hög
med gruvvarp intill gruvmuseet lämnas orörd. Inga åtgärder föreslås heller
inom bebyggda områden. Den föreslagna uppstädningen av de två industriom
rådena i Falun måste ske med stor försiktighet så att fornlämningarna kring
vändrostarna söder om Svavelsyrafabriken respektive hyttorna längs åbrinken
vid Stora Teknik inte skadas.
De antikvariska intressena i Garpenberg är huvudsakligen knutna till slagg
högarna vid Herrgården och till gruvhål inom Odalfältet vilka idag är täckta
av gruvvarp. De föreslagna åtgärderna vid Herrgården innebär att området i
direkt anknytning till kulturhistoriska byggnader och fornlämningar inte
åtgärdas, men att slagg i friliggande högar samlas ihop och täcks. Detta
leder till att delar av en kulturhistoriskt värdefull miljö i praktiken för
svinner. Den föreslagna saneringen av gruvvarp bör ske så att värdefulla
fornlämningar i anslutning till gruvhålen inte skadas. Vidare bör gruvvarp
kring känsliga objekt lämnas utan åtgärd. Om så sker, bedöms föreslagna
åtgärder innebära acceptabla intrång i de antikvariska intressena i Garpen
berg.
Av de föreslagna, men inte i en första etapp prioriterade, åtgärdsobjekten
inom de övriga områdena bedöms endast de i ö. Silvberg påverka kultur
historiska objekt av riksintresse. Hopsamling av gruvvarp och slagg till ett
gemensamt upplag, som täcks, skulle innebära ett betydande ingrepp i den
medeltida gruvmiljön. Om upplagen vid ö. Silvberg blir aktuella för åtgärder
i en andra åtgärdsetapp, föres lås därför att möjligheterna att samla upp och
rena lakvattnet istället klarläggs.

Kostnader och genomförande
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna låter sig i detta skedet e ndast
beräknas översiktligt. Bl.a. beror de av teknikval och lokala förhållanden.
Inverkan fås vidare av vilken intäkt som kan erhållas vid utnyttjande av
vissa delar av avfallet som råvara. Totalt uppskattas kostnaderna uppgå till
mellan 200 och 250 Mkr. Kostnaderna för åtgärderna i Falu tätort blir låga i
relation till den effekt som uppnås i form av begränsning i utsläppen. Detta
beror av att åtgärdsobjekten är väl samlade i Falun.

11

Totalkostnaderna för åtgärder i Garpenberg beräknas bli något lägre än i
Falun och de inom "övriga områden" ytterligare något lägre. Jämfört med
den förhållandevis begränsade effekt dessa senare åtgärder bedöms få i
relation till de i Falun kan dessa kostnader synas vara stora. A tgärderna
föranleds i första hand av behovet att reducera framtida stora utsläpp från
sandmagasinen. Det skall också framhållas att de inte är onormalt höga i
relation till storleken av eller åtgärdseffekten för motsvarande gruvav
fallsobjekt utanför Dalälvens avrinningsområde och att motsvarande ytterli
gare metallreduktion i Falun kommer att resultera i liknande kostnader.
De föreslagna åtgärderna bör genomföras i tre etapper. Det verkliga sane
ringsarbetet, som omfattar en serie s.k. entreprenadarbeten utförda inom
etapp 2, måste föregås av detaljprojektering och upphandling (etapp 1 ).
Detaljprojekteringen kommer att underlättas om ett antal detaljutredningar
först genomförs. Två sådana pågår redan inom STORA:s regi, nämligen kon
troll av kylvattenledningen från Svavelsyrafabriken och intern tätning av
sanden i Nya Sandmagasinet. De övriga utredningarna som föreslås är:
Möjligheterna till anrikning av gruvvarp/avfallssand i Falun, Garpenberg och
"övriga områden"; Förekomst av kisbränder under Hanröleden; Betydelsen av
deponerat kisbrandstoft i Nya Sandmagasinet; Utformning av täckningen av
Lilla Bredsjömagasinet i Garpenberg.
Det är viktigt att effekten av de genomförda åtgärderna följs upp. Därige
nom framkommer eventuellt behov av kompletterande åtgärder (etapp 3) .
Det mest betydande referensmaterialet för dessa uppföljningar är de mät
ningar som utförts inom Varp 89-projektet och detta projekt. Med hänsyn till
att dessa varit kortvariga, bör mätningarna i Falun, Garpenberg och inom
vissa delar av "övriga områden" fortgå obrutet ett antal år framöver. Valet
av slutlig ambitionsnivå för reduktionen av metaller liksom i viss mån valet
av åtgärdsobjekt bör också ske mot bakgrund av den ekologiska effekt som
reduktionen väntas få, regionalt och lokalt. Inom Dalälvsdelegationens
verksamhet pågår en sådan utredning med syfte att klarlägga de ekologiska
effekterna av de nu föreslagna åtgärderna.
De föreslagna åtgärderna beräknas innebära en beräknad total reduktion av
metallutsläppen med 75 - 80 % (beroende av metall) från gruvavfall inom
Dalälvens avrinningsområde. I förhållande till de utsläpp som rådde innan
åtgärder började vidtas på 80-talet blir reduktionen 75 - 90 %.
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SUMMARY
The Dalälven commission and mine waste deposits
The Dalälven Commission has been appointed by the Government for the
purpose of eliminating the causes of water pollution in the Dalälven river,
preventing similar pollution in the future and reducing the load of environ
mentally harmful substances in the Baltic. As a target for its work, the
Commission has set its sights on the greatest possible reduction of all
discharges of pollutants - chiefly heavy metals, oils, other chemicals and
nutrient salts - into the Dalälven river. Since heavy metals are discharged
mainly from deposits of mine wastes, the Comission has decided to assign the
highest priority to measures aimed at limiting such discharges. In a preli
minary study, it was found that numerous stockpiles of mine wastes are
present in the Dalälven river's run-off area and that weathering with sub
sequent leaching of metals comprises a series of complex processes. Several
of the deposits are in themselves ancient remains and relics, or are related
to such, and in many cases they are major historical value, in certain cases
of national interest. The City of Falun has been proposed as a Protected
Area on the UN World Heritage List. The assignment of priority to those
deposits which should be the subject of attention and the selection of the
most suitable measures therefore necessitate the collection of extensive
background data.
In order to determine which mine waste deposits should be the subject of
appropriate measures and to present a plan describing the manner in which
this should be done, the Commission assigned the Swedish Geotechnical
Institute (SGI) in April, 1989 to conduct a survey called the Dalälvsdele
gationens Gruvavfalls-project (Dalälven Commission's Mine Waste Project).
This assignment included assessing the effect of different measures in terms
of a reduced metal load, and describing the consequences these measures
would have. This report gives an account of the results of the project.
It was already clear in the preliminary study that mine wastes in Falun
account for most of the metal that is discharged into the Dalälven river.
Second to this is the metal discharged from the Garpenberg area, which is
alone judged to be of the same magnitude as the total from the rest of mine
waste deposits in the run-off area.
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Metal transport
The primary, total, annual discharge of metals from the mine waste stock
piles during the survey period (1989/90) has been estimated at about 325
tonnes of zinc, 16 tonnes of copper and 490 kg of cadmium. These primary
discharges to the nearest recipient are reduced through sorption in sedi
ments, etc. to a varying degree before they reach the Dalälven river. This
sorption is primarily governed by the distance the metals travel on their way
to the primary recipient and the Dalälven river. The primary discharges from
the mine waste deposits in Falun, Garpenberg and other areas show the
following breakdown:

AREA
Falun city
Garpenberg
Other areas

COPPER

ZINC

CADMIUM

87%

95%

90%

1%
12%

2%
3%

2%
8%

The scale of the discharges in Falun means that measures adopted there will
be the most effective in limiting the total discharge of metals into the
Dalälven river. Deposits of mine wastes in Falun can be divided into some
15 units, of which slag heaps and slag fills in urban areas are the largest,
comprising a total of about 3.8 million cubic metres. The survey shows that
by far the greater part of the meta! discharged nevertheless originates in a
small number of mine waste units. These are deposits of roasted pyrite resi
dues (from the production of sulphuric acid), the Nya Sandmagasinet tailings
dam, stockpiles of waste rock and the raw material for manufacturing oxide
paint. These deposits are estimated at accounting for an aggregate total of
78% of the primary discharges of the copper, 83% of the zinc and 88% of the
cadmium that were found in the Faluå river and lake Tisken and Runn during
the project period. Of other discharges, those from the Främbyverket
sewage treatment plant dominate as a consequence of treatment of the mine
water - treatment that has been going on since 1987 with the result that
discharges of meta! from mining operations have by and large been halved
since that time. Another discharge of this kind is that from the Galgbergs
magasinen tailings dam, where steps have been taken to reduce the amount
of metals discharged.
The mine waste deposits in Garpenberg are dominated by tailings dams, one
of which is still in use. Although the amount of metal discharged from the
mine wastes in Garpenberg is substantially less than that discharged in
Falun, certain measures are considered necessary there a ll the same. The
reasons for this are mainly that the larger tailings dam constitute a major
potential source of metal from which acidic and metal-rich water could leak
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for many years ahead. In at least one of the tailing dams, the Lilla Bredsjö
magasinet, the danger of metal leakage increasing as time goes on is also
plainly evident. It is also judged that a certain increase in the amount of
meta! discharged will take place in view of the fact that several sources
now discharge their meta! into a part of the Gruvsjön lake contained by a
dike, which is currently dewatered by pumps. This water is pumped to the
Ryllshyttemagasinet tailings dam, where a proportion of the meta! is auto
matically separated by sorption. If this pumping were to cease before
remedial actions have been implemented, it is judged that the metal load on
the Gruvsjön lake would show a substantial increase.
Deposits of mine wastes in "other areas" have been charted. A total of 213
deposits have been found outside the urban area of Falun and the Garpen
berg area. Most of them consist of small slag heaps which do not discharge
significant amounts of metal into the watercourses. The objects which are
most immediately in need of attention are the large slag heaps which, as is
normal, are situated close to watercourses, and piles of waste rock which
are in an advanced stage of disintegration and discharge significant amounts
of metal into the watercourses.

Suggested measures in the urban area of Falun
It is proposed to concentrate measures in Falun at the Nya Sandmagasinet
tailings dam and the stockpiles of roasted pyrite residues, mine wastes and
the raw materials for manufacturing red paint. The importance of completing
the measures already decided on and partly implemented at the Galgbergs
magasin tailings dam and Främby plant (reduction of sludge flight) is
stressed in the report. The dam of t he tailings pond Galgbergsmagasinet is
to be covered in accordance with a decision of the National Franchise Board
for Environment Protection. Other wastes, such as mine tailings or slag, can
perhaps be utilised and will then automatically be deposited under the slope
cover. Metal leakage from the Nya Sandmagasinet tailings dam is judged
primarily to originate from sulphidic rocks in the foundations of the dam and
not from the tailings, possibly enhanced by roasted pyrite residues which
have been deposited in the dam.

Diversion of externa! surface water and ground water in combination with a
cover which prevents water and oxygen from reaching the wastes, what is
known as a sealing cover, is proposed for the Nya Sandmagasinet tailings
dam and the deposit of roasted pyrite residues in Falun. These measures are
judged to reduce metal leakage by about 85-90%. It is proposed to concent
rate mine wastes primarily in the concentrating plant in Falun and the fresh
wastes arising will subsequently be deposited at the Nya Sandmagasinet
tailings dam. If concentration proves too expensive, the mine wastes ought
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instead to be deposited under a sealing cover at one of the tailings dams,
preferably on the slope of the Galgbergsmagasinet tailings dam. It is pro
posed to collect the leachate from the raw material for oxide paint manu
facture and convey it to the treatment plant. To ensure that all leachate is
collected, the proposal also includes moving the stockpiles of raw material
closer to Stora Stöten in the mine's drainage area. Also proposed in an
initial stage is "decontamination" of the industrial areas at Stora Teknik and
south of the sulphuric acid plant.
Metal leakage from the slag in and around built-up areas in Falun has
proved to be moderate and accounts in total for about 2-6% of the amount
discharged, depending on the metal. However, it should be pointed out that
some of the leakage from the slag seeps through leaky pipes carrying it to
the treatment plant, and so is not included in the above breakdown. Since
the discharge from slag is so small, remedial measures in built- up areas can
be given a low priority.
The total effect of the measures in Falun, including those already decided
on, is judged to correspond to a reduction in the primary discharges of zinc
by 80%, of copper by 77% and of cadmium by 83%. The cost of the measures
in Falun is estimated at amounting to barely SEK 100 million but this
depends on the choice of technology, materials and level of ambition, as
well as the local conditions which come to light in the course of detail
planning and design.

Suggested measures in Garpenberg and "other areas"
The proposed measures in Garpenberg chiefly consist of covering the tailings
dams Västra Sandmagasinen (between the Odalfältet field and the Gruvsjön
lake) and Lilla Bredsjömagasinet. Covering of the former deposit ought to be
executed with a sealing and protective Jayer after re-excavation to create
suitable slopes. The design of the cover on the Lilla Bredsjömagasinet
tailings dam ought to be determined through special studies. Further, a
sealing cover on certain parts of the slag heaps in the Herrgård area south
of the Gruvsjön lake is proposed in order to limit the comparatively severe
leakage of chiefly copper and zinc directly into the Garpenbergsån river.
Finally, it is proposed to concentrate the waste rock still remaining in the
Odalfältet field and extract the metal from it. In this connection, the
occurrence of ancient remains and relics of importance from an antiquarian
viewpoint must be taken into account. Attempts should be made to deposit
waste rock, which is inaccessible due to the danger of a landslide, in the
mine so that it will be disposed under water when the mine is abandoned.
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Five of the deposits in "other areas" have been given priority as the subject
of measures in an initial stage. Two of the deposits consist of waste rock
which it is proposed to be stored for the future manufacture of red paint or
the extraction of metats. These waste piles consist of only 5,000 and 18,000
cubic metres. It is assumed that stockpiling will be carried out so that
leachate can be collected and processed in a treatment plant. The net cost
of implementing this depends to a great extent on the revenue which can be
obtained from the material. It should be emphasised that special studies
which confirm that the material can be utilised in the suggested manner are
required. Otherwise a sealing cover should be placed over the heaps of
waste rock.
The three remaining objects in "other areas" which have been given priority
as the subject of measures in an initial stage consist of slag. They are the
slag piles at Staberg, Bergsgården and österå, each comprising 150,000 
300,000 cubic metres. A sealing cover should be placed over them after a
certain amount of on-site concentration. The report contains a list of ten
additional high-priority objects in "other areas". The ten remaining objects 
for which measures such as concentration/metal extraction, stockpiling as
the raw material for red paint manufacture, or sealing under a cover may be
implemented - should be the subject of discussions concerning suitable steps
to take in a possible second stage of measures.
Measures which are applied in "other areas" will generally be more costly
per reduced metal flow unit, with the possible exception of waste piles
utilised as raw materials, than those in Falun and Garpenberg. However, it
should be pointed out that cost-effectiveness will also fall heavily in Falun
if it is desired to take steps which go further than dealing with only the
very largest sources as proposed in the survey report. It has accordingly
been judged cheaper to deal with slag heaps outside Falun than those in
Falun' s urban areas to achieve the same reduction of discharged metals.

The impacts of the measures on the cultural environment
The effects of the proposed measures on the mine environment and ancient
remains and relics of historical value are considered to be comparatively
minor. The measures proposed for the tailings dams and the pile of roasted
pyrite residues in Falun hardly affect the antiquarian aspects at all.
Measures that are taken in regard to waste rocks are those that will mostly
curb the prospects of preserving the mine environment round Stora Stöten.
However, in its entirety, the proposal means that a typical pile of waste
rock will be left untouched beside the mine museum. The proposed clean-up
of the two industrial areas in Falun, which are also covered by the proposed
measures, must be carried out with great care so that the ancient remains
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round the roasters south of the sulphuric acid plant and the smelters along
the river bank at Stora Teknik are not damaged.
The antiquarian interests in Garpenberg are chiefly associated with the slag
heaps at Herrgården and the mine pits in the Odalfältet field, which are
now covered by waste rock. The proposed measures at Herrgården mean that
the area directly adjacent to buildings and ancient remains and relics of
historical value will be left alone, but that sundry heaps of slag will be
gathered together and covered. As a result, parts of a historically valuable
environment will in practice be lost. The proposed cleaning-up of waste rock
should be carried out in a manner which ensures that valuable ancient
remains adjacent to the mine pits are not damaged. In addition, piles of
waste rocks should be left untouched round objects of historical value which
might be damaged by efforts to clean up the area. If this is done, the
proposed measures are not judged to constitute any serious threat to the
antiquarian interests in Garpenberg.
Of the objects in other areas for which measures have been proposed but
not given priority to in the first stage, only those in ö. Silvberg with
historical objects of national interest are judged to be affected. Here the
gathering of sundry piles of mine wastes and slag into a common stockpile
which is then covered would seriously intrude on the mediaeval mine envi
ronment. If the stockpiles at Ö. Silvberg are to be the subject of attention
in a second stage of measures, it is therefore proposed that the possibility
of collecting and treating the leachate be thoroughly examined instead.

Costs and implementation
At this stage of the proceedings, the costs of the proposed measures can
only be roughly estimated. They are largely dependent on the design and
local conditions. The revenue that can be earned from the utilisation of
certain parts of the wastes as raw materials will also affect the costs. In
total, the costs are estimated at between SEK 200 million and 250 million.
The costs of the measures in Falun are low in relation to the effect that is
gained in the form of limited discharges of metals. This is because the
objects which are the subject of such measures are confined to limited areas
in Falun.
The costs of measures in Garpenberg are somewhat lower than those in
Falun and those in "other areas" are slightly lower still. Compared with the
relatively limited effect these measures are judged to have in relation to
those in Falun, these costs may seem excessive. However, it should be
pointed out that they are not abnormally high in relation to the effect of
the measures or the size of equivalent mine waste objects outside the
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Dalälven river's run-off area. It should also be noted that corresponding
additional metal reduction in Falun would result in similar costs.
The proposed measures should be implemented in three stages. The actual
clean-up or decontamination work, which includes a series of construction
and excavation projects to be carried out in stage 2, must be preceded by
detail planning and purchasing (stage 1). Detail planning and design will be
facilitated if a number of in-depth studies are first conducted. Two such
studies are already in progress under the auspices of STORA, namely inspec
tion of the cooling water pipe from the sulphuric acid plant and interna!
sealing of the waste sand in the Nya Sandmagasinet tailings dam. The other
suggested studies are: examining the prospects of concentrating mine waste
piles in Falun, Garpenberg and "other areas"; the occurrence of roasted
pyrite residues under the Hanröleden road; the importance of roasted pyrite
residue dust" deposited in the Nya Sandmagasinet tailings dam; the design of
covering the Lilla Bredsjömagasinet tailings dam in Garpenberg.
It is important to ensure that the effects of the implemented measures are
followed up. The need for additional measures (stage 3), if any, will then
come to light. The measurements that were carried out during the Varp 89
project and in the course of the present project are the most important
source of references for such follow-up measures. In view of the fact that
these measurements were of short duration, the measurements in Falun,
Garpenberg and in certain parts of the "other areas" ought to continue
uninterrupted for several more years. The choice of ambition level for the
reduction of metals, as well as to some extent the choice of objects for
decontamination measures, should also be roade against the background of
the effects on the ecology which the reduction is expected to have, region
ally and locally. A study of this nature is being carried out as part of the
activities of the Da lälven Commission, the purpose of which is to map the
ecological effects of the measures currently proposed.

The proposed measures are expected to result in an estimated total reduc
tion of metal discharges by 75-80% (depending on the metal) from mine
wastes in the Dalälven river run-off area. In relation to the discharge levels
which prevailed before preventive measures began to be taken in the 1980s,
this reduction is between 75% and 90%.
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1. GRUVAVFALLET OCH MILJÖN
1.1 Metalläckage till Östersjön
Det råder stor nationell och internationell enighet om att de allvarligaste
hoten mot vår akvatiska miljö utgörs av icke nedbrytbara, ackumulerbara och
toxiska ämnen. Hit hör vissa klorerade, organiska ämnen och vissa tungme
taller. I Sverige är ett antal djurarter såsom säl, utter, havsörn och andra
rovfåglar hårt trängda av utsläpp av dessa ämnen. Även människan är, eller
riskerar att bli, utsatt för höga halter av metaller, exempelvis arsenik, krom
och kadmium i dricksvatten. Redan utsläpp som leder till små ökningar över
den naturliga bakgrundsnivån kan vidare leda till ekologiska effekter.
Belastningen a v metaller på de havsområden som omger Sve rige är enligt
naturvårdsverkets "Aktionsplan mot havsföroreningar" (SNV Rapport Nr
3322) av storleksordningen tusentals ton per år. Det är i första hand Öster
sjön, som redan är hårt belastad av tungmetaller, som drabbas. Enligt natur
vårdsverket är belastningen så stor att den måste begränsas, både vad gäller
utsläppen via luft och till vatten. Aktionsplanen anger att utsläppen till
vatten från den svenska sidan, år 1995 och i förhållande till 1985 års
värden, bör begränsas med mellan 40 och 65 % för metallerna arsenik,
kadmium, koppar och zink samt med 25 % för bly och 30 % för kvicksilver.
aktionsplanen mot havsföroreningar har naturvårdsverket också särskilt
påpekat att metallernas biotillgänglighet vanligtvis ökar då recipientens
salthalt minskar. Därför anser man att bl a Bottniska Viken med sitt kraftigt
utsötade vatten är särskilt känslig för me tallföroreningar.
De största punktkällorna för metaller i vattenmiljön härrör från gruvindu
strin, metallve rken, järn- och stålindustrin samt verkstadsindustrin. Ut
släppen till vatten från gruvindustrin och från övrig industri samt från
kommunala reningsverk i Sverige visas i figur l. Som jämförelse visas också
motsvarande prognostice rade utsläpp mellan åren 1990 och 2030 frå n upplag
med förbränningsavfall, beräknade utifrån den senaste energipropositionens
uppgifter om den framtida bränsleförsörjningen.
Vad gäller metallutsläpp från gruvavfall är det framförallt utlakningen av
zink och kadmium som medför betydande konsekvenser för miljön. Genom sin
lättrörlighet kan de spridas över geografiskt stora områden. Så kan t ex
zink- och kadmiumtransporten ut genom Dalälvens mynning sättas i samband
med me talläckage från Falu tätort och Garpenberg. Bly, koppar och krom är,
vid normala pH, mindre lösliga än kadmium och zink. De faller således lätt
ut och binds till partiklar som så småningom sedimente rar. Ett begränsat
utbyte av fasta metaller i sedimenten och lösta i vattenmassan äger alltid
rum, men ovan nämnda me taller är relativt hårt bundna till sedimenten.
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Figur 1. Beräknade, ö.rliga utsläpp av metallerna kadmium, bly, koppar och
zink till vatten frö.n gruvavfall, övrig industri samt kommunala reningsverk.
Som jämförelse visas även en prognos för utsläppen av metallerna kadmium,
bly, krom, koppar och zink (för oljeaskor även vanadin och nickel) frö.n
framtida upplag med förbränningsavfall i Sverige (t.o.m. ö.r 2030) baserat pö.
den bränsleförsörjning som 1988 ö.rs energiproposition förutsäger och de
deponeringskrav som gäller idag för förbränningsavfall.

Relativt höga halter kan därför byggas upp snabbt i närområdet till ett
upplag, medan influensområdet endast tillväxer långsamt.
För metaller finns det i princip två stora huvudgrupper av utsläppskällor
direkt till vattendragen - industri respektive gruvavfall - vars utsläpp är av
ungefär samma storleksordning. De flesta av de enskilda utsläppskällorna
från industrin och från gruvavfallsupplag utgör små läckage som kan vara
svåra att åtgärda effektivt och som dessutom blir kostnadskrävande. Den
åsyftade minskningen av metallbelastningen på Östersjön förutsätter därför
att man i första hand inriktar åtgärderna mot de stora metallkällorna. Dessa
utgörs av ett mindre antal stora förekomster av sulfidhaltigt gruvavfall
främst inom Dalälvens avrinningsområde, t.ex. i Falu tätort och Garpenberg,
figur 2.
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Figur 2. Dalälvens avrinningsområde.
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1.2 Sulfidhaltigt gruvavfall
Utläckage av metaller från gruvavfall är nästan uteslutande kopplat till
brytning och beredning av sulfidhaltiga malmer, d v s de malmer som utnytt
jas för framställning av basmetallerna koppar, bly, zink och i vissa fall även
silver och guld. Även brytningen av uran, såsom den på 60-talet som ägde
rum i Ranstad, kan vara baserad på sulfidhaltiga malmer.
Anledningen till att sulfidhaltiga restprodukter lakas på metaller, vilka sprids
i vattendragen, är att svavlet oxideras i kontakt med luftens syre och
vatten. Detta leder till en fysisk och kemisk nedbrytning av materialet 
vittring - och till att svavelsyra bildas. Vid det lägre pH-värde, som syran
skapar, ökar metallernas löslighet i vatten och den perkolerande nederbörden
samt yt- eller grundvatten tvättar successivt bort metallerna. Eftersom
utlakningen inte behöver ske i samma takt som frigörandet genom vitt
ringen, kan en del metaller ackumuleras, åtminstone tillfälligt som vittrings
material i avfallet. Dessa, ofta komplicerade processer beskrivs närmare i
avsnitt 2.2
Vittrings- och utlakningspotentialen hos de flesta svenska upplag med
gruvavfall är tillräcklig för att kunna pågå i åtskilliga hundra år. Hur starka
metallkällor upplagen med gruvavfall är beror naturligtvis på deras volym
och innehåll av metaller och svavel, men även på deras innehåll av ämnen
som kan neutralisera den bildade svavelsyran. Främst är det kalciumkarbonat
(kalcit) som verkar neutraliserande. I flera av de svenska gruvavfallsuppla
gen finns tillräckligt mycket kalcit för att buffra all den syra som kan
bildas. Vidare inverkar gruvavfallets karaktär, t.ex. partikelstorlek och
mineralogi.
o Gruvvarp (eller bara "varp") - rester från den gamla tidens anrikning med
hjälp av skrädning - där malm skildes från det ofyndiga materialet genom
handsortering, figur 3.
o Gråbergsavfall - mer eller mindre sulfidhaltiga bergmassor (sprängsten)
som måst brytas för att blottlägga malmen.
o Anrikningssand - rester från modern och effektiv flotationsteknik där
malmen bortskiljs maskinellt med hjälp av skumbildare, figur 4.
o Slagg - rester från rostning och smältning av malmen, figur 5.
Skillnaden mellan gruvvarp och gråbergsavfall kan vara så liten att det i
praktiken kan vara svårt att skilja materialen från varandra. I princip kan
de också sägas vara samma typ av avfall. Modern gruvbrytning utnyttjar
emellertid malmen effektivare och orter behöver sprängas ut i sidoberget,
vilket leder till att detta gråbergsavfall ofta håller lägre sulfidhalter än
äldre tiders gruvvarp som ofta utgjorde det handskrädda rejektet av malmen.
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Figur 3.

Fotografi av gruvvarp i Falun.
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Figur 4. Fotografi av sandmagasin med anrikningssand, Galgbergsmagasinet

Falun.

Figur 5. Fotografi av slagghögarna vid Gamla Berget i Falun.
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I Falun förekommer ett avfall som till partikelstorleken påminner om an
rikningssanden, men som i själva verket utgör ett mellanting mellan
gruvavfall och förbränningsavfall - kisbränder. Dessa erhålls vid tillverk
ningen av svavelsyra och utgjorde fram till mitten av 70-talet råvara för
tillverkning av kulsinter (järnframställning). Ett annat material, som utgör
en viktig metallkälla i Falun, är råvaran för tillverkningen av Falu Rödfärg.
Visserligen är denna råvara inte något avfall, men den härrör från gruvvarp
och kommer så småningom att bilda ett avfall när den inte längre är lämplig
som råvara. Därför jämställs den här med gruvavfall. Ett tredje material,
som också är speciellt för Falun och som utgör en mycket stor metallkälla,
är den stora volym rasmassor som ligger i Stora Stöten på nivån mellan -90
och -360 m. Dessa massor har en relativt hög sulfidhalt och vittrar kraftigt.
De kan jämställas med gruvvarp.
I samband med beredningen av malmen i vändrostarna erhölls tidigare också
en s.k. rostsand som i allmänhet följde med slaggen till slagghögarna. I Falun
förekommer emellertid rostsanden lokalt och mer koncentrerat i anslutning
till det övergivna batteriet av vändrostar från 1800-talet.
I Garpenberg finns gruvvarp - till stor del inom ett rasområde - samt slagg
och normal anrikningssand. I övrigt förekommer i Garpenberg några mindre
upplag med en grov anrikningssand - våtanrikningssand - som utgör rester
från anrikning genom en gravimetrisk teknik som här tillämpades under
huvudsakligen 1800-talet.

1.3 Gruvavfall och gruvmiljö som kulturminnen
Gruvavfallet ligger antingen kvar i gruvans närhet eller i direkt anslutning
till hyttplatser (slagg) vid något vattendrag dit malmen flyttades för att
beredas med vattenkraftens hjälp. I Falu tätort förekommer således gruvav
fall inom gruvområdet, längs hela Faluån och längs Gruvbäcken som rinner
förbi gruvan och ut i Faluån strax uppströms dess utlopp i Tisken. Avfalls
mängden är stor i Falun och det finns inte någon gräns mellan delområdena.
Den totala areal, som upptas av avfallet, är ca 1,6 km 2 • Gruvavfallet i Falu
tätort utgör därför en naturlig och påtaglig del av inte bara gruvmiljön utan
även den fysiska miljön kring hela den västra stadsdelen, se figur 5.
Gruvavfallet utgör således i sig - tillsammans med gruvan och hyttplatser
na - en mycket påtaglig lämning av en tusenårig, obruten, industriell verk
samhet som historiskt sett betytt mycket för Sveriges utveckling, såväl
kulturellt som materiellt. Det finns få bevarade gruvmiljöer i världen av den
dignitet som Falun representerar och Falun är sannolikt en av de ä ldsta i
Skandinavien. Den har därför föreslagits som särskilt skyddsvärt kulturobjekt
på FN:s "World Heritage List". Även om det är helheten i gruvmiljön som
utgör det mest skyddsvärda, så förekommer också en mängd skyddsvärda,
enskilda objekt varav själva gruvan och framförallt "Stora Stöten" har ett
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mycket stort värde, figur 6. Därutöver kommer sådana, bevarade byggnader
som har anknytning till gruvverksamheten och som kan representera olika
tidsepoker. Gruvmiljön har som helhet redovisats som ett riksintresse för
kulturmiljövården.

Figur 6. Johan Tobias Geislers: Prospect af Stora Kopparbergs Grufwa,
1718.

Till verksamheten hör i högsta grad också alla lämningar av rostar och
hyttor, vilka till stor del är täckta av slagg. De anlades vid olika tidpunkter
i direkt anslutning till vattendragen och återfinns idag ofta i slagghögarnas
utkanter. Vattenkraften var ända fram till 1800-talet en ovillkorlig förut
sättning för storskalig framställning av koppar ur malmen. Falu gruva är ett
utmärkt exempel på hur man sedan tidig medeltid utvecklade tekniken att
utnyt tja denna kraft. De ofta oansenliga lämningarna av de gamla, konst
gjorda vattenvägarna i form av t.ex. diken utgör därför viktiga, pedagogiska
delar av den gamla gruvmiljön. Andra lämningar, som bidrar till förståelsen
av utvecklingen vid Stora Kopparberget och Falun, är de lämningar av
bebyggelse och medeltida vägar som också förekommer i anslutning till
gruvan och gruvavfallet. S laggen har i den östra stadsdelen använts som
fyllningsmaterial för bebyggelsen. Den kan där överlagra kulturlager från
äldre bebyggelseskeden.
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Praktiskt taget alla former av åtgärder i syfte att reducera utsläppen av
metaller från gruvavfallet kommer att minska möjligheterna att bevara
enskilda fornlämningar och framförallt helheten i själva gruvmiljön. Hur
stort intrånget blir i det enskilda fallet kommer att variera kraftigt. Valet
av objekt och åtgärdsteknik blir därvid av mycket stor betydelse. Yngre
avfall, såsom avfallssand och kisbränder har inte alls samma skyddsvärde som
slagg och gruvvarp. Vissa åtgärder är relativt skonsamma mot avfallet och
sådana fornlämningar som dolts av detta, medan andra metoder innebär risk
för skador på fornlämningar och en ödeläggelse av avfallet som minnesmärke
och som del i kulturmiljön.
All gruvverksamhet lämnar efter sig ofyndigt material, s.k. varp, gruvvarp
eller skrotsten. Gruvvarp är därför ett typiskt inslag i en äldre gruvmiljö.
Varphögarna kring gruvan kunde, beroende av hanteringens omfattning, nå en
ansenlig volym.
Både varp och slagg har ofta omanrikats i olika skeden sedan det blev
upplagt. Det skall också framhållas att en viss del av gruvavfallet i Falu
tätort, främst högarna med gruvvarp, inte utgör någon typisk del av äldre
gruvmiljö eftersom de omlagrats flera gånger i sen tid. Ett undantag erhölls
då man i större skala började utnyttja delar av varp för framställning av
rödfärg. Detta material är emellertid precis som all varp förgängligt efter
som det bryts ned fysiskt och kemiskt av vittringsprocesserna. Varpen idag
är därför inte representativ för det material som bröts i gruvan och det
avfall som verksamheten lämnade efter sig. Ett visst pedagogiskt värde har
det emellertid speciellt med hänsyn till den likaledes långvariga och obrutna
tillverkningen av Falu rödfärg.
Liksom i Falun har gruvverksamhe te n i Garpenberg pågått sedan Medeltiden.
Den nuvarande anläggningsägaren (Boliden Mine ral AB) har haft verksamhet
i området sedan 1950- talet. En del av de restprodukter som producerats
under denna senare period har deponerats ovanpå äldre avfall. Boliden
Mineral AB har själva genomfört en förstudie rörande gruvavfallet i Garpen
berg. Där ges förslag till åtgärder som inriktas dels på deponering under
vatten (Gruvsjön), dels på täckning, Göransson (1988).

1.4 Dalälvsdelegationen
Dalälvsdelegationen har inrättats av Regeringen och har som uppgift att
undanröja orsakerna till uppkomna skador på vattenkvaliteten i Dalälven, att
förebygga framtida sådana skador och att minska belastningen av miljöskad
liga ämnen på Östersjön. Som målsättning för sitt arbete har delegationen
lagt fast att alla utsläpp av förorenande ämnen - främst tungmetaller, oljor,
andra kemikalier och närsalter - till Dalälven skall begränsas så mycket som
möjligt. Huvuddelen av utsläppen av tungmetaller sker frå n upplag av gruv
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avfall varför Delegationen har beslutat att åtgärder som begränsar dessa
utsläpp har högsta prioritet.
I en förstudie (SOU 1988:34), genomförd av Statens geotekniska institut
(SGI) fastlades att det sulfidhaltiga gruvavfallet utgör den dominerande
källan för metallbelastningen i Östersjön. Det konstaterades vidare att de
förhållanden som styr utlakningen är komplicerade, varför det erfordrades
ytterligare fält- och laboratoriestudier för att kunna kvantifiera de stora
bidragskällorna och att kunna välja åtgärder för att nå en markant reduktion
av utsläppen.
I förstudien klargjordes vidare att antalet upplag med gruvavfall inom
Dalälvens avrinningsområde är stort och att flera av upplagen utgör i sig
fornlämningar eller är förbundna med sådana vars skyddsvärde i många fall
är mycket stort, i vissa fall av riksintresse. Att prioritera vilka upplag som
bör åtgärdas och att välja de lämpligaste metoderna för åtgärderna kräver
därför ett omfattande underlag.
För att klarlägga vilka gruvavfallsupplag som bör åtgärdas och för att fram
lägga en plan för hur detta bör ske, gav Delegationen i april 1989 Statens
geotekniska institut i uppdrag att genomföra en utredning benämnd Dalälvs
delegationens Gruvavfallsprojekt. I uppdraget har ingått att bedöma effek
terna i form av minskad belastning av olika åtgärder och att beskriva vilka
konsekvenserna blir av dessa. Denna rapport redovisar projektets resultat.

1.5 Tidigare utredningar
Förstudien genomfördes under våren 1988 av SGI (SOU 1988:34). Den visade
att huvuddelen av de metaller som tillförs Dalälven från gruvavfall härrör
från de rester som under århundradena lagts upp i Falu tätort. Det var då
känt att mindre, men inte oväsentliga mängder härrör ifrån motsvarande
upplag i Garpenberg och från övriga områden inom Dalälvens avrinningsom
råde. De "övriga områdena" bedömdes omfatta minst ett hundratal före
komster av främst slagg, men även gruvvarp.
Förstudien, som främst inriktades mot gruvavfallen i Falu tätort, visade att
valet av åtgärder mot utläckaget av metallerna långt ifrån var självklart. En
närmare utredning ansågs nödvändig för att klarlägga hur detta bör ske med
hänsyn till effektivitet och kostnader samt intrång i de fornlämningar och
kulturlämningar som är förknippade med gruvavfallet, gruvverksamheten.
Inom programmet för Dalälvsdelegationens verksamhet startades en sådan ut
redning vilken slutredovisas i denna rapport. Härtill föreliger ett 25-tal
underlagsrapporter.
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Gruvavfallen i Falun angavs i förstudien, refererande till Haglund ( 1983),
uppgå till totalt 9,3 Mm3 • Denna volym har under utredningen visat sig vara
en överskattning motsvarande ca 2 Mm3 • Enligt Gruvavfallsprojektets
beräkningar består gruvavfallet i Falun av följande typer och delmängder:

Gruvvarp

Råvara till
Falu rödfärg

Icke beredda massor av malm
eller ofyndigt berg

0,2 Mm3

Vittrad gruvvarp av särskild typ

0,15 Mm3

Gråbergsavfall Mer eller mindre sulfidhaltiga massor
av ofyndigt berg i Nya Sandmagasinets
dammvallar eller i dess underlag

0,25 Mm3

Rester från rostning av
varp och smältning

3,8 Mm3

Rester från rostning av svavelkis
för utvinning av svavelsyra

0,4 Mm3

Rester från modern anrikning av malm

2,6 Mm3

Slaggvarp

Kisbränder

A vfallssand

7,4 Mm3

Summa:

Den sammanlagda volymen avfall motsvarar den volym fast berg som brutits
och uppfordrats från Stora Stöten. Därtill kommer den volym berg som
brutits under jord, vilket tyder på en obalans i de angivna volymerna. Den
"felande" volymen bör emellertid balanseras av den mängd malm som i äldre
tider bortfraktats och beretts utanför Falun samt försålda produkter, främst
kisbränder. Drygt 2 Mm3 slagg har påträffats utanför Falu tätort och
Garpenberg, varav större delen sannolikt härrör från Falu-malmen.
Det totala utsläppet av metaller från gruvavfallen i Falu tätort har i Falu
Gruva-projektet befunnits vara ca 700 ton per år av koppar och zink (SNV
PM 1836, 1983). En väsentlig del av detta metallflöde har sedan spmmaren
1987 avletts till reningsverket i Främby där det renas. Utsläppet av det
renade vattnet sker direkt till sjön Runn. Fördelningen av metallflödet på de
olika delströmmarna (Gruvvattnet/Faluån/Syrabäcken/Främby reningsverk)
enligt tidigare uppföljningar redovisas i tabell 1.
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Tabell 1.Sammanställning över uppmätta/beräknade metallflöden i Faluån/Tisken/Runn,
1982-1990. KALLA 1: Ahl, T. & Måhlstedt,S, 1983; KALLA 2: STORA:s rapporter
till Länsstyrelsen i Kopparbergs län (1987-1989); KALLA 3: Stora Teknik & VIAK
AB, 1989; KALLA 4: Dalälvsdelegationens gruvavfallsprojekt, 1990.

KÄLLA 1:

14 månader
st.pr. v.pr.
82/83 82/83

METALL
Vattenström
ZINK

KÄLLA 2:

11 mån.
dec.86-okt.87

KÄLLA 3: KÄLLA 4:

12 mån.
nov.87-okt.88

12 mån.
jan.89-dec.89

8 mån.
jan.89-aug.89

----------------------------(ton/år)-----------------------------

Varpans utlopp
Faluåns utlopp
Syrabäcken

6,1 457 315
56

Tiskens utlopp
Främbyverket ut
Gruvvatten

642
0

.

701
0
295

286*

530
373

288*

?

0

261 *
282*
0

4,7
347*
4/13•

3,1
226*
8,6

345*
25
0

237*
25
0

Faluån/Tisken/Runn* 371 * 407*

KOPPAR

9 mån.
okt.89
-jun.90

265*

----------------------------(ton/år)----------------------------

Varpans utlopp
Faluåns utlopp
Syrabäcken
Tiskens utlopp
Främbyverket ut
Gruvvatten

.
Faluån/Tisken/Run

< 2,3 17,4 1,3 27,028,8
0
0
6,7
22,1 •

14,9

15,1 *

1,0
10,9*

<1,4
13,8*
0,4/1,6+

1,6
12,2·
1,3

14,8

13,9*

10,1 •

12,6*
0,4
0

10,7*
0,4
0

13,6*

12,4*

0

?

0

-

KADMIUM---------------------------- (kg/år) ----------------------------Varpans utlopp
Faluåns utlopp
Syrabäcken

.

Tiskens utlopp
Främbyverket ut
Gruvvatten

<23
740 700-850
96 ca 190
1025 884
0
0
6,7

<45
407
17

?

0

Faluån/Tisken/Runn* 700* 613-763*
• Exklusive gruvvattnet

0

20
0

381
20
0
457*

• Endast 2 mättillfällen

32

Av tabellen framgår att variationen i metallflödena kan vara stor över tiden.
I Falu Gruva-projektet sammanfattade man fördelningen av metalltransporten
på gruvvattnet och det totala utsläppet till Faluån/Tisken så att 300 ton
zink/år av totalt 700 ton/år transporteras med gruvvattnet; 6, 7 ton koppar
/år av totalt 29 ton/år, respektive 280 kg kadmium/år av totalt 880 kg/år.
Uppföljningarna, sedan gruvvattenreningen kom igång, visar att den totala
transporten varit ca 30% lägre än prognosticerat under denna relativt neder
bördsfattiga period. Transpor ten med gruvvattnet har motsvarat det beräkna
de för zink (330 ton/år i genomsnitt), men varit betydligt lägre än pro
gnosticerat för koppar (ca 1,7 ton/år mot beräknat 6,7 ton/år). Utfallet för
kadmium är okänt.
I Falu gruva-projektet (1982-83) gjordes ett försök att fördela metalläcka
gen på de olika huvudenheterna av avfallsupplag. Skillnaderna mellan de
båda provtagningsperioderna blev emellertid stora och utsläppen från slagg
och kisbränder i den norra delen av Falu tätort respektive slagg och gruv
varp i den södra delen av tätorten gick ej att skilja åt. Så bedömdes t.ex.
zink-utsläppen från gruvvarp och slagg 143 ton/år vid den första mätperio
den men noll vid den andra. Motsvarande utsläpp från Nya Sandmagasinet
beräk-nades till 6,1 ton/år vid den första mätperioden men till nära 79
ton/år vid det andra.
I förstudien till Gruvavfallsprojektet sammanfattades även resultaten av
lakförsök som gjorts på vissa avfall och beräkningar som utförts med hjälp
av dessa försök. Dessa pekade på att metallbelastningen från slagg i fria
upplag endast skulle utgöra några få procent av hela belastningen på Faluån
och den från slagg under bebyggelse ännu mindre. Även kisbränderna beräk
nades svara för endast ett par procent av zinktransporten till Faluån, vilket
senare visat sig vara ett för lågt värde. Man konstaterade samtidigt att
beräkningarna, som grundades på laboratorieförsök, inte kunde förklara hela
den uppmätta transporten till Faluån.
Utvärderingen av det bakgrundsmaterial som förelåg för förstudien konstate
rade att skillnaderna i lakningsegenskaper hos olika enheter av gruvavfallen
ofta är stora och att det finns en osäkerhet i bestämningen av både vatten
flöden och koncentrationer i Faluån och dess tillflöden. Man poängterade
även att det kan finnas okända förekomster av kraftigt vittringsbenägen
varp inom Falu stad.
Metallutsläppen i Garpenberg har studerats av Lindeström & Qvarfort
(1985) . De fann att uttransporten från Gruvsjön i Garpenberg varierar
kraftigt år från år, men är genomsnittligt av storleksordningen något eller
några tiotals ton/år av zink och något ton/år av koppar.
Läckaget av metaller från övriga upplag inom Dalälvens avrinningsområde
har tidigare endast behandlats delvis, nämligen i Falu Gruva-projektet. Av
denna utredning framgår att det sammanlagda utläckaget från de upplag
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utanför Falu tätort som ligger inom Runns avrinningsområde är av storleks
ordningen 5-10% av det från upplagen i Falun, d v s totalt några tiotals ton
per år.
I Dalälvsdelegationens förstudie (SOU 1988:34) redovisades en allmän
genomgång av tänkbara metoder att begränsa utsläppen av metaller från
sulfidhaltiga gruvavfall. För Faluns del angavs fyra huvudmetoder att
reducera metallutsläppen att studeras närmare:
1.

Anrikning/metallutvinning

2.

Täckning med tätande material

3.

Deponering under vatten

4.

Avskärmning/isolering

Man konstaterade att anrikning och utvinning av metaller bör vara möjlig
från gruvvarpen eftersom sådan redan skett i viss utsträckning. Täckning av
avfallen i syfte att begränsa både omsättningen av syre och vatten bör vara
möjlig, men kommer i praktiken att begränsas av möjligheterna att finna
lämpliga tätnings- och skyddskiktsmaterial inom rimliga avstånd. Man pekade
dock på vissa möjligheter att lösa detta problem. Deponering under vatten
kräver tillgång till lämpliga områden där förutsättningar finns att förvara
avfallet under mycket lång tid utan att vattennivån sjunker mycket.
Avskärmning eller isolering av enskilda enheter av slaggfyllningar i be
byggelse antogs vara ett sätt att begränsa omsättningen av främst vatten
men i viss mån även syre till detta avfall utan att behöva flytta eller störa
materialet genom t.ex. täckning eller deponering på annan plats. Sådana
störningar skulle kunna få stora konsekvenser för bebyggelse samt för
fornlämningar och andra kulturminnen i Falu tätort.

1.6 Uppdraget
Statens geotekniska institut (SGI) arbetade på Delegationens uppdrag fram
ett program för utredningen om gruvavfallet. SGI fick i april, 1989 i upp
drag av Dalälvsdelegationen att genomföra utredningen enligt det program
man utarbetat. Detta innebar att projektet skulle genomföras inom 14
månader, d v s till budgetårsskiftet juli 1990. Delegationen beslutade senare
att förlänga utredningstiden med tre månader, sedan en preliminär slutrap
port avlämnats för att bl.a. medge en bredare förankring hos olika intressen
ter. Budgeten har totalt omfattat 6,9 Mkr varav 0,8 Mkr varit reserverade

34

för oförutsedda kostnader. Utredningen har gått under benämningen
"Dalälvsdelegationens gruvavfallsprojekt".
SGI:s uppdrag har inneburit upphandling och organisation av delprojekten
enligt det särskilda programmet, den fastställda budgeten och ett särskilt
avgivet anbud. Det har ingått att svara för den ekonomiska regleringen till
samtliga uppdragstagare inom projektet, att samordna insatserna och att
ansvara för att resultaten blir utvärderade och tekniska förslag framlagda.
Arbetet skulle drivas parallellt i tre program - ett för gruvavfall inom
Faluns tätort, ett för motsvarande i Garpenberg och ett för avfall inom
"övriga områden" inom Dalälvens avrinningsområde. Det har också ingått i
uppdraget att organisera och leda den särskilda arbetsgrupp som inrättades
samt att ta hänsyn till arbetsgruppens rekommendationer och slutsatser, se
avsnitt 3.2.
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2. GRUNDLAGGANDEFRAGOR
2.1 Ambitionsnivåer och prioriteringsgrunder
Direktiven för utredningen uttrycker inte någon exakt ambitionsnivå för den
totala sänkning av metallutsläppen från gruvavfall i Dalälvens avrinningsom
råde som de föreslagna åtgärderna skall resultera i. För projektledningen har
det emellertid varit naturligt att totala reningseffekten måste vara minst 50
%-ig för att åtgärderna skall vara meningsfulla för Östersjön. Med tanke på
de övriga antropogena utsläppen till Östersjön samt den icke oväsentliga
"naturliga" transporten av metaller man också har till detta innanhav
erhåller man verkningsfulla effekter på miljön förmodligen först när reduk
tionen uppgår till minst 80 å 90 %. Av detta följer att utredningen haft i
sikte att om möjligt nå 90 % reningseffekt - i förhållande till dagens ut
släpp - för de åtgärder som föreslås. Det skall samtidigt noteras att redan
vidtagna åtgärder i Falu tätort och Garpenberg under 1980-talet reducerat
utsläppen med upp till 50 %. I uppdraget har ej ingått att relatera uppnådd
reduktion av metallutsläppen till förväntad miljöeffekt. En sådan värdering
görs i ett separat projekt.
Det är naturligt att åtgärder som skall resultera i en omfattande reduktion
av metallutsläppen kommer att bli omfattande och kostsamma. Visserligen
har Regeringen reserverat ett specificerat belopp, 100 Mkr, åt Dalälvs
delegationen, men utredningen har inte satt upp någon ekonomisk gräns för
de åtgärder som föreslås. Detta innebär inte att de ekonomiska frågorna inte
beaktats av utredarna. Tvärtom har det varit en viktig ledstjärna för
prioriteringen av såväl objekt som metoder att så insatserna skall kunna
genomföras med hög kostnadseffektivitet.
Gruvverksamheten i framförallt Falun men även i några av de andra berörda
gruvorterna har gamla anor och utgjorde en viktig förutsättning för den
historiska utvecklingen i Sverige under medeltiden. Flera fornlämningar från
verksamheten berörs av eventuella saneringsåtgärder. Gruvavfallet i sig kan
utgöra ett viktigt kulturminne som har ett värde när det gäller bevarandet
av kulturmiljön och möjligheterna att på ett pedagogiskt sätt visa efter
världen hur verksamheten bedrevs under en tidsperiod som omfattar mer än
1000 år. Det har därför varit viktigt att inte enbart prioritera åtgärds
objekten och åtgärdsmetoderna efter effektivitet och kostnad utan även
efter de andra konsekvenser som åtgärderna medför.
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Grunden för prioriteringen av åtgärdsobjekten - de enskilda avfallsupplagen 
bygger till största delen på den metalltransport man konstaterat i berörda
vattendrag. Det måste därvid påpekas att hela utredningsperioden utgjort en
i det närmaste extrem period beträffande både nederbörds- och temperatur
situationen (torrt och varmt). Det totala utsläppet av metaller till Dalälven
har därför varit betydligt lägre än under ett "normalår". Detta innebär inte
så mycket för den relativa bilden, men det innebär att man saknar fullstän
diga kunskaper om den långsiktiga eller "normala" transporten från olika
objekt och att den relativa bilden är behäftad med en viss osäkerhet efter
som olika avfall reagerar olika på torka respektive nederbörd (avsköljning).
Underlag att beräkna eller bedöma den totala transporten av metaller från
bestämda avfallsenheter eller delområden fås genom tidigare utredningar och
kontrollprogram. Dessutom har den särskilda fältstudien över avfallens
lakningsegenskaper givit värdefull, kompletterande information som delvis
kompenserar den osäkerhet som berör metalltransportberäkningarna.
Den primära metalltransporten från gruvavfall i Falu tätort har under det
senaste året varit av storleksordningen 300 ton zink, 400 kg kadmium och 16
ton koppar. Motsvarande transport från gruvavfall i Garpenbergsområdet till
vattendragen har varit ca 7 ton zink, 10 kg kadmium och 0,2 ton koppar,
samt från övriga områden ca 8 ton zink, 8 kg kadmium och 2 ton koppar.
Detta innebär, jfr tabell 2, att Falu tätort svarat för 87-95 % av utsläppen
av dessa metaller från gruvavfall och att Garpenberg och övriga områden
delar de resterande 5-13 %-enheterna med 1-2 % för Garpenberg och 3-12 %
för övriga områden. Dessa metallflöden kan på sin väg till Dalälven reduce
ras i varierande grad på grund av fastläggning i vattendragens sediment.
Tabell 2. Den beräknade, ungefärliga fördelningen av metallutsläppen på de
tre huvudområdena med respektive utan överföring av länshållnings
vattnet till Ryllshyttemagasinet i Garpenberg.

Huvudområde

KOPPAR

ZINK

Med Utan

Med Utan

KADMIUM
Med Utan

Falu tätort:

87%

86%

95%

90%

85%

Garpenberg:

1%

2%

3%

11 %

2%

7%

12%

12%

2%

2%

8%

8%

övriga områden:
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87%

Jämförelsen mellan huvudområdenas uppmätta metallutsläpp är emellertid
inte helt adekvat från miljösynpunkt eftersom gruvavfallen i Falu tätort har
ett förhållandevis "kort" utsläpp till recipienten jämfört med de inom övriga
områden som bättre kan påverkas av fastläggning i jord, berg och sediment.
Vissa av avfallen i Falun har också en onormalt hög utlakningspotential.
Vidare utgör de nuvarande utsläppen i Garpenberg inte ett mått på de
framtida utsläppen eftersom man idag reducerar en del av utsläppen genom
att pumpa vatten från en invallad del av Gruvsjön till ett sandmagasin som
är i bruk, vilket för närvarande resulterar i att metallerna "fastläggs" till
större delen i magasinet.
En översiktlig beräkning har gjorts, som visar att utsläppen från Garpen
bergsområdet sannolikt skulle öka betydligt för zink och i viss mån även för
koppar och kadmium om pumpningen skulle upphöra. Detta kommer då att
förändra fördelningen av metallutsläppen från huvudområdena, se tabell 2.
Garpenberg finns en stor potentiell källa för metallutsläpp som idag inte
släpper ut några större metallmängder, sett i relation till objekten i Falu
tätort, nämligen sandmagasinet i Lilla Bredsjön. En påtaglig risk föreligger
emellertid att detta utsläpp kommer att öka i takt med att vittringen av
sanden ökar och magasinets interna buffertkapacitet förbrukas. Även Västra
Sandmagasinen och gruvvarpen utgör potentiella källor vars utsläpp kan
komma att öka i framtiden. Detta måste också beaktas vid bedömningen av
vilka objekt som skall prioriteras för åtgärder.
Av den totala utsläppsmängdens fördelning att döma kan det framstå som om
det vore effektivast att inrikta åtgärderna på Falu tätort och tillämpa en
lägre ambitionsnivå på de övriga objekten. Detta gäller dock inte generellt
eftersom även de flesta metallkällorna i Falun egentligen består av en serie
små källor. Skall man totalt nå en hög grad av rening krävs därför också å t
gärder mot "småkällorna". Vissa av objekten i Garpenberg och inom "övriga
områden" utgör lokalt sett relativt stora källor till volym eller potens och
bör därför åtgärdas. När de största metallkällorna i Falu tätort åtgärdats
återstår en hel serie mindre sådana källor varav vissa finns i tätorten. Att
åtgärda de återstående källorna i Falun bedöms i de flesta fall medföra
större negativa konsekvenser i form av kostnader och störningar än inom de
övriga områdena.
De flesta gruvavfallsupplag innehåller, trots en långvarig vittring och
utlakning av metaller, fortfarande tillräckligt mycket metaller och svavel för
att fortsätta att fungera som metallkällor under lång tid - hundratals år
framöver. Det är därför viktigt att de åtgärder som genomförs är beständiga
i sin funktion och helst inte är beroende av att de underhålls och kontrolle
ras. Detta ställer särskilda krav på utförande och materialval.
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2.2 Vittring och lakning av gruvavfall
I likhet med alla andra deponerade avfall, som läcker metaller till omgiv
ningen, är det vattnets förmåga att lösa dessa metaller och transportera dem
till yt- och grundvatten som utgör det grundläggande problemet med gruvav
fall. Denna utlakningsprocess styrs av ett flertal, ofta komplicerade för
hållanden i avfallet och i vattnet, lakvätskan. För sulfidhaltigt gruvavfall
gäller speciellt, att både avfallet och lakvätskan påverkas på ett avgörande
sätt när svavlet tillåts oxidera. Svavlet i metallsulfiderna bildar då, populärt
uttryckt, först svaveloxid och sedan svavelsyra med tillgängligt vatten, se
figur 7. Metallerna, som varit kraftigt bundna som sulfider, blir därmed mer
tillgängliga för lakning.
Lakningen ökar också av det faktum att svavelsyran sänker pH-värdet i
lakvätskan vilket resulterar i högre löslighet hos metallerna och överhuvud
taget en fysisk nedbrytning av avfallet som underlättar de kemiska pro
cesserna. När de kemiska processerna kommit igång och uppnått en viss nivå
kan bakteriella processer inträffa som accellererar nedbrytningen och
utlakningen ytterligare. Även om det grundläggande problemet med gruvav
fall handlar om uttvättning med vatten så är den bakomliggande orsaken till
de ofta höga metallhalterna i lakvattnet kopplat till oxidationen av svavel.
Den sura lakvätskan angriper inte bara sulfiderna i avfallet. Även andra
mineral bryts ned och löses av vätskan, t.ex. fältspater, amfiboler och
karbonater. Därvid frigöres också alkaliska ämnen som neutraliserar den
bildade syran och buffrar lakvätskan på en viss nivå, figur 7. Förekomst av
främst kalciumkarbonat (kalcit) har visat sig vara betydelsefull när det
gäller att hämma vittrings-/lakningsprocessen. Det förekommer upplag med
sådan god balans mellan innehållet av svavel och kalcit att man inte befarar
någon intensiv vittring eller utlakning av metaller.
Vittringen och utlakningen innebär i princip att avfallet efter hand blir allt
fattigare på metaller och att det är en tidsfråga innan utlakningshastigheten
minskar och så småningom helt upphör. Exempel finns på att äldre, vittrat
gruvavfall genom dessa processer blivit harmlöst och inte längre kräver
några omfattande åtgärder. Det normala är emellertid att avfallet innehåller
så mycket sulfider och metaller att det tar lång tid - hundratals eller i vissa
fall t.o.m. tusentals år innan utlakningen kommmer att vara måttlig.
För att motverka problemet med vittring och lakning av gruvavfall kan man
gå till väga på tre principiellt olika sätt, se även figur 8:
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Figur 7. Schematisk illustration av de processer som styr vittring och
lakning av gruvavfall.

1.

Påverka avfallet i syfte att minska vittrings-/lakningsprocesserna eller
att förbättra de buffrande egenskaperna (aktiv åtgärd)

2.

Påverka vittrings- och lakningsprocesserna (aktiv åtgärd)

3.

Begränsa effekterna av metallutlakningen (passiv åtgärd)

De tre sätten kan i princip kombineras valfritt. Et t närliggande exempel på
att påverka avfallet (princip 1) är att kalka upplaget för att neut ralisera
den bildade syran. Ett annat sätt är att separera sulfidmineralen från de
övriga resterna och behandla dessa på annat (mer kvalificerat) sätt. Vit
trings- och lakningsprocesserna kan i princip hämmas (princip 2) genom att
begränsa transporten av syre och vatten genom avfallet eller att begränsa
bakterieaktiviteten antiseptiskt. Att begränsa effekterna av metallutlak
ningen (princip 3) innebär att acceptera att vittring/utlakning sker och
istället inrikta åtgärderna mot att ta hand om och oskadliggöra lakvattnet.
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Figur 8. Fyra principiella sätt att motverka problemen med sulfidhaltiga

gruvavfall.

Ett exempel på en kombinationsåtgärd är den där man genom ingrepp av
olika slag intensifierar vittrings-/lakningsprocesserna, tar hand om lakvatt
net, renar det och eventuellt också utvinner vissa metaller, se t.ex. Hallberg
(1987). Målsättningen är att behandlingen skall vara så effektiv att avfallet
inom en rimlig tidsperiod blir så harmlöst att det kan deponeras på ett
relativt enkelt sätt. A tgärden förutsätter inokulering av bakterier i vit
tringssteget och eventuellt också i reningssteget. Tekniken anses vara
lovande men ännu inte fullt utvecklad.
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Ett enkelt sätt att begränsa transporten av syre till avfallet och därmed
hindra vittringen är att deponera det under vatten. Transporten av syrgas
genom vatten är nämligen mycket långsam. Detta utnyttjas automatiskt i de
sandmagasin som är under drift. I dessa upprätthålls en hög vattennivå och
praktiskt taget all sand är dränkt under vatten. Trots att avfallet i många
fall har en hög potens att vittra erhålls mycket måttliga metallhalter i det
recirkulerande vattnet. Det är först när uppfyllnaden har upphört och
grundvattennivån eventuellt sjunker i magasinet som vittringen sätter igång.
I de flesta vattenmagasin är omsättningen av grundvatten relativt liten, men
är ofta ändå så stor att man inte kan tala om någon effektiv vattenbarriär.
Om man istället täcker avfallsupplaget på ett sådant sätt att täckningen
fungerar både som en syrebarriär och en vattenbarriär uppnår man såväl att
vittringen begränsas, d.v.s. att pH hålls neutralt, metallhalterna hålls låga
och att lakvattenflödet begränsas från upplaget. Om täckningen är effektiv i
dessa avseenden resulterar det i en totalt sett kraftigt begränsad metall
transport från upplaget. Denna teknik är den som man normalt utnyttjar i
Sverige för sulfidhaltigt gruvavfall.
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3. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
3.1 Programmet
Den övergripande förutsättningen för utredningsprogrammet har varit att
man skall kunna uppnå en kraftig minskning av utsläppet av tungmetaller till
Dalälven (storleksordningen 80-90 %), men att man skall bestämma den
slutliga ambitionsnivån när effekterna och kostnaderna som erhålls för de
olika huvudalternativen klarlagts. I övrigt har följande utgjort utgångs
punkter för programmet:
I.

De åtgärder som vidtages skall vara (miljö-)effektiva och beständiga.

2.

Atgärderna skall vara så "skonsamma" som möjligt mot kulturminnen och
den fysiska miljön

3.

A tgärderna skall vara ekonomiskt rimliga.

4.

Atgärderna skall anpassas mot varje objekt ("rätt" åtgärd för "rätt"
objekt).

Det har således handlat om att studera olika tekniker, att kartlägga för
hållanden av betydelse för valet av teknik och objekt samt även att ge
möjligheter att följa upp effekterna av åtgärderna. Dessa förutsättningar
gav vägledning för hur utredningsarbetet skulle bedrivas. Följande förhållan
den var således styrande:
o

De senaste årens forskningsresultat och erfarenheter från
liknande arbeten skulle tas till vara.

o Kunskaperna om de lokala förhållandena skulle förbättras,
framförallt skulle varje objekt (avfallsenhet) karaktäriseras bättre.
o Den lämpligaste tekniken skulle klargöras för varje enskilt objekt.
o

Utvärderingen skulle ta hänsyn till olika aspekter, såsom teknik, miljö
och kostnader.

o

Uppföljningen av åtgärdernas effekter skulle förberedas och referens
mätningar påbörjas omgående för att klargöra förhållandena före
åtgärd
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Den kartläggande verksamheten borde enligt programmet omfatta:
o Avfallen - speciellt vittrings- och lakningsstatus
o Yt- och grundvatten - referensdata samt kartläggning av utsläppen och
deras variation i tiden
o Täckningsmaterial - tillgång, kostnader, effekter
o

Fornminnen - dokumentationsbehov, intrång av olika åtgärder

o Andra hinder - påverkan på kulturmiljön, speciellt stadsbilden, stads
livet, gruvverksamheten och markanvändningen.
De tekniska lösningar som skulle utprovas var i princip:
o Omanrikning
o Täckning
o Deponering under vatten
o

Torr deponering i Stora Stöten (Faluns gruvavfall)

o

Lakvattenrening

o Avskärmning/isolering

För att underlätta utredningsarbetet och få en god resursfördelning med
hänsyn till programmets målsättning delades arbetet in i 3 delprogram. Varje
delprogram delades sedan in i ett antal specificerade arbetsuppgifter eller
delprojekt. Den senare indelningen betingades mest av hänsyn till resurs- och
kompetensbehov, men även det ömsesidiga beroendet av resultat skulle kunna
tillfredsställas mellan delprojekten. Det totala antalet delprojekt var ur
sprungligen 24. För varje delprojekt upprättades en projektbeskrivning om
fattande delprojektets syfte, genomförande, metodval, resursbehov och
redovisning. Delprojektets uppgifter preciserades i form av ett antal konkre
ta frågor som utredningsarbetet skulle besvara. Arbetsuppgifterna för
projektledningen och en särskild arbetsgrupp specifierades på liknande sätt i
två delprojekt vilka ej inräknats i de 24 reguljära delprojekten.
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3.2 Organisation
Till huvudman för genomförandet av programmet valdes Statens geotekniska
institut med Jan Hartlen som projektansvarig och till projektledare Tom
Lundgren, Terratema AB.
När det gäller den antikvariska kartläggningen erhöll på Riksant ikvariens
förslag Dalarnas Museum, l:e antikvarie Sven Olsson uppdraget att genom
föra denna. Dalarnas Museum har därvid tagit hjälp av Arkeometallurgiska
institutet i Håksberg, antikvarie Ola Nilsson. Kartläggningen av metallutsläp
pen har huvudsakligen utförts inom projekt "VARP-89" av Stora Teknik och
VIAK AB i Falun och bekostats av STORA och som tillställts Gruvavfallspro
jektet. Stora Teknik har också genomfört en fortsatt provtagning i Faluån
med tillflöden för projektet. Ansvarig har varit Erik Mattsson.
Den grundläggande utredningen om Faluns geohydrologi har genomförts av
personal inom SGAB i Uppsala under ledning av Jan Magnusson. Den tekniska
kartläggningen av varp och slagg m.m. utfördes av SGI under ledning av
Ann-Marie Fällman och med hjälp av Ulf Qvarfort (Uppsala Universitet).
Inventering av morän för täckningsändamål har utförts inom Faluområdet av
SGU, Birgitta Eriksson och inom Garpenbergsområdet av Karin Eriksson.
SGU har också bidragit med en torvinventering (Dag Fredriksson). Boliden
Engineering (Ulf Marklund) har genomfört en studie över möjligheterna att
anrika gruvvarp och slagg.
Utredningarna av de tekniska förslagen till åtgärder har genomförts av
Statens geotekniska institut (Pär Elander, Sten Kullberg och Per Lindmark),
VBB AB (Jan Eurenius och Åke Markland) samt Ulf Qvarfort, Uppsala
Universitet. I bilaga 1 redovisas de viktigaste underlagsrapporterna inom
projektet.
Den totala kostnaden för projektet beräknades till högst 6,1 Mkr. Beräk
ningen inkluderade inte några halvskaliga försök med t.ex. täckning eller
injektering och inte heller oförutsedda kostnader samt mervärdeskatt.
Det stod t idigt klart att projektet behövde hjälp av en teknisk arbetsgrupp
med företrädare för berörda instanser/intressenter. En sådan organiserades
med deltagare från Riksantikvarieämbetet (avd dir Christian Meschke),
naturvårdsverket (avd dir Björn Södermark), Statens geotekniska institut
(generaldir Jan Hartlen, ordf.), STORA (övering Per Haglund), Boliden
Mineral AB (miljöchef Per G Broman), Falu kommun (miljö- och hälsoskydds
chef Erland Fernerud) och Hedemora kommun (miljö- och hälsoskyddschef
Hans Andersson). Dalälvsdelegationens huvudsekreterare, Kjell Svensson var
adjungerad till gruppen. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har fortlöpande
blivit informerad och har lämnat synpunkter genom en särskild grupp som
haft direkt kontakt med projektledningen.
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3.3 Delprojekt
Delprogram 1 (teknisk kartläggning) var ursprungligen uppdelat i 11 delupp
gifter eller delprojekt, varav 8 stycken har utrett de 4 huvudalternativen
täckning, isolering, lakvattenrening och omanrikning. Ett av delprojekten
innebar en metodstudie (hur man skulle kartlägga varpen) och 2 behandlade
alternativa åtgärdsmetoder. Huvudparten av utredningsinsatserna har utförts
för täckningsalternativet (5 delprojekt). Två delprojekt slogs ihop till en
uppgift, nämligen hur man skall koncentrera och täcka varp och slagg.
Delprojektet "Lakvattenrening - effektivitet och konsekvenser" fick delas
upp på två deluppgifter, kemisk rening respektive biologisk rening för att
passa tillgängliga resurser och kompetenser. Resultaten redovisas i form av
ett antal läges- eller delrapporter.
Målet med delprogram 2 (prioritering av objekt inom Falu tätort) har varit
att ta fram och sammanställa ett datamaterial som är tillräckligt allsidigt
och ingående för att tjäna som underlag för prioritering av åtgärdsobjekt.
Även ett förslag till prioritering skulle ges. Antalet delprojekt inom delpro
grammet har varit 5. Själva utvärderingen och prioriteringen har utgjort ett
eget delprojekt som utnyttjat inte bara resultaten från det egna delprogram
met utan även resultaten från praktiskt taget samtliga delprojekt inom
delprogram 1. De övriga 4 delprojekten inom delprogrammet behandlar
viktiga nyckelfrågor för valet av teknik och objekt, t.ex. de enskilda av
fallsenheternas status som behandlats i två delprojekt, medan de antikvariska
intressena klarlagts i ett omfattande delprojekt och de ofta avgörande
geohydrologiska förhållandena i två andra delprojekt.
Delprogram 3 har omfattat Garpenberg samt övriga områden utanför Falu
tätort. Det fortsatta utredningsbehovet för Garpenberg och övriga upp
lagsområden har inriktats mot en precisering av de typer av åtgärder som
Boliden Mineral föreslagit, men även en utvärdering av alternativen an
rikning och lakvattenrening. För det avfall som inte bör omanrikas och där
omhändertagande/rening av lakvattnet inte är ett alternativ har utredningen
inriktats på att säkerställa vilka avfallsenheter som bör täckas respektive
deponeras under vatten. Vidare har det klarlagts hur avfallet kan täckas
respektive var och hur det kan deponeras under vatten.
Inom övriga upplagsområden, där lakvattenrening generellt inte kan bli någon
lösning har det klarlagts vilka avfallsenheter som bäst passar för oman
rikning, täckning respektive deponering under vatten (t ex i gruvschakt)
eller som kan lämnas utan åtgärd.
De 8 delprojekten inom delprogram 3 (kartläggning och utvärdering av objekt
utanför Falu tätort) har varit indelade i 2 grupper om vardera 4 delprojekt,
där den ena gruppen behandlat Garpenbergsområdet och det andra "övriga
områden". Två av uppgifterna i vardera gruppen har gällt kartering av
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gruvavfallen, två framtagningen av täckmaterial, ytterligare två precisering
en av metalltransporten från de berörda upplagen medan de sista två har
utvärderat resultaten, givit rekommendationer och beskrivit konsekvenserna
av de föreslagna åtgärderna.
Inom delprogram 3 fanns inte i det ursprungliga programmet något delprojekt
för antikvarisk kartläggning inom Garpenberg och "övriga områden" i pro
grammet. Inom ett inledande delprojekt i delprogram 1 skulle behovet av ett
sådant program klarläggas. Eftersom Ola Nilsson, som utfört fältarbetet
rörande den antikvariska kartläggningen, också håller på att slutföra en
doktorsavhandling om arkeometallurgin i Garpenberg, visade det sig där
också vara möjligt att genomföra en antikvarisk kartläggning inom det
reguljära delprojektet.

3.4 Utvärdering och prioriteringsgrunder
Det insamlade underlaget har bestått i data rörande:
o Avfallens egenskaper
o Antikvariska förhållanden i anslutning till avfallen
o Utlakning och borttransport av metaller
o Andra betydelsefulla förhållanden kring avfall och spridningsvägar,
t.ex. geohydrologin
o Tillgång på och kvalitet hos täckningsmaterial
o Lämpliga åtgärdstekniker

Underlaget har använts för att beräkna de nuvarande utsläppen från respek
tive avfallsenhet (objekt) och vilka utsläpp som kan förväntas med olika
åtgärdstekniker, allt i syfte att prioritera vilka objekt som bör åtgärdas och
vilken teknik som bör användas. Prioriteringen kan emellertid inte enbart ske
med utgångspunkt från de reduktioner av utsläppen som förväntas av respek
tive åtgärd. De övriga prioriteringsgrunder som använts är framförallt:
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o Risken för framtida utsläpp alt. möjligheten för automatisk reduktion av
utsläppet i framtiden
o Kostnaden för åtgärden
o Objektets skyddsvärde från antikvarisk synpunkt
o A tgärdens skonsamhet mot kulturella minnesmärken
o Ingrepp på den fysiska miljön (stads- och landskapsbilden, framtida
markanvändning, etc.)
o Beständighet i åtgärden

Eftersom huvudsyftet med åtgärderna är att begränsa metallbelastningen på
Dalälven och Östersjön har inte de lokala effekterna på miljön primärt
ingått som en prioriteringsgrund. Det är emellertid naturligt att detta
förhållande blir av betydelse vid val mellan alternativ som bedöms få
likvärdig effekt på Östersjön. Inom den begränsade tidsram som stått till
förfogande och med hänsyn till det stora antal objekt som varit aktuella har
det emellertid inte varit möjligt att studera de lokala miljöeffekterna inom
projektet. Detta görs i en särskild utredning av MiljöForskarGruppen.
Att prioritera de potentiella åtgärderna för huvudkällorna efter kostnads
effektivitet bedömdes bli mindre svårt. Problemet är främst att ta hänsyn
till osäkerheterna i underlaget och att bedöma hur långt man skall gå i
serien av åtgärdsförslag. För de successivt mindre källorna sjunker nämligen
kostnadseffektiviteten i de föreslagna åtgärderna samtidigt som osäkerheten
tenderar att öka eftersom precisionen i bestämningen av de små utsläppen
blir sämre.
En stor svårighet vid prioriteringen förväntades vid hänsynstagandet av de
kulturella och sociala värdena. Hur värderar man en förbättrande insats för
naturmiljön i förhållande t ill en försämring av skyddet av de kulturella
värdena? Uppgiften blir inte lättare om värderingen görs i monetära enheter
- hur många miljoner är det värt att få behålla Stora Stöten?
Den ursprungliga prioriteringsstrategin var att utgå ifrån några lämpligt
valda huvudnivåer för begränsningen av metallutsläppen ("ambitionsnivåer"),
normalt 3-4 stycken. De minst kostnadskrävande åtgärderna för att uppnå
dessa nivåer skulle beräknas och beskrivas med hänsyn till kostnader och
konsekvenser för de antikvariska intressena och den fysiska planeringen.
Et'ter en utvärdering av konsekvenserna behövde åtgärdsförslagen eventuellt
justeras och nivå väljas för huvudförslaget. Med ledning av en känslighets
analys av beräkningen av utsläppsreduktionen och kostnaderna skulle ett
slutligt förslag - eventuellt med olika alternativ - presenteras.
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När det stod klart att huvuddelen av utsläppen i Falu tätort härrör från ett
fåtal stora källor, som inte har ett primärt intresse från antikvarisk eller
stadsplanemässig synpunkt, övergavs den ursprungliga strategin för priorite
ring. Redan med ett fåtal åtgärder kan man nå fö rhållandevis långt i reduk
tion av utsläppen. Om ambitionen ställs högre, ökar antalet möjliga objekt
drastiskt eftersom ett flertal objekt utanför Falun blir likvärdiga med de
icke åtgärdade i denna tätort. Vissa av dessa objekt utgör stora enheter vars
åtgärdande kommer att kräva stora resurser.
Eftersom precisionen i de mätningar och beräkningar som ligger till grund
för valet av objekt/åtgärd är begränsad och delvis "skuggas" av de stora
utsläppskällorna, blev det uppenbart att det vore lämpligare att genomföra
åtgärderna stegvis med en kontinuerlig uppföljning av situationen och en
förnyad utvärdering, när de "självklara" åtgärderna vidtagits. Man har då
bättre möjlighet att avgöra var gränsen skall gå för åtgärder och också
ställa de kvarvarande utsläppen i relation till andra källor för metallutsläpp
till Östersjön.

3.5 Osäkerheter
Gruvavfallsupplagen utgör många enheter med kraftigt varierande egenskaper
som i flera fall dessutom representerar stora volymer. Spridningen av
metaller från dessa upplag till närmsta vattendrag och vidare till Dalälven
/Östersjön utgör en hel serie av komplicerade kemiska processer - från
vittringen av avfallet och frigörandet av metaller till fastläggning och
utspädning i mark och vatten. Processerna blir svårförutsägbara inte bara
för att de är komplicerade i sig utan för att de blir starkt beroende av yttre
förhållanden som väder och vind. De olika metallerna reagerar också olika i
detta avseende. Med hänsyn till att de mätningar och kemiska analyser som
genomförts, av förståeliga skäl (främst tid och kostnader) måst begränsats,
är det naturligt att resultatet av utvärderingarna och slutsatser i form av
rekommendationer blir behäftade med vissa osäkerheter.
Det slutmål som utredningen haft, nämligen att föreslå åtgärder som kraftigt
begränsar utsläppen från gruvavfall genom aktiva åtgärder, har byggt på att
de olika avfallsenheterna skall prioriteras i förhållande till sina utsläpp och
åtgärdas med en lämplig och effektiv teknik. Två saker blir då viktiga - att
lokalisera avfallsenheterna och att bedöma storleken på deras utsläpp.
I syfte att begränsa osäkerheterna har flera oberoende sätt att bedöma
avfallsenheterna använts:
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o Mätning av sulfat och metaller längs berörda vattendrag vid flera tid
punkter (emissionsmätningar)
o Bestämning av avfallsenheternas viktiga egenskaper (källstyrka)
o Uppsamling och analys av primära lakvatten
o Jämförelser med tidigare utförda mätningar och analyser

Även om osäkerheterna härigenom reducerats, kvarstår fortfarande osäker
heter och dessa behandlas nedan i samband med respektive objekt.
Generellt gäller den bedömningen att samtliga viktiga avfallsenheter har
lokaliserats. I något fall har det inte gått att urskilja mindre enheter av
material med kraftigare utlakning vilka är samdeponerade med material med
måttlig utlakning. I andra fall har det inte gått att säkert specificera
respektive metallflöde från två närliggande enheter med relativt kraftig
lakning, där det totala utflödet är ganska väl känt.
En stor del av svårigheterna i att precisera metallflödet från enskilda
enheter beror på de kraftiga variationerna i tiden. Förhållandena under
mätperioden har inte varit normala, vilket innebär att de erhållna metall
flödena, vilka uttrycks i enheten kg/år eller ton/år, inte representerar
normalåret utan endast mätperioden. Eftersom prioriteringen av samtliga
objekt utgår ifrån samma mätperiod bedöms underlaget ändå vara tillräckligt.

3.6 Redovisning
Redovisningen av delprojektens resultat har skett i form av lägesrapporter
och en slutrapport från varje delprojekt. Syftet med lägesrapporterna har
varit att säkerställa att primärresultat blir förmedlade inom delprogrammet
och att ge projektledningen möjlighet att styra projekten. Sådana rapporter,
som innehåller värdefulla data eller har intresse för en större grupp, finns
tillgängliga på bibliotektet vid Statens geotekniska institut, där de fått ett
refererbart nummer i institutets VARIA-serie. Projektledningen har redovisat
projektläget i form av 4 lägesrapporter och 11 protokoll från arbetsgruppens
möten. Projektets slutrapport redovisas i en av Statens geotekniska instituts
huvudserier i en upplaga som gör den allmänt tillgänglig.
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4. GRUVAVFALL INOM FALUTÄTORT
4.1. Metalltransporter
Tidigare utredningar har angett att transporten av metaller från gruvavfallet
i Falun till Faluån/Tisken motsvarar ca 28 ton koppar, knappt 700 ton zink
och ca 1 ton kadmium (Ahl, Melin & Wilander, 1983). Dessa värden baseras
på mätningar som utfördes innan gruvvattnet leddes till reningsverket i
Främby för rening före utsläpp i Runn. En mätserie från 1984 och som gav
större värden på transporten (Melin, 1986) omfattar endast vårperioden
(mars-juni) och ger därför inte någon god uppfattning om årstransporten.
Gruvvattenflödet motsvarade 1987-89 en transport av 1,5-2 ton koppar
(1982/83 ca 6,7 ton Cu), ca 300 ton zink och knappt 300 kg kadmium per år.
De mätningar som utförts i Faluån/Tisken sedan reningen av gruvvatten
påbörjades (fr.o.m. sommaren 1987) har visat att den totala metalltrans
porten till Faluån, Tisken och Runn från Faluns gruvavfall inkl. det renade
gruvvattnet motsvarat drygt 14 ton koppar, ca 320 ton zink och ca 450 kg
kadmium per år. Den totala transporten av metaller från gruvavfallet har
således varit lägre under de senaste två åren än den var tidigare ( 1982
1984). Detta beror, förutom på reningen av gruvvattnet, med stor sannolik
het på den låga nederbörden under den senaste 2-årsperioden. Bortsett från
koppar har däremot metallflödet med gruvvattnet varit relativt konstant
sedan 1982/83.
Metalltransporten i Faluån varierar kraftigt med tiden, se figur 9. Delvis är
detta ett resultat av den varierande vattenföringen i ån som i sin tur beror
av de meteorologiska förhållandena. Nederbörd och temperatur styr emeller
tid inte bara den direkta uttransporten av metaller till ån och utspädningen i
ån utan styr också vittrings- och lakningsprocesserna i avfallsupplagen.
Eftersom dessa processer är olika i olika avfall och uttransportens respons
på skiftningar i väderlek beror av avståndet från avfallsupplaget, kommer
metalltransporten i ån att vara svårförutsägbar därför att fördröjnings
effekterna varierar i tid och rum. Med ledning av de uppmätta skillnaderna
under perioden 1982-84 kan man bedöma den totala, årsvisa variationen av
t.ex. zinkflödet ut ur Faluån/Tisken till att vara inom intervallet ca 250-500
ton per år.
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Metallflöden i Faluån
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Figur 9. Transporten av koppar och zink under provtagningsperioden vid
Tiskbron.

Den noggranhet med vilken transporten av metaller i Faluån/Tisken kan
bestämmas kommer t ill stor del att bero av osäkerheten i vattenflödesmät
ningarna. Under projekttiden har denna metallhalterna mätts en gång varje
månad. Det har inte varit möjligt att inom projektets ram samtidigt mäta
vattenflödet i ån. Uppgifter om detta har istället inhämta ts från de mät
ningar som kontinuerligt sker i kraftverket, vilka bedöms ha en noggranhet
motsvarande +- 5%. Under provtagningsperioden på 8-10 timmar finns risk att
vattenflödet ändras vilket inte gått att ta hänsyn till. Därtill kommer
onogranheten i de kemiska analyserna. Metalltransport-mätningarna i Faluån
är således behäftade med en relativt stor osäkerhet, uppskattningsvis i
storleksordningen +- 30%.
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Trots osäkerheten i metalltransportmätningarna i Faluån har det varit
möjligt att konstatera att tillförseln av metaller till ån huvudsakligen sker
genom koncentrerade utflöden från dagvattenledningar och gamla vatten
vägar, figur 10, Metallflödet ökar stegvis mellan de nio broar i Falun som
utgjort provtagningsplatser, figur 11. Det har också varit möjligt att följa de
större metalläckagen uppströms vattenvägarna till sin källa även om en viss
inverkan erhållits under transportvägen från diffusa, mer ytutbredda källor
(huvudsakligen bestående av slagg). I något fall har det inte varit möjligt
att separera inverkan av två närliggande källor så väl som vore önskvärt.
Ett sätt att bedöma osäkerheten i beräkningarna av metallflödet är att
bestämma hur väl ingående och utgående flöden balanserar varandra. En
svårighet därvid är att avgöra hur stor fastläggningen av metaller är i mark
och vatten. Speciellt för koppar och bly brukar metallflödet automatiskt
minska med avståndet från källan. Summan av primärutsläppen stämmer
därför inte med vad som erhålls i t.ex. Tiskens utlopp.
De koncentrerade metallflödena till Faluån/Tisken erhålls i Gruvbäcken och
Syrabäcken samt dagvattenutloppen från den västra sidan av ån vid Maga
sinsbron och Nybron. Övriga utflöden motsvaras av övriga dagvattenutsläpp
samt av ett diffust utsläpp av metallhaltigt grundvatten främst från den
västra stranden mellan Magasinsbron och Kristinebron.
Vid närmare studium av avfallsenheterna och jämförelser mellan transporten
i Faluån/Tisken och avfallens lakningsegenskaper framgår det att inte alltid
all metallmängd, som lakas ut ur materialet, når fram till ån/sjön. Hur stor
del som fastnar på vägen beror av vilken metall som är aktuell och av
avståndet samt huruvida lakvattnet transporteras i marken eller i ett vatten
system. Ofta kan "fastläggningen" inte kvantifieras men det finns ändå skäl
att skilja på det primära lakvattnet (porvattnet) och det sekundära lakvatt
net som når Faluån/Tisken.
Reduktion av metalltransporten genom fastläggning har noterats för koppar
främst i tillflödena till Faluån samt i Tisken. För zink har en sådan minsk
ning endast noterats i Faluån och Tisken. Minskningarna, som ibland upp
mätts på vissa delsträckor i Faluån, är emellertid, med några få undantag,
alltid små och inom felgränserna. Utsläppet från Främbyverket går direkt till
Runn och ingår därför inte i mätningar som utförts i Faluån/Tisken. Utsläp
pet motsvarar ungefär 10% av den totala transporten av zink i Faluån/Tis
ken, men bara ca 2% av motsvarande transport av koppar och ca 6% av
kadmium.
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Figur 11. Zinkhalten vid de nio broarna över Faluån vid fyra provtagnings
tillfällen.

Med hänsyn till att den uppmätta metalltransporten i Faluån och dess till
flöden skett under en torrperiod medan åtgärdernas effekt bör relateras till
en normal situation har den "normala" årstransporten bedömts utifrån tidi
gare mätningar, se tabell 3. Hänsyn har tagits till att gruvvattnet numera
förs till Främby reningsverk och till innehållet i utsläppet därifrån. Denna
"normaltransport" motsvarar ungefär 50 % påslag på den transport som upp
mätts under projektets mätperiod. Korrigeringsfaktorn 1,5 stämmer också väl
vid jämförelser med enskilda mätpunkter där dessa uppgifter kan kontrolle
ras.
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Tabell 3. Den bedömda "normala" uttransporten av metaller från gruvavfall i
Falun till Faluån, Tisken och Runn.

Zink
(ton/år)

Koppar
(ton/år)

Kadmium
(ton/år)

Bly
(ton/år)

Varpans utlopp

5

2

?

0,3

Faluåns utlopp

350

18

0,6

1,2

0,025

0,6

Syrabäcken
Tiskens utlopp
Främbyverket ut
S:a Faluån/Tisken/Runn
(Beräknat)

10

1,5

360

20

0,6

?

25

0,5

0,02

0,1

390

21

0,6

1,9

4.2 Metallkällor
4.2.1 Undersökningarna
Spårandet av metallkällorna har skett på två sätt:
1.

Uppföljning av metalltransporten i ytvatten och grundvatten
- systematiskt från Faluån och uppströms till den förmodade källan

2.

Systematisk kontroll av de olika enheterna med gruvavfall
- lakningsegenskaper och vattenomsättning
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Analysen av gruvavfallens egenskaper har omfattat lakförsök på en tämligen
omfattande serie prover av de berörda gruvavfallen. Dessa försök har visat
hur mycket salter och metaller som genom vittringen har frigjorts för
uttvättning med vatten. De fanns således ackumulerade i avfallet när provet
togs. Eftersom proverna i Faluns tätort togs under en kort tidsperiod, då
vädret var torrt och stabilt, har resultaten kunnat användas för att rang
ordna avfallen efter benägenhet för vittring och lakning. Vidare har kontrol
len omfattat installation av 3 anordningar för uppsamling av perkolerat
nederbördsvatten i upplag med gruvvarp, slagg respektive kisbränder. Därige
nom har perkolationshastigheten kunnat bestämmas liksom kvaliteten på det
lakvatten som gått igenom avfallet. Detta har sedan kunnat jämföras dels
med motsvarande från lakförsöken och från lakvatten som påträffats i fält.
Båda undersökningen av metalltransporten och den systematiska kontrollen
av evfallsenheterna, vilka utförts oberoende av varandra (Varp-89 resp.
SGI), har konstaterat att de största metallkällorna vad avser zink och
kadmium är följande, se även figur l 2a-c:
o Kisbränderna
o Nya Sandmagasinet - från material under sanden och/eller i dammvallarna
o Gruvvarp (Gruvområdet)
o Råvaran för tillverkning av rödfärg (Gruvområdet)
Inom Varp-89-projektet (Stora Teknik & VIAK, 1989) studerade man enbart
transporten till Faluån och erhöll en nästan fullständig balans mellan till
skotten från dessa källor och transporten i ån. Inom SGI:s studie av av
fallens lakningspotential, som dock inte omfattade material från Nya Sand
magasinet, konstaterades att från kisbränder, gruvvarp och rödfärgsråvara
kan tvättas ansenliga mängder metallsalter och att motsvarande urlakning av
slagg är låg, men inte försumbar med tanke på att detta avfall förekommer i
så stor mängd.
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Figur 12a. Metallutsläpp från olika gruvavfallsupplag i Falun uppmätt under
projekttiden - zink. Avfallet vid "Västra industriområdet" innehåller ej
kisbränder eller avfallssand utan andra, finkorniga, restprodukter.
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Figur 12c. Metallutsläpp från olika gruvavfallsupplag i Falun uppmätt under
projekttiden - kadmium. Avfallet vid "Västra Industriområdet" innehåller ej
kisbränder eller avfallssand utan andra, finkorniga, restprodukter.
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De avfallsenheter som utgör de största metallkällorna är relativt koncentre
rade med hänsyn till sin volym och den markyta de representerar. De
representerar ca 14 % av den totala avfallsvolymen i Falun och ca 18 % av
den totala markyta som där är täckt med gruvavfall. Övriga metallkällor har
en betydligt lägre potential och representerar volyms- och arealmässigt ofta
större enheter. Dessa "svaga" metallkällor är främst 4 huvudenheter vilka
tillsammans svarar för årliga utsläpp till Faluån/Tisken/Runn motsvarande 50
ton zink, 3,5 ton koppar och 46 kg kadmium, d v s av samma storleksordning
som utsläppet från Nya Sandmagasinet. Dessa metallkällor är:
o

Slagg i fria högar

Norra industriområdet (Stora Teknik)
Västra industriområdet (S. Svavelsyrafabr.)
Hyttberget och Gamla Berget
Slagghögarna vid Korsgården

o

Slaggfyllning i
stadsbebyggelsen

Öster om Faluån
Väster om Faluån

o

Galgbergsmagasinen

o

Främbyverket

I uppställningen ovan har de två förstnämnda källorna, slaggen, indelats i
mindre enheter vars enskilda utsläpp endast i några fall kunnat bedömas till
storlek. Den precisering av metallutsläppen som har kunnat göras till de
olika metallkällorna redovisas i figur 12 a-c samt i tabell 4.
Slagghögarna vid Gamla Berget läcker sannolikt ut i Ingarvsdiket och bör
därför ingå i det flöde som tillskrivs Nya Sandmagasinet, tabell 4 och
figur 13. I proje kt Falu Gruva (SNV PM 1836) anges tillskottet med dag
vatten från Ingarvet vara 0,3 kg Zn/h, 0,2 g Cd/h och 0,1 kg Cu/h vilket
motsvarar 2,6 ton zink, 1,8 kg kadmium och 0,9 ton koppar per år. Detta
utsläpp torde främst härröra från slagghögarna vid Nedre Gamla Berget. En
del av slagghögarna väster och norr om Stora Stöten avbördas också till
Ingarvsdiket eller till Gruvan alternativt Gruvbäcken via det täckdike som
finns inom Gruvområdet. Den resterande delen av metallflödet t ill Faluån
sker som ett diffust utsläpp huvudsakligen från slaggen vid Hyttberget.
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Tabell 4. Det uppmätta/beräknade, örliga utsläppet av metallerna koppar,
zink och kadmium från studerade avfallsenheter (metallkällor)
Falun.

Avfallsenheter/
Metallkällor

Koppar
(ton/år)

Zink
(ton/år)

Kadmium
(kg/år)

•

Varpan
Kisbränder ( totalt)
Norra industriområdet
Slaggfyllning, östra stadsdelen
Slaggfyllning, västra stadsdelen
Slagg, fria högar
Vällan + slagghögar Korsgården
Nya Sandmagasinet

1,4
2,1
1,0
<0,02
0,3
0,5
0,3
7

3
145
7
<0,1
2,5
3
2
90

Gruvvarp inom Gruvområdet
Råvara f. tillverkn. av rödfärg
Galgbergsmagasinen
Främbyverket

1,5
2
1
0,4

10
20

19

10

25

17
20

17,5

318

ca 400

Summa primärutsläpp:
*

160
1,5
<0,1
1,5
4
0,1
150

10

För få analyser vars resultat överstiger detektionsgränsen.

4.2.2 Kisbränder
Norr om Svavelsyrefabriken har man deponerat resterna från tillverkningen
av svavelsyra, s.k. kisbränder vilka har en kornstorlek som finkornig sand.
Råvaran har utgjorts av pyrit som anrikats vid gruvan. Även om huvuddelen
av råvaran utgjorts av järn och svavel har den också innehållit mindre
mängder zink, koppar, bly och kadmium. Vid rostningen, som innebär upp
hettning till 900° C, har järn och svavel separerats genom oxidation. Därvid
förångas delvis vissa metaller, t.ex. kadmium och zink, tillsammans med
svavlet. De förångade metallerna kondenserar under avsvalningen tillsammans
med rester av svaveloxider på restprodukter, kisbränder, som avskiljs.
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Kisbränderna i Falun förekommer i två typer - en svart variant som härör
från en äldre process som gav 2-värt järn i form av magnetit och en röd
variant med 3-värt järn i form av hematit. Man kan också urskilja en
finkornig variant som kommer ifrån avskiljningen i elektrofilter och en
grovkornigare variant som kommer från avskiljningen i cyklon.
Kisbränderna har deponerats inom ett lokalt låglänt terrängavsnitt som delvis
utgjorts av en liten sjö eller våtmarksområde, Skålpussen. Av denna sjö
återstår idag endast en liten del söder om bostadsområdet Stenslund. Depo
neringen har skett både i torrt och vått (vattenblandad slurry som pumpats
ut) tillstånd. Grovkorniga kisbränder har också använts för återfyllnad i
gruvan. Den kvarvarande mängden inom området väster om Hanröleden
bedöms uppgå till 400 000 m3 • En mindre mängd kisbränder förekommer
dessutom inom Norra industriområdet och under Hanröleden.
Kisbränderna innehåller naturligen mest järnoxider. Järnhalten ligger vanligen
mellan 40 och 55 %. Svavelhalterna varierar normalt kring 1 %, men kan
ställvis uppgå till 5 %. Laboratorieförsök har visat att svavlet förekommer
både som sulfat och sulfid. Kisbränderna har således fortfarande kvar en viss
potential att vittra och bilda surt vatten. Metallerna i övrigt domineras av
zink (0,2 - 3 %), koppar 0,05 - 0,5 %, bly 0,1 - 1,4 % och kadmium vars halt
varierar från under detektionsgränsen 0,1 ppm till 70 ppm.
De lakförsök som utförts på prover av kisbränderna bekräftar resultaten från
Stora Tekniks och VIAKs undersökningar i vattensystemen, nämligen att
upplaget med dessa produkter utgör en betydande källa för utläckage av
metaller, främst zink. Lakförsöken visar också att metaller och surt vatten
transporterats nedåt i upplaget, figur 13. Provtagning av vatten i botten på
upplaget och dränvatten strax nedströms upplaget verifierar dessa höga
halter. För att förklara de stora mängder av framförallt zink som trans
porteras från området till Faluån krävs emellertid en kombination av höga
halter och kraftig vattenomsättning.
Lakförsöken gav vatten med pH inom intervallet 2,5 - 5. Denna stora varia
tion i surhet gav också uttryck i kraftigt varierande sulfat- och metall
halter. Halten zink varierade t.ex. mellan några få mg/I och 4 g/1, halten
koppar mellan hundradels mg/I och 300 mg/I, bly mellan hundradels mg/I och
10 mg/I samt kadmium mellan några tusendels mg/I och 30 mg/I. Sulfathal
terna kunde i vissa fall vara så låga som naturliga bakggrundsvården, d v s
några få 10-tals mg/1, men också överstiga 30 000 mg/I.

65

Kisbränder
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Figur 13. Sulfat- och metallhalter i lakvatten från lakförsök på prover från
olika djup i upplaget med kisbränder.

4.2.3 Nya Sandmagasinet
Som framgår av namnet innehåller Nya Sandmagasinet avfallssand. Denna
sand är visserligen sulfidhaltig och kan därför vittra och bilda surt metall
haltigt lakvatten, men den har hittills varit helt dränkt av vatten och har
därför inte vittrat. Vattenståndet hålls automatiskt på en hög nivå genom
uppumpningen av nya sandmassor i form av vatten-slurry. Det utgående
vattnet håller följdriktigt låga metall- och sulfathalter. Det utgående
lakvattnet med högre metallhalter, se figur 12a-c och 14, kan istället spåras
till foten på dammvallen mot Ingarvsdiket. Detta vatten innehåller spår av
det neutraliseringsmedel som tillförs magasinet från svavelsyrafabriken.
Detta har lett till slutsatsen att kä llan för metalläckaget till Ingarvsdiket är
att finna under magasinet eller i dammvallarna samt att det nedträngande
vattnet från dammen tillsammans med grundvatten fungerar som transport
medel för metallerna från det vittrande materialet.
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Figur 14. Dränering kring Nya Sandmagasinet och del av gruvområdet.

Nya Sandmagasinet är anlagd inom en del av ett tidigare sankmarksområde
som utgjort vattenmagasin ( Ingarvsdammen) och före sandinspolningen upplag
med gråbergsavfall, d v s avfall med låg sulfidhalt. Man borde således inte
förvänta sig att några vittrande rester förekommer under magasinet. Damm
vallen verkar ha byggts med morän och gråbergsavfall och det är uppenbart
att den ställvis likväl innehåller sulfidhaltiga rester. Om sådana rester även
finns under magasinet kan de tänkas utgöra källan för metallerna. Det
föreligger också tillstånd att deponera kisbränder på Nya Sandmagasinet.
Sammansättningen på lakvattnet från dammfoten är emellertid inte lik den i
lakvatten från kisbränder. Det kan dock inte uteslutas att kisbränder bidrar
med metaller till Ingarvsdiket. Av förklarliga skäl har inte lakförsök utförts
på materialet i damvallarna eller under magasinet.
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4.2.4 Gruvvarp och rödfärgsråvara
Gruvvarp och råvaran till rödfärg, som egentligen är en utvald och behand
lad del av gruvvarp, är huvudsakligen deponerade inom gruvområdet. Huvud
delen av dessa massor ligger samlad inom två delområden:
1.

Området mellan Borlängevägen, Berghauptmansgatan, Pilbodiket och
Rödfärgsverket med varp i den norra delen och rödfärgsråvara i den
södra

2.

Området väster om Stora Stöten och söder om Nya Sandmagasinet,
mellan Stora Stöten och Lovisas väg enbart varp

Både rödfärgsråvaran och den övriga gruvvarpen karaktäriseras av att
innehållet av metallerna zink, koppar och bly vanligen är mellan 0,1 och 1 %
vardera medan kadmiumhalten oftast är lägre än 0,1 ppm. Analyser som
redovisats i andra sammanhang visar att metallhalterna varierar kraftigt i
gruvvarpen. Pyrithalten är generellt högre i rödfärgsråvaran än i varpen,
motsvarande 1 - 21 % svavel. Eftersom järnhalten uppgår till 10 - 25 %
innebär det att materialet vittrat och järnet delvis frigjorts, vilket är ett
steg i framställningen av färgpigmentet. Karbonathalten är låg, 0,1-0,2 %.
Sulfathalterna i lakvattnet från lakförsök är höga för rödfärgsråvaran, 2000
- 7000 mg/1 vilket visar på en tröghet i systemet när det gäller att trans
portera bort vittringsprodukter. Lakvattnets pH är mycket lågt, 2,1 - 2,5 och
metallhalterna följdaktligen höga, koppar 0,3 - 6 mg/1; zink 10 - 400 mg/1;
bly 0,3 - 1,3 mg/1 och kadmium 0,03 - 1,0 mg/1. Järnhalten är så hög som
100 - 2500 mg/1.
Lakvattnet från lakförsök på gruvvarpen uppvisar pH-värden som inte är
riktigt lika låga som i det från rödfärgsråvaran. Värdena motsvarar pH 2,6 
4,0. Metallhalterna är därför något måttligare men varierar kraftigt. Koppar
halten varierar således mellan 0,3 och 150 mg/I, zinkhalten mellan 0,2 och
210 mg/1, blyhalten mellan <0,05 och 2,6 mg/1 samt järnhalten mellan 0,1
och 300 mg/I. Kadmiumhalten ä r ofta mindre än 5 µg/1, men har också nått
upp till 0, 7 mg/1.
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Resultaten från en anläggning, som installerades i en varphög för att samla
upp lakvatten som bildas av det perkolerande nederbördsvattnet, visade att
vittrings/utlakningsförloppet är komplicerat och beroende av andelen fin
material i materialet. Responsen på olika regntillfällen i form av vattenflöde
och metallhalter indikerar att vattnet kan magasineras under längre perioder
i materialet och lakar då ut stora mängder vittringsmaterial som sköljs ur
effektivt av nästkommande, kraftigare regn. Höga halter kan alltså, särskilt
under sommar och höst kombineras med stora vattenflöden, vilket ger ett
ojämnt metallflöde. I genomsnitt är metallhalterna från uppsamlingsanlägg
ningen 10 - 20 gånger högre än i ytvattnet i det förorenade diket som av
vattnar gruvområdet och ca 8 gånger högre än i lakförsöken på laboratoriet.

4.2.5 Slagg
Slaggen innehåller en stor andel järn, vanligen 20 - 40 %. Svavelhalten är
överaskande hög, oftast 1 - 3 %. Svavlet förekommer troligen som sulfid
eftersom en så liten andel av svavlet lakas ut som sulfat. Detta innebär att
slaggen i likhet med gruvvarp och avfallssand vittrar. Innehållet av övriga
metaller varierar mindre än förväntat med tanke på både att malmens
sammansättning varierat och att man lyckats olika väl med beredningen och
kopparutvinningen.
Det är för ögat uppenbart att slaggen innehåller varierande inslag av vittrad
malm eller varp, alternativt ofullständigt smält slagg som troligen innehåller
högre metallhalter och är mer lättvittrad. Vidare har väl förglasad, kompakt
slagg (t.ex. från yngre, effektivare beredning) ofta lägre svavel- och
metallhalt medan den porösare och finkorniga slaggen (som ofta är äldre och
innehåller rester av varp och hyttsand) har högre halter och är mer lakbar.
Kopparhalterna i slaggen varierar vanligen mellan 0,2 och l %, zinkhalterna
mellan 0,1 och 3 %, blyhalterna mellan 0,03 och 0,15 % samt järnhalterna
mellan 20 och 45 %. Karbonathalten är låg, 0,1 - 0,3 %.
Som ett resultat av vittringen av slaggen frigörs svavel successivt som
sulfat. Sulfathalterna är måttliga (varierar mellan 30 och 1000 mg/1) vilket
visar att vittringshastigheten är betydligt lägre än hos gruvvarp. Trots att
en del av slaggen är flera hundra år gammal kan nedbrytningen inte upp
fattas för ögat. Den lägre vittringstakten återspeglas även i metallhalterna
i lakvattnet från lakförsöken. Generellt ligger halterna 5-10 ggr lägre i
lakvattnet från slaggen än i motsvarande från varpen.
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Resultaten från en anläggning, som installerades i en slagghög för att samla
upp lakvatten som bildats av det perkolerande nederbördsvattnet, visade att
responsen på regntillfällen blev snabbare än i motsvarande anläggning i
gruvvarp. Det finns emellertid en viss fördröjning genom den magasinering
som förmodligen äger rum i slaggstyckenas interna porositet. Halterna i det
uppsamlade lakvattnet blev lägre än i motsvarande från laboratorieförsöken,
vilket förklaras av att vattenomsättningen i fält varit mycket mindre än i
laboratorieförsöket (utspädning). Vittringen under uppföljningsperioden i fält
har således inte hunnit spela någon roll (tidsfaktorn). För koppar, zink och
bly var produktionen i uppsamlingsanläggningen i genomsnitt 4 - 10 gånger
lägre i slagg än i varp och för kadmium 60 gånger lägre.

4.2.6 Galgbergsmagasinen

A tgärder för att begränsa vittringen av avfallssanden i Galgbergsmagasinen
(det nedre och det övre) har redan inletts. Utströmningen av surt, metall
haltigt vatten från magasinen bedöms endast ske i anslutning till Syrabäcken
som samlar upp detta läckage och för det till Tisken. Denna bäck har
provtagits inom såväl detta projekt som inom Varp-89. Av dess skäl har inte
några närmare undersökningar genomförts av avfallssanden inom magasinet.
Det skall dock framhållas att hela metalltransporten i Syrabäcken inte
härrör från Galgbergsmagasinen, eftersom Pilbodiket väster om Borlänge
vägen också avbördar sitt vatten i denna bäck. Pilbodiket erhåller en del av
metalläckagen från Gruvområdets södra del samt från området söder därom.

4.2.7 Norra industriområdet
Norra industriområdet (vid Stora Teknik) har härbärgerat ett flertal verk
samheter under årens lopp. Idag finns fortfarande lämningar kvar efter en
serie hyttor som var lokaliserade längs ån. Den gamla koppar- och zink
hyttan var lokaliserad hit liksom det gamla vitriolverket och en silverhytta.
Dessa verksamheter, som har anknytning till gruvbrytningen, är idag alla
nedlagda.
Det fyllningsmaterial som finns inom området domineras av slagg. Som redan
nämnts finns rester kvar av kisbränder i anslutning till den stora gropen i
den sydvästra delen av området. Gropen bildades då man forslade bort kis
bränder för fyllning i gruvan. Provtagningarna av gruvavfallet inom området
har visat att det förekommer annat avfall insprängt i slaggen. Detta mate
rial har främst karaktären av vittrad gruvvarp och ibland också av kis
bränder. Lakförsöken har visat att lakvattnet från dessa sekundära material
håller relativt höga metallhalter, t.ex. 6 - 239 mg Cu/1, 20 - 37 mg Zn/ 1 och
0,03 - 0,19 mg Cd/ 1.
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Omfattningen av inblandat material i slaggen är omöjlig att precisera utan
mycket omfattande undersökningar. Att omfattningen är så stor att den har
betydelse visas av att metallhalterna i ån nedströms ökar mer än vad som
kan förklaras av lakning från en ren slaggfyllning. De värden för metall
transporten från området som redovisas i figur 12 a-c grundas både på trans
porten i ån och resultaten av lakförsök. De bör innebära att det insprängda
materialet uppgår till 5-10 % av den totala slaggvolymen inom området.

4.2.8 Västra industriområdet
Området söder om Svavelsyrafabriken, mellan Hanröleden, Leksandsvägen och
industriområdet vid Ingarvet kan delas in i tre delområden. Inom ett lång
smalt område, utsträckt i nord-syd, närmast Hanröleden ligger ett batteri av
vändrostar från 1800-talet där svavelsyra utvunnits. Lämningarna av rost
ugnarna är idag delvis täckta av ett sandigt, grusigt avfall som i labora
torieförsök visat sig ge ett surt, metallhaltigt lakvatten. Metallutsläppet är
dock inte betydande att döma av analyser på vatten från själva området,
men det håller ett lågt pH och lakar därmed förmodligen ut metaller ur
slagg på sin väg mot Faluån.

4.3 Möjliga åtgärder
De mest kostnadseffektiva åtgärderna bedöms vara avskärmning av yt- och
grundvattenflödena i syfte att begränsa vattenomsättningen i avfallsen
heterna. Dessa åtgärder innebär också de minsta konsekvenserna i övrigt, till
exempel för de antikvariska intressena.
Avskärmningen utförs i sin enklaste form som ett dike där yt- och grundvat
ten avleds till en lämplig recipient. Effektiviteten hos diket beror i huvudsak
på hur stor andel av det aktuella jorddjupet som det upptar. I de flesta fall
torde det inte avskärma mer än mellan 30 och 70 % av det totala vatten
flödet.
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En effektivare åtgärd är att installera en tätskärm i jordgrunden vilken
dräneras på uppströmssidan så att det opåverkade vattnet kan avledas direkt
till recipienten, figur 15. Även i detta fall kommer effektiviteten att bero
av hur djupt skärmen når. Även om den når ända ner till berggrunden
kommer den förmodligen inte att stänga av vattenflödet helt. Läckagets
storlek blir sannolikt av storleksordningen 1-10% av det ursprungliga flödet
och kommer att bestå av:

< 1% av

o

Läckage genom skärmen (i de flesta fall

o

Läckage i anslutningen mot bergytan (%-nivån på läckaget)

o

Läckage i berget till följd av sprickor (%-nivån på läckaget)
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Figur 15. Principutformning av tätskärm och avskärmande dike uppströms

upplaget med kisbränder.

Metallbelastningen på Faluån/Tisken kan också reduceras betydligt genom
uppsamling och rening av lakvatten - på det sätt som nu sker med gruvvatt

net som pumpas till reningsverket i Främby. Där utnyttjas det först som
fällningskemikalie för det kommunala spillvattnet innan metallerna avskiljs
genom konventionell kalkfällning. Fällningen uppsamlas, avvattnas och
deponeras på särskilt sätt som ett metallhaltigt slam på kommunens
avfallsupplag vid Varggården.
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Projektet har undersökt möjligheterna att utvidga uppsamlingen av lakvatten
via Stora Stöten och gruvsystemet i övrigt. Möjligheterna till detta bedöms
vara begränsade och osäkra. Grundvattenföringen i berggrunden, som är
förhållandevis tät mellan de sprickzoner som existerar, är i hög grad skild
från den i jordgrunden. Detta leder till att avfallsupplagen i Falun kommer
att vara svåra att dränera genom t.ex. borrhål som penetrerar sprickzonerna
under vissa upplag. Man kommer sannolikt inte att samla in särskilt mycket
metallförorenat vatten samtidigt som utspädningen med opåverkat vatten kan
bli stor.
Inom VARP-89-projektet har man visat att det finns goda möjligheter att
samla upp huvuddelen av lakvattnet från kisbränderna genom pumpning i ett
fåtal brunnar som är nedförda i genomsläpplig jord.
Den enklaste möjligheten att samla upp och rena lakvatten från gruvavfallen
i Falun bedöms vara genom att utnyttja de etablerade vattenvägarna för
detta vatten, t.ex. Gruvbäcken, Syrabäcken och vissa dagvattenledningar, se
figur 10. Inom VARP-89-projektet och motsvarande uppföljning inom delpro
jekten har det visats att huvuddelen av metallflödena till Faluån/Tisken sker
via dessa vattenvägar. Vid reningen av vattnet kommer sannolikt det stora
vattenflödet att medföra problem, vilket i så fall nödvändiggör att man
avleder opåverkat vatten särskilda vägar och därmed hindrar utspädningen.
En inledande avskärmning av yt- och grundvatten uppströms avfallsupplagen
kommer i så fall att utgöra en positiv åtgärd.
Inom projektet har olika metoder för rening av metallhaltiga vatten utretts
översiktligt. Också utnyttjandet av våtmarker har tilldragit sig intresset. I
USA har man erfarenhet av ca 300 sådana anläggningar (naturliga och konst
gjorda). Anläggningarna är billiga att bygga men har visat sig ha dålig
kapacitet. De kräver renovering efter några år (5-10 år) vilket då leder till
att metallhaltiga massor måste omhändertas. Alternativet är att bygga större
anläggningar än hittills alternativt utnyttja naturliga våtmarker vilket kan
innebära praktiska problem och naturligtvis större kostnader. Det är också
klart att det system man i så fall bör satsa på är med sulfatreducerande
bakterier. Dessa system är intressanta men kräver mer utveckling, speciellt
för svenska förhållanden.
En genomgång av mer artificiella reningssystem har visat att den tillförlit
ligaste och billigaste metoden fortfarande är den konventionella med kalk
fällning. Metallerna fälls då som hydroxider och slammet måste omhändertas
och deponeras på särskilt sätt. Effektiviteten uppges kunna bli 95%-ig om
man inte räknar in de utsläpp som senare kan äga rum från det deponerade
slammet. All artificiell rening av lakvatten innebär emellertid att lösningen
blir temporär. Kalkfällningsmetoden användes idag vid reningsverket i
Främby i Falun på det gruvvatten som pumpas upp ur gruvan varför erfaren
heter redan finns lokalt. Detta verk har emellertid inte någon kapacitet att
ta emot ytterligare lakvatten, om inte gruvvattenflödet samtidigt reduceras.
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Lakvattenrening i Falun innebär därför att ytterligare en eller flera renings
anläggningar måste byggas eller att Främbyverket byggs ut.
Anrikning i kombination med metallutvinning är i praktiken endast genom
förbar med gruvvarpen. Tidigare bereddes kulsinter (järnråvara) av kis
bränderna. Denna möjlighet föreligger inte längre på grund av miljöskäl och
avsaknad av närliggande anläggning för malmbaserad stålframställning.
Genom anrikningen av gruvvarp erhålls avfall i form av sand som kan
deponeras på Nya Sandmagasinet. Det ökade utsläppet från magasinet på
grund av detta begränsade tillskott av avfall bedöms inte bli mätbart.
Anrikning av gruvvarp kan leda till intäkter som kan betala en del av
anrikningskostnaderna. Detta är i praktiken en förutsättning för att
anrikning skall bli aktuell som åtgärd, eftersom den annars får låg kost
nadseffektivitet. Bidraget till anrikning kan uppgå till omkring halva
anrikningskostnaden utan att bli dyrare än täckningsalternativet för den
kvantitet gruvvarp som är aktuell i Falun. För gruvvarp har därför anrikning
en hög prioritet bland åtgärdsalternativen.
Om inte anrikning skulle visa sig vara ekonomisk kan man ändå tänka sig att
deponera materialet på Nya Sandmagasinet - med eller utan föregående
nedmalning. Man får då räkna med en viss utlakning av redan bildade
vittringsprodukter och eventuellt också en fortsatt vittring eftersom det inte
är säkert att materialet hamnar under vatten och det kan dröja innan det
blir slutligt täckt. A andra sidan kommer sannolikt också metaller att
fastläggas i sanden i likhet med vad som sker i Ryllshyttemagasinet i
Garpenberg.

Täckning av avfallets överyta för att minska omsättningen av syre och
vatten utgör, som nämnts i avsnitt 2.2, en principiellt viktig åtgärdsmetod
för sulfidhaltigt gruvavfall. Metoden tillämpas redan för Galgbergsmagasinen,
figur 16 och är planerad som en efterbehandlingsåtgärd för Nya Sandmagasi
net. Om man har en hög ambition att reducera utläckaget från kisbränderna
behöver täckningen kombineras med avskärmning. Om de fria slagghögarna
måste åtgärdas bedöms täckning bli den mest lämpliga metoden. Den vikti
gaste frågeställningen vid täckning är om avfallet bör flyttas till en annan
plats före täckning eller inte, alternativt hur mycket man på plats kan
koncentera upplaget och vilka släntlutningar som erfordras för att få en god
avrinning.
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Figur 16. Principen för täckning av Galgbergsmagasinet.

Tillgångarna på naturliga täckningsmaterial är begränsade i Faluområdet.
Detta gäller särskilt för tätskikt. De inventeringar som utförts av sådana
material har ändå påträffat flera förekomster med torv och en med silt
{fraktionen mellan sand och ler). En av torvförekomsterna har bedömts vara
särskilt lovande, Möckelmossen norr om N. Amsberg vid Dalälven strax norr
om Borlänge. Här bör finnas mer än 1 miljon m3 lämplig torv. Om alternati
vet blir aktuellt bör dock förekomsten undersökas närmare. Siltmaterialet
utgör jordmassor (ca 250 000 m3 ) som schaktats bort för ombyggnaderna av
kraftstationerna Bullerforsen och Forshuvudet vid Borlänge. Torvs och silts
tätande egenskaper är inte uttalat goda, men bedöms trots det vara använd
bara för det aktuella ändamålet. Siltens täthet bör förstärkas genom stabili
sering med cement.

Bättre tätande material förekommer bland de restprodukter som erhålls vid
den regionala industrin. Främst är det slamartade produkter av typ fiberslam
och rötslam som kan användas. För de flesta slamprodukter krävs någon form
av stabilisering genom inblandning av annat material, t.ex. flygaska, följt av
packning. I tabell 5 förtecknas de inventerade förekomsterna av tätnings
material inom regionen som konstaterats ha tillräckligt goda tätningsegen
skaper för att kunna användas som tätskikt på gruvavfall.
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Tabell 5.

Förteckning över tätningsmaterial som är tillgängliga inom Falu
regionen.

Tätningsmaterial
Producent/Lokal

Effekttivitet

Tillgänglig
Mängd

Anmärkning

Bioslam, STORA, Kvarnsveden

God

1500 ton/år Bör stabiliseras

Slam, Papyrus, Grycksbo

God

Betydande

Rötslam, Borlänge ren. verk

God

1200 ton/år Bör stabiliseras?

Anrikningssand järnm.beredn.
Vintjärn 35 km NO Falun
Idkerberget

God
God

Betydande
Betydande

Cement inblandas
Cement inblandas

Silt, Forshuvudet, Borlänge

Måttlig

250 000 m3

Cement bör inbl.

Torv, Möckelsmossen

Måttlig

)1

Mm3

Bör stabiliseras

Bör undersökas

Lämpligt skyddsmaterial över tätskiktet finns att tillgå som morän. I Falu
trakten är emellertid moräntäcket ofta tunt eller har olämplig sammansätt
ning. Lämplig morän i tillräcklig mängd, sannolikt ett par miljoner m3 har
lokaliserats till ett område ca 15 km norr om Falun.
Flera av de inventerade tätningsmaterialen kan även användas som del i
skyddstäckningen. De är emellertid alla generellt känsliga mot erosion och i
många fall även mot frost. De måste därför skyddas i sin tur, t.ex. med ett
ytskikt av grov morän eller sprängsten. Detta översta skikt behöver emel
lertid, om det består av erosionskraftigt material, inte vara mäktigare än ca
0,5 m, varför stora mängder naturmaterial i täckningen kan ersättas med
restmaterial.
Deponering under vatten kan ses som en täckningsmetod, där man använder

vatten istället för jord med hög täthet. Metoden är under vissa förutsätt
ningar lämplig när det gäller att avskärma syret från avfallet men är ofta
inte effektiv när det gäller begränsning av vattenomsättningen (ibland kan
vattenomsättningen vara låg och då blir läckaget litet, t.ex. i en vattenfylld
gruva). Metoden lämpar sig därför inte för kisbränderna eftersom problemet
med dessa är den kraftiga utlakningen och inte vittringen. Effektiviteten
från utsläppssynpunkt torde bli ungefär densamma som vid täckning.
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Inom utredningen har förutsättningslöst utretts följande alternativ för
deponering under vatten:
o

Konstgjord sjö vid Laktjärn (uppdämning)

o

Konstgjord sjö vid Gallsjön (uppdämning)

o

Konstgjord sjö vid Norsbo (uppdämning)

o

Främbyviken (viss uppdämning eventuellt nödvändig)

o

Djuphålor i Runn

Att deponera under vatten har prioriterats lägre än täckning främst därför
att det innebär att nya områden, i första hand sjöar, i så fall kommer att
tas i anspråk. Kostnaderna blir ofta också högre än vid täckning på grund
främst anläggandet av dammarna.
Deponering i Stora Stöten utgör en möjlighet eftersom en typ av vittrande,
metallrikt avfall redan är naturligt deponerad i denna jättegrop, nämligen
rasmassorna. Från miljösynpunkt bedöms därför ett tillskott inte betyda så
mycket. Så länge gruvverksamhet pågår kommer lakvattnet att renas genom
pumpningen till Främby reningsverk. När verksamheten upphör kommer
avfallet automatiskt att tillsammans med gruvan att dränkas. Grundvatten
nivån bedöms då bräddas vid kanten på Stora Stöten. Det är främst gruvvarp
och slagg som lämpar sig för deponering i Stora Stöten. Möjligheter finns
att begränsa vattenomsättningen i avfall och rasmassor genom täckning som
leder infiltrerad nederbörd utanför massorna. Om endast gruv-varpen depone
ras i Stora Stöten kan verksamheten i besöksgruvan pågå obehindrat, trots
att den undre delen av gruvsystemet och avfallet plus rasmassorna sätts
under vatten, figur 1 7. Alternativet prioriteras lågt med hänsyn till de stora
kulturella värden som anses gå förlorade om gruvan fylls med gruvavfall
(eller vatten), se avsnitt 4.4.
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Figur 17. Scematiskt tvärsnitt genom Stora Stöten.

4.4 Motstående intressen
Från antikvarisk synpunkt är det viktigt att bibehålla helheten i gruvmiljön.
Den visar komplexiciteten i gruvverksamhetens historia. Inom stora områden
i Falun är slaggen omrörd. Det viktigaste området med någorlunda ostörd
slagg ligger närmast gruvan. När det gäller lämningar i slaggen är vändros
tarna mellan gruvan och svavelsyrafabriken av särskilt intresse.
Avskärmning av yt- och grundvatten: Ingreppen är måttliga och sker i

allmänhet inte i avfallshögarna. Avskärmningsanordningarna utgör smala
konstruktioner som ligger under mark eller utgörs av diken. Metoden är
därför skonsam från antikvarisk synpunkt och bedöms endast påverka de
stadsplanemässiga intressena i mindre omfattning. Inverkan på stadsbilden
bedöms bli negligerbar. Eventuellt kan grundvattennivåerna förändras vilket
måste beaktas vid en detaljprojektering.
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Uppsamling och rening av lakvatten: Den utvidgade uppsamling av lakvatten
från gruvvarp och råvaran för tillverkning av rödfärg som bedöms vara
möjlig i anslutning till det sydöstra gruvområdet, nära Stora Stöten, sker
genom att lakvattnet dräneras till gruvan eller uppsamlas och förs direkt till
gruvvattnet. Den kräver dels att det aktuella avfallet flyttas närmare Stora
Stöten dels att dräneringen kompletteras med effektiva diken runt avfallshö
garna. Av dessa åtgärder torde själva flyttningen medföra de största konsek
venserna både från antikvarisk och stadsplanemässig synpunkt.

Den sockertoppsformade varphögen strax söder om museibyggnaden, vid
Droppgruvan, behöver sannolikt inte flyttas, men däremot de massor av varp
och rödfärgsråvara som ligger närmast Borlängevägen. Om man inte behöver
flytta varphögen vid Droppgruvan bedöms en utvidgad bortledning av lakvat
ten från gruvområdet inte innebära någon stor inverkan på de kulturella
intressena.
Uppsamling av lakvatten från övriga avfallsenheter och som sker via Gruv
bäcken och det reguljära ledningsnätet för dagvatten, bedöms inte påverka
möjligheterna att skydda de antikvariska intressena eller genomföra den
fysiska planeringen i Falun. Några motstående intressen av att rena lakvat
ten från gruvavfall i ett (utvidgat) reningsverk i t.ex. Främby bedöms inte
heller uppkomma.
Anrikning i kombination med metallutvinning: Metoden, som i praktiken
endast är tillämpbar på gruvvarpen, innebär ett mer eller mindre fullständigt
avlägsnande av det aktuella avfallet. Därmed försvinner således motsvarande
del av den nuvarande gruvmiljön och möjligheten att på ett pedagogiskt sätt
ge en bild av hur malmen har sett ut. Som redan nämnts kommer med tiden
denna bild ändå att fördunklas i takt med att avfallet vittrar sönder.
Formellt sett utgör skyddsvärda delar av varpen fast fornlämning och är
därmed skyddad enligt Kulturminneslagen. Om någon del skall bevaras,
kanske man borde välja en varp med lågt sulfidinnehåll trots att den inte är
representativ för malmen, men för att den vittrar mindre och svarar för ett
mindre metallläckage. Från stadsplanerarens synvinkel torde inte avlägsnan
det av varphögar inom gruvområdet få någon egentlig betydelse.
Täckning: Varje form av täckning innebär ett visst omskapande av avfalls
högarna och naturligtvis att ett annat material läggs på deras överyta.
Därvid förloras en del av högens antikvariska värde. En väsentlig del av
kulturmiljön försvinner visserligen inte helt men förvanskas. Eventuella,
skyddsvärda fornlämningar under högarna riskerar att skadas om schakt
ningsarbetena berör denna del. Sådana skador torde dock i viss utsträckning
kunna förebyggas. Om täckningen sker först sedan avfallet flyttats till annan
plats, kommer åtgärden att innebära en total förstörelse av kulturobjektet
och en stor risk för att underliggande fornlämningar skadas. Schaktning i
upplag med slagg eller varp kräver inte bara försiktighet. Oftast krävs även
antikvariska utgrävningar vilket innebär större tidsåtgång och högre kost
nader.
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Med hänsyn till den fysiska miljön innebär täckning att stadsbilden förändras
och att nya markanvändningsplaner kan behöva upprättas. I viss utsträckning
kan naturligtvis detta uppfattas som en positiv möjlighet, men eftersom
staden förlorar mycket av sin nuvarande och traditionella karaktär torde
detta både av planerare och stadsbor totalt ändå att uppfattas som negativt.
Eftersom utbyggnadsriktningarna i Falun är kraftigt begränsade, bland annat
av antikvariska skäl, erhålls en ny möjlighet för stadsplaneringen om avfallet
flyttas till annan plats inom tätorten. A andra sidan kan det av samma skäl
bli svårt att finna nya utrymmen för deponering av gruvavfall inom tätorten.
Flyttning av avfallet till lokaler på större avstånd från Falun blir, för de
stora avfallsvolyrnerna, mycket kostsamt.
Deponering under vatten: Från antikvarisk synpunkt innebär deponering
under vatten av slagg och varp att de berörda kulturvärdena totalförstörs.
Som redan nämnts är risken även stor för att framförallt okända fornläm
ningar under de berörda avfallsenheterna skadas i samband med bortschakt
ningen. Detta kan delvis motverkas genom försiktig utgrävning. Från stads
planerarens synpunkt innebär ett borttagande av stora högar med slagg, som
redan nämnts, att stadsmiljön förändras påtagligt och att en fysiska plane
ring måste genomföras för de friställda ytorna.
Deponering i Stora Stöten: En fyllning av Stora Stöten med gruvavfall
innebär inte enbart att man mister de kulturvärden som är förknippade med
gruvavfallet i fråga utan även att man i proportion till fyllnadsgraden mister
det från kultursynpunkt mest skyddsvärda objektet, nämligen gruvan. Visser
ligen kan besöksgruvan och de övre delarna av Stora Stöten bevaras om
endast varpen deponeras där, men man förlorar onekligen möjligheter att ge
ett fullvärdigt intryck av den omfattning som gruvverksarnheten haft i Falun.
Denna förlust kan även erhållas, om man efter avslutad gruvbrytning upphör
med pumpningen.
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5. GRUVAVFALL I GARPENBERG
5.1 Metalltransporter
I figur 18 redovisas en karta över Garpenbergs Odalfält och tillhörande
avrinningsområden och upplag med gruvavfall. På kartan har också dräne
ringsvägarna för lakvattnet markerats. En del av närområdet till gruvan,
Odalfältet dräneras till gruvan eller till en invallad och avsänkt vik i
nordvästra delen av Gruvsjön. Detta länshållningsvatten liksom gruvvattnet
och processvattnet pumpas numera upp till uppströmsdelen av Ryllshytte
magasinet där metallerna till stor del fastläggs. Länshållningsvattnet började
tillföras Ryllshyttemagasinet under senare delen av 1987. Under 1988 hade
man under ca en månad ett driftavbrott i pumpningen till Ryllshyttemagasi
net, vilket ökade 1988 års bidrag av zink till Gruvsjön, uppskattningsvis med
ca 1,6 ton.
Den betydelse som pumpningen av länshållningsvattnet haft på metallbelast
ningen på Gruvsjön kan inte kvantifieras entydigt, men några olika jämförel
ser kan göras som ger en ungefärlig bild av reningseffekten. En jämförelse
mellan åren 1982-87 med åren 1988-90 i figur 19 vad avser transporten till
Garpenbergsån antyder att zinkflödet har reducerats till ca 25% samt koppar
och kadmium till ca 50%, respektive 30% av vad det var innan länsvattnet
gick till magasinet. Hänsyn har då tagits till pumpavbrottet under 1988. Hela
denna reduktion kan emellertid inte bero enbart av reningseffekten i Rylls
hyttemagasinet. Som framgår av diagrammen i figur 19 har samtliga tillskott
till Gruvsjön reducerats påtagligt under denna tid, varför den angivna
reduktionen på grund av länspumpningen sannolikt är överskattad. A andra
sidan har inte utsläppen av sulfat reducerats i varken Ryllshyttebäcken,
Kanalen eller i Gruvsjöns utlopp under perioden 1982-1990. Sulfat är ett
vattentroget ämne som inte fastläggs i någon större utsträckning, t.ex. i
Ryllshyttemagasinet. Den dåliga fastläggningen av sulfat i sediment be
kräftas av att god balans råder mellan sulfat in och sulfat ut ur Gruvsjön,
figur 20. Sulfatvärdena tyder således inte på någon minskad uttransport av
vittringsprodukter förutom den som äger rum i Ryllshyttemagsinet.
Eftersom metallutsläppen i Ryllshyttebäcken från Ryllshyttemagasinet är
små, bör man kunna räkna med att belastningen på Gruvsjön kommer att öka,
när pumpningen upphör, med nästan hela den mängd metaller som fördes upp
till magasinet innan pumpningen påbörjades. Detta skulle innebära ett
tillskott av ca 30 ton zink/år, ca 150 kg koppar och ca 20 kg kadmium/år
till Gruvsjön (räknat som medelvärde för åren -82, -85 och -87). Antar man
att inte någon del av dessa metallmängder fastläggs i Gruvsjön, ökar be
lastningen på Garpenbergsån ungefär 5 gånger för zink, närmare 2 gånger
för koppar och ca 3 gånger för kadmium.
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Figur 18. Garpenbergsområdet.
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Figur 20. Sulfatbalans för Gruvsjön (Bolidens egenkontroll - årsrapport och

projektets egna mätningar).

Med J?.änsyn till svårigheterna att ta hänsyn till hur fastläggning/återutlös
ning verkat i Gruvsjön kan man inte förutse den slutliga effekten av upp
hörandet med länspumpningen på metallbelastningen på Garpenbergsån än att
den kommer att öka och sannolikt mångfaldigas för zink, men blir mer
måttlig för de övriga metallerna, kanske motsvarande en fördubbling.
Av en tidigare utredning (Lindeström & Qvarfort, 1985) framgår att Gruv
sjön utgör en buffert för metalltransporten från primärkällorna och att man
inte alla år uppnår full balans mellan ingående och utgående metallflöden
över sjön. Tillförseln av salter och metaller till Gruvsjön härrör dels från
några avfallsupplag i direkt kontakt med sjön, dels från två vattendrag som
avbördar vatten från områden med gruvavfall, nämligen Ryllshyttebäcken och
Kanalen. Den senare förbinder Finnhytte-Dammsjön med Gruvsjön. Metall
transporten till sjön har enbart kunnat mätas i vattendragen. Den del av
transporten som går direkt till sjön (tillskott till Gruvsjön) har beräknats
som skillnaden mellan flödet ut ur Gruvsjön och det som uppmätts i vatten
dragen till Gruvsjön, figur 21.
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Figur 21. Metall- och sulfatbalansen i Garpenbergsån, strax nedströms Herr
gården enligt projektets mätningar 1989-08 -- 1990-06.
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Mätningarna uppströms (Gruvsjöns utlopp) och nedströms slaggfyllningen vid
Herrgården i Garpenberg har visat att man får ett tillskott av metaller från
slaggen i Herrgården direkt till Garpenbergsån. Ett obetydligt tillskott av
metaller kommer dessutom från Rafshyttebäcken som tillförs ån på denna
delsträcka. Tillskotten från Herrgårdsområdet har under mätperioden 1989-90
tillsammans motsvarat ca 120 kg koppar, 2,6 ton zink, 100 kg bly, 3,5 kg
kadmium och 700 ton sulfat/år, figur 21.
Produktionen av sulfat har varit relativt konstant under de senaste åren och
har uppgått till mellan 1200 och 1400 ton/år, figur 20. Till detta kommer
700 ton/år från Herrgårdsområdet. Balans råder, som nämnts, mellan sulfat
flöde ut ur Gruvsjön och tillskotten från Ryllshyttebäcken och Kanalen - så
när som på ca 150 ton/år, vilket bedöms härröra från källor som lämnar
föroreningar direkt till Gruvsjön, t.ex. de små sandmagasinen på östra sidan
av sjön.
Metallhalterna visar på en generellt nedåtgående tendens sedan 1982 i både
källflödena och från Gruvsjön, figur 19. Den förbättrade situationen kan inte
enbart tillskrivas pumpningen av länshållningsvattnet till Ryllshyttemagasi
net. Figur 21 redovisar metallbalansen för projektets egna mätningar under
11 månader under 1989-90. Ryllshyttebäcken svarar trots reningen i Ryllshyt
temagasinet för en stor andel av transporten när det gäller kadmium och bly,
medan tillförseln direkt till Gruvsjön från närliggande upplag är relativt stor
när det gäller koppar och zink. Dessutom verifierar diagrammen att tillskot
tet från slaggen vid Herrgården direkt till Garpenbergsån är betydande för
alla de aktuella metallerna. Det korta avståndet till vattendraget tycks
således leda till en liten fastläggning.
En försiktig slutsats från det senaste årets mätningar är att storleksord
ningen på metallflödet från Garpenbergsområdet, mätt i Garpenbergsån är
drygt 200 kg koppar, drygt 100 kg bly och ca 7 ton zink per år. Om läns
hållningsvattnet i framtiden inte längre pumpas till Ryllshyttemagasinet och
andra åtgärder samtidigt inte vidtas kommer, som nyss nämnts, tillförseln av
metallhaltigt vatten till Gruvsjön att öka.
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5.2 Metallkällor
I likhet med undersökningarna i Falun har angreppssättet i Garpenbergspro
jektet varit att klarlägga såväl metalltransporten i vattendragen som de
olika avfallsenheternas innehåll och lakningsegenskaper. Transporten av
metaller inom Garpenbergsområdet har, som redan redovisats, följts under
nästan ett helt år. Det skall återigen framhållas att vattenföringen till följd
av torka och värme varit låg under denna period vilket medför att mätperio
den förmodligen inte är representativ. Därför har tidigare års mätningar fått
utgöra ett viktigt jämförelsematerial och i den slutliga bedömningen av
metalltransporten har även hänsyn tagits till resultaten av avfallens lak
ningsegenskaper utifrån laboratorieförsök.
Gruvavfallen i Garpenberg består av gruvvarp (2 områden), anrikningssand
(8 områden varav 2 består av sand från våtmekanisk anrikning) och slagg
(1 område). Deras lägen framgår av figur 18 och deras volym av tabell 6.
Undersökningarna av avfallen i fält har omfattat:
o

Okulär kartering med avseende på mängder, vittringsgrad och typ av
malm

o

Provtagning av avfall för kemisk karaktärisering i laboratorium
- med traktorgrävare, genom borrning samt grävning för hand

o

Stickprovsmässig provtagning av yt- och grundvatten - vid sidan av den
månatliga, reguljära provtagningen.

o

Mätningar av grundvattenstånd etc.

Den kemiska analysen av produkterna har inriktats på halterna av metaller
och sulfat. Liksom i Falun har lakningsförsök genomförts för att ge en bättre
uppfattning om materialets potential att vittra och lakas av vatten. Genom
att beräkna andelen lakbar metall i relation till den totala mängden har
därutöver en uppfattning erhållits om hur långt vittringsprocessen nått i
restprodukten och hur länge den kan fortsätta att vittra.
Som framgår av tabell 6 innehåller sandmagasinen den största mängden av
fall. Med hänsyn till sitt innehåll av metaller och sulfider utgör de därför en
stor potential för vittring och utlakning. Västra Sandmagasinen, som är de
två äldsta av de största magasinen som inte är i drift, utgör också två av de
största enskilda källorna för utsläpp av zink i Gruvsjön.
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Tabell 6. Avfallsenheter i Garpenbergsområdet, deras volym och laknings
potential bestämd genom lakförsök.

AVFALLSENHET

VOLYM
(m3)

LAKNINGSPOTENTIAL
(ton omedelbart lakbart)
Cu
Zn
Pb
Cd

Slagg vid Herrgården

350 000

4,5

5

0,2

0,015

0,04

<0,001 <0,0001

1

1,2

Slagg på järnvägsbanken

13 000

<0,001

Varp inom Odalfältet

220 000

0,8

Anrikningssanå,
Tappdammarna

130 000

<0,001 0,8

<0,01

0,01

0,7

0,4

0,1

0,003

Våtmekanisk anrikningssand
Östra magasinen (2 uppl.)

50 000

Västra Sandmagasinen
(2 magasin)

500 000
- 700 000

1-35

70
- 100

0,7
- 1

Sandmagasin,
Lilla Bredssjön

1 700 000

0,01

13

0,5

Ryllshyttemagasinet

i drift

*

*

*

.

<0,007

0,4
-0,6

*

Ej undersökt, pågående verksamhet

Lilla Bredsjömagasinet som innehåller mer än dubbelt så mycket sand som
Västra Sandmagasinen tillsammans, har varit föremål för flera undersökning
ar redan före detta gruvavfallsprojekt. Man har därvid funnit att de övre
delarna av magasinet vittrat kraftigt och att en stor mängd metaller lakats
ut. Det har emellertid inte varit möjligt att återfinna denna metallmängd i
form av en metalltransport i omgivande vattendrag. Sannolikt har den,
åtminstone tillfälligt och till största delen, ackumulerats i magasinet. Utred
ningarna har inte heller tillfredsställande lyckats förklara hur magasinet och
dess omgivning fungerar hydrauliskt.

88

5.3 Möjliga åtgärder
Ett av huvudalternativen i förslagen till åtgärder i Boliden Mineral AB:s
förstudie (Göransson, 1988) var att deponera under vatten i Gruvsjön. En
sådan åtgärd bedöms i princip vara möjlig för de flesta av avfallen, men är i
första hand aktuell som ett alternativ för Västra Sandmagasinen och de
äldre sandupplagen på östra sidan av Gruvsjön. Om Gruvsjöns vattennivå höjs
kommer en stor del av dessa upplag automatiskt att bli översvämmade. En
källa som 1988 förmodades vara betydelsefull och som föreslogs deponeras i
Gruvsjön var Järnvägsbanken. Denna har nu konstaterats ge ett relativt litet
bidrag och bör kunna lämnas utan åtgärd. Om åtgärder trots allt måste
vidtas berörs i så fall endast det övre skiktet på banken. Det är svårt att
beräkna vilken slutlig effekt en "våt" deponering får på den totala metall
transporten.
Om deponering skall ske under vatten i Garpenberg bedöms Gruvsjön vara
den lämpligaste deponeringsplatsen. För att undvika att avfall okontrollerat
hamnar inom stora ytor av sjön föreslås att, om deponering under vatten
skall ske, detta företrädesvis blir inom den invallade viken i den nordvästra
delen av sjön. Sjöns framtida vattenstånd utgör en viktig men osäker förut
sättning för deponering under vatten. Om vattenståndet skall höjas till den
nivå sjön hade före den reglering som ägt rum, vilket innebär ca 2 m högre
vattenstånd än idag, måste detta tas hänsyn till vid deponering i Gruvsjön
eller längs dess stränder.
Deponering under vatten i Gruvan bedöms inte kunna ske förrän gruvbryt
ningen upphör och blir i så fall ett alternativ inom en okänd framtid.
Sannolikt kan endast mindre volymer, t.ex. motsvarande gruvvarpens om
händertas på detta sätt.
Alternativet med täckning är naturligtvis i princip möjligt för de flesta
avfallsupplagen. I vissa fall kan det därvid bli nödvändigt att flytta avfalle t
eller åtminstone koncentrera det så att täckningsarealen begränsas. Gruv
varpen måste t.ex. flyttas om den skall täckas eftersom den ligger inom
rasbenägna områden inom Odalfältet. Täckningsmaterial som går att använda
och som finns att tillgå inom regionen förtecknas i tabell 7.
Omanrikning är ett alternativ för omhändertagande av gruvvarpen och
sanden i Västra Sandmagasinen. Resterna (sanden) efter behandling kan
deponeras på Ryllshyttemagasinet. En svårighet att utvinna varpen betingas
av att den är belägen inom rasområdet.
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Tabell 7.

Täckningsmaterial som är tillgängliga inom Garpenbergsregionen
och som bedöms vara lämpliga i tät- eller skyddsskikt.

Täckningsmaterial

Användning

Anmärkning

Slam från Papyrus
Kopparfors

I tätskikt

God effekt, 15 000 ton/år
Olämpligt i skyddsskikt

Cementstabiliserad sand fr.
järnmalmsbrytning (Cefyll)

I tätskikt

God effekt, god tillgång
Olämplig i skyddsskikt

Lermorän från Garpenberg
Mindre lämplig i skyddsskikt

I tätskikt

Mkt god effekt,god tillgång

Morän från Garpenberg

I tätskikt
I skyddsskikt

Måttlig effekt
Mycket lämplig

Lilla Bredsjömagasinet utgör en stor potentiell källa som bör åtgärdas - inte
för att metallutsläppen idag bidrar med någon betydelsefull del i gruvav
fallens utsläpp till Dalälven/Östersjön - utan med hänsyn till risken för den
framtida situationen. En handlingsplan för efterbehandling av magasinet bör
fastläggas.

5.4 Motstående intressen
Restprodukterna är mer utspridda i Garpenberg än i Falun. Gruvvarpen har
inte något uttalat stort antikvariskt värde utom kring gruvkapellet och kring
de äldre, fortfarande synliga, medeltida delarna i Odalfältets nordvästra del.
Slaggen är av intresse därför att den är en viktig del av gruvverksamheten i
Garpenberg och utgör en del av Herrgårdens miljö och historia. Miljön
bedöms därför vara av riksintresse. Det kulturhistoriska intresset för Gapen
berg i sig bedöms dock vara mer begränsat än motsvarande för Falun.
Det antikvariska intresset för själva slaggen i Garrpenberg har begränsats
eftersom den blivit omrörd i samband med omsmältningar, främst på 1800
talet. A andra sidan har omanrikning skett vid flertalet av hyttplatserna i
Bergslagen. Äldre anläggningar kan därvid ha skadats och lokalens pedago
giska värde kan ha reducerats. Omfattningen av sådana skador bör således
klarläggas innan lokalens antikvariska värde slutgiltigt bedöms.

90

De enskilda fornlämningarna anses vara bättre bevarade inom gruvområdet i
Garpenberg än i Falun. Detta innebär att särskilda karteringar och annan
dokumentation i samband med övervakade utgrävningar kommer att erfordras
om varp eller slagg skall tas bort.
I Garpenberg föreslås i första hand täckning av Västra Sandmagasinen och
Lilla Bredsjömagasinet. Detta bedöms inte innebära några betydelsefulla
intrång i de antikvariska intressena.
Omanrikning kan ske av gruvvarpen inom rasområdet, medan den varp som
finns under Gruvkapellet, bedöms kunna lämnas orörd. Ingreppen i antik
variskt intressanta objekt blir därför i detta område betydelsefulla endast
för den del av varpen som ligger inom Odalfältets nordvästra del. Omhänder
tagande av varp bör undvikas i anslutning till vissa medeltida delar i denna
del av gruvfältet. Omanrikning av avfallssanden inom Västra Sandmagasinen
bedöms kunna ske utan att motstående intressen berörs.
Sanering av marken inom Odalfältet kräver omfattande antikvariska insatser
för styrning av saneringsarbetena och en noggrann antikvarisk dokumenta
tion. Den föreslagna saneringen av delar av slaggen vid Herrgården kommer
att innebära ett tydligt ingrepp i den antikvariska miljön, även om slagg
fyllning kommer att finnas kvar just kring de historiska byggnaderna på
platsen.
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6. GRUVAVFALL INOM "ÖVRIGA
OMRADEN"
0

6.1 Undersökningarna
Liksom i Falun och Garpenberg har undersökningarna inom "övriga områden"
inriktats både mot avfallet och metalläckaget i de närliggande vattendragen.
Dessa undersökningar föregicks emellertid av en kartläggning av förekomster
av gruvvarp och slagg inom Dalälvens avrinningsområde. Det undersökta
området sträcker sig från Insjön i nordväst till Hedesundafjärden i sydost.
Kartläggningen resulterade i att 213 lokaler blev registrerade inom avrin
ningsområdet, se figur 22 och 23. Alla data från kartläggningen infördes i en
särskild databas.
Den sammanlagda volymen gruvavfall utanför Falu tätort och Garpenberg
bestämdes till 494 000 m3 varp och 2 018 000 m3 slagg oräknat de 17 mindre
slagglokaler där alltför omfattande vegetation förhindrade en volyms
bestärnning. Samtliga lokaler placerades in i delavrinningsområden till Dal
älven. Syftet var att värdera de respektive delområdenas tillskott av
metaller till älven. Så gott som samtliga de 150 slagglokalerna blev besökta,
volymbestämda och klassade efter malmtyp. Av dessa utvaldes 10 stora
upplag inom de betydande slaggområdena, representerande ca 40% av den
totala slaggvolymen. De studerades närmare i fält och provtogs. Alla de 63
varphögarna besöktes och klassades efter avfallets vittringsgrad och
avfallsmängd. De 16 mest betydande varphögarna, representerande så gott
som alla med hög- och medelvittrad varp, undersöktes mera ingående.
Varje betydande avfallshög - totalt 10 slaggupplag och 16 varpupplag 
bedömdes på platsen innan ett för ögat representativt prov togs, i allmänhet
genom grävning för hand. Proverna analyserades på sitt innehåll och lak
försök genomfördes för att bestämma hur mycket metaller som fanns
tillgängliga för omgående lakning i de aktuella upplagen. Detta ger tillsam
mans med totalinnehållet en indikation på vilken vittrings-/utlaknings
potential det aktuella avfallet har. Lakförsöken genomfördes regelmässigt
med ett förenklat förfarande i fält vilket kontrollerats genom jämförande,
mera utförliga lakningar i laboratoriet.
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Figur 22. Inventerade varpförekomster inom Dalälvsområdet.
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Figur 23. Inventerade slaggförekomster inom Dalälvsområdet.
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Metalltransporten i de berörda vattendragen provtogs vid två tillfällen.
Eftersom provtagningsplatserna inte kunde bestämmas förrän resultaten av
kartläggningen av upplagen var klar, medförde tidsbristen att proverna
tyvärr fick tas sent på hösten och våren under perioder då vattenföringen
var låg. Någon regelmässigt höst- respektive vårflöde ägde egentligen aldrig
rum under 1989/90. Provtagningen genomfördes vid 50 platser vid det första
tillfället. Vid det andra tillfället utnyttjades samma provtagningsplatser men
antalet skars ned till 25.

6.2 Metalltransporter
På grundval av inventeringsresultatet och lokalernas läge inom delavrin
ningsområdena utvaldes de 50 mest intressanta platserna längs vattendragen.
Vattenprover togs där under 4 dagar, hösten 1989. Vattenflödet mättes
samtidigt på så många av platserna som möjligt. De utvalda delavrinnings
områdena och de uppmätta metallflödena från dessa till Dalälven redovisas i
tabell 8. En ny provtagning/mätning utfördes i juni 1990.
Det framgår av tabell 8 att den stora metalltransporten sker i Aspån,
Varpan, Sundbornsån, Hyttbäcken och i diket vid Tomtebo samt i viss mån
även Ljusterån och Jularboån. Det framgår också att fördelningen är olika
mellan vattendragen vad avser metallernas relativa fördelning. Så trans
porteras mest koppar från Varpan, Sundbornsån och diket förbi Tomtebo
gruvan. När det gäller Sundbornsån måste emellertid framhållas att metall
halterna i vattnet är mycket låga och att det är den stora vattenföringen
som resulterar i den beräknade stora metalltransporten. Egentligen är inte
metalltransporten större än att den kan förklaras som "naturligt" betingad,
utan förekomst av gruvavfall. Hyttbäcken (Ö Silvberg) transporterar relativt
mycket zink och en hel del kadmium men mycket lite koppar. Även Ljusterån
och Aspån för relativt mycket zink. Bly transporteras förutom i Sundbornsån
främst i Aspån, men även tillfödena till Varpan ger ett väsentligt bidrag.
Provtagningen, som utfördes i juni-90, gav generellt lägre metalltransport än
den i november-89. Metallhalterna varierade och var i vissa fall lägre, i
vissa fall högre än de i november. En jämförelse med serien av månadsvisa
provtagningar i vattendragen kring Garpenberg (Bolidens kontrollprogram)
visar att novemberprovtagningarna visserligen inte motsvarar en av det årets
"normalmånader" men inte heller månaderna med den allra lägsta metallför
ingen. Juniprovtagningen däremot representerar en av de allra lägsta
transporterna under 1989/90.
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Tabell 8. Uppmätta metallflöden till Dalälven från avrinningsområden med
betydelsefulla upplag med gruvavfall (891107-10, ej korrigerade)

AVRINNINGSOMRÅDE

Bäck fr. Insjöns gruva
Gränshammarsån
Aspån
Tillflöde till Varpan

ZINK
(kg/år)

KOPPAR
(kg/år)

BLY
(kg/år)

4,4
3,3
67,2
91,3

98,6
47,5
175,2
383,3

Sundbornsån*
Knivån
Hyttbäcken
Ljusterån

330
29,2
0,2
2,0

750
94,2
963,6
116,8

2,9
11,0
1,8

1,31
0,40

Dike från Tomtebo gruva
Bjurforsbäcken
Jularboån
Bäsingebäcken

306,6
16,4
15,0
2,9

230,0
8,4
58,4
1,1

0,6
1,6
10,2
0,1

0,59
0,30
2,04
0,02

Summa:
Avrundat och justerat
för Sundbornsån:

*

0,2
4,7
204,4
80,3

KADMIUM
(kg/år)

0, 14
1,97
3,83

*

*

867

2907

317

9

540

2200

320

10

Provtagning strax nedströms Sundborn, erhållna värden för bly och
kadmium är orimliga.

Det är uppenbart att väderförhållandena under hela projekttiden inte varit
normala och att detta har påverkat metalltransporterna i vattendragen. Den
transport som uppmätts har varit liten och för att få en uppfattning om hur
representativa de e rhållna värdena är har därför jämförelser gjorts med
motsvarande mätningar i tidigare projekt.
Av de berörda vattendragen har metalltransporten i Aspan, Varpan, Sund
bornsån och Knivån undersökts tidigare i projekt "Falu Gruva". För Sund
bornsån kan man då från 10 mättillfällen (representerande drygt 6 månader)
beräkna att metalltransporten var 7-8 gånger (6,2 ton Zn per år och 1,7 ton
koppar per år) högre i 1982/83 års projekt än vad som uppmätts vid singel
provtagningen i detta projekt. I Aspån var den 4-6 gånger högre och i Kniv
ån 5-10 gånger högre än vid singelmätningen i 89/90-års projekt. Den er
hållna skillnaden i transportflöden mellan de båda mätperioderna, motsvarar
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en faktor 4-10 vilken inte enbart behöver vara en effekt av den torrperiod
som varit de senaste två åren. Den kan också bero nå att singelmätningen
varit dåligt representativ för den aktuella mätperioden.
Att torrperiodens inverkan inte ensam kan svara mot en faktor 4 - 10
verifieras av "Falu Gruva-projektets" mätningarna vid östanforsån 1982/83
{ej torrår) vilka omfattade en längre mätperiod. Transporten var nämligen då
endast 1,5-1,7 gånger högre än under 89 /90 års torrperiod. Korrektionsfaktor
1,5 för "torrperiod" stämmer generellt väl för Falun. Det är således rimligt
att novembermätningen ger ungefär 3-6 gånger för låg årstransport.
Fortsättningsvis används korrektionsfaktorn 4 för bedömningarna av års
flödena från "Övriga områden" utifrån novembermätningen. När fler mätseri
er föreligger kan denna faktor omvärderas.

6.3 Metallkällor
De 213 upplagen eller upplagsområdena med gruvavfall inom "Övriga om
råden" fördelas på 63 lokaler med varp och 150 lokaler med slagg. Gruvvar
pen är deponerad i högar om mellan 1 000 och 70 000 m3 , vilka sammanlagt
omfattar knappt 500 000 m3 • Varphögarna är klassificerade med hänsyn till
vittringsgrad och malmens sammansättning. Ca 35% av den totala volymen
representerar en hög vittringsgrad, 25% medelhög vittringsgrad och ca 45%
"lägre" vittringsgrad. Huvuddelen av varpen kommer från bly/zink-malmer,
medan de från nickelmalmer har obetydlig andel.
Metallinnehållet i de 22 särskilt utvalda varpupplagen, d v s lokaler med
relativt stor volym (>3 000 m3 ) vittrad varp (hög och medelhög vittrings
grad) har bestämts och visar att den mesta varpen håller kopparhalter
mellan 0,1 och 0,5%, zinkhalter mellan 0,02 och 1 % och blyhalter mellan 0,01
och 0,3%. Högre halter zink (1,6-4%) och bly (1,3-4,2%) förekommer vid
Skyttgruvan och ö. Silvberg medan högre kopparhalter finns vid Stripåsen
(1%). Svavelhalten ligger vanligen mellan 1 och 4%. Svavelhalter kring
10-15% förekommer vid Stripåsen och Insjön. Karbonathalten är generellt låg,
vanligen <0,3%. Vid Skyttgruvan är den dock 1,3% och vid Holmgruvan 8,1%.
Karbonatinnehållet i varpen vid Skyttgruvan kan dock ändå inte buffra all
den syra som kan bildas av svavlet (3,5%) i denna varp.
De lakförsök som utförts med varp från 22 provtagna lokaler visar som
väntat att pH-värdet i lakvattnet blir lägre i varpen med hög vittringsgrad
(pH 2,6 - 4,0) jämfört med den med medelhög vittringsgrad (pH 3,6 - 5, 1).
Sulfathalterna och den elektriska konduktiviteten var, i konsekvens härmed,
högre ( 40-1140 mg/1 SO4 , resp. 180-1840 uS/cm) i den högvittrade varpen
än i den medelvittrade ( 6-67 mg/1 resp. 147-266 uS/cm). Detta visar att
den okulära bedömningen av vittringsgraden fungerat väl. Utlakningen av
järn var också betydligt högre i varp med hög vittringsgrad än i den med
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lägre, medan utlakningen a v koppar, zink bly och kadmium inte visade några
sådana systematiska skillnader i lakförsöket.
Den lakbara andelen svavel från varpen, d v s huvuddelen av den del av
svavlet som föreligger som sulfat, är mellan 5 och 50% i de högvittrade
proverna men endast mellan 3 och 14% i de med lägre vittringsgrad. Den
lakbara andelen av metallerna motsvarar i allmänhet någon eller några få
tusendelar av totalinnehållet, vilket visar på att metalläckaget kan fortsätta
åtskilliga år.
En jämförelse mellan lakförsöken på varp från Falun och varp från övriga
områden visar att varpen från Falun generellt har en högre lakpotential och
förmodligen också högre vittringspotential än varp från "Övriga områden",
särskilt då varpen från det övre gruvområdet och rödfärgsråvaran. Den varp
inom "Övriga områden" som avviker med en högre potential än genomsnittet
är framförallt den vid Skyttgruvan, Flobergsgruvan, ö. Silvberg, Kalvsbäcken
och Domängruvan, vilka når upp till samma lakvattenhalter som Faluvarpen
vad beträffar bly (1,5-8,2 mg/1). I övrigt är emellertid metallutlakningen
relativt liten från dessa varptyper utom från den sistnämnda vars lakvatten
blev kraftigt surt (pH 2,2) med hög salthalt och relativt hög zink- och
kadmiumhalt. Bland de avvikande bör även varpen från gruvan i Kuså nämnas
eftersom nickelhalten i lakvattnet var relativt hög (7, 7 mg/1).
Kartläggningen av slagghögarna inom "Övriga områden" har endast skilt på
kopparslagg och silver/blyslagg. Provtagningen av slagg har utförts på de sju
största kopparslagglokalerna och de tre största silver/blyslagglokalerna.
Lokale rna representerar ungefär halva totala mängden a v sina respektive
slaggtyper. Att slagghögarna verkligen ger ett betydande tillskott av
me taller till de närliggande vattendragen visas tydligt a v uppföljningen längs
Aspån, figur 24a och 24b. Den ökade metalltransporten längs ån är direkt
kopplad till den sträcka där slagg förekommer, figur 24a. Den reduktion som
erhålls i Lilla Aspan är en direkt följd av utspädning och fastläggning i sjön.
Av figur 24b framgår att metallkoncentrationen i Aspån är proportionell mot
den slaggmängd som successivt lämnar metaller till ån.
Längs Sundbornsån förekommer ett relativt stort antal slagghögar och två
varpupplag. Slagghögarna är de flesta relativt små och några större än
100 000 m3 finns inte. Varpupplagen (Domängruvan respektive Svärdsjö
gruvan) har klassats som medel-hög vittringsgrad och innehåller endast
10 000 m3 respektive 5 000 m3 • Trots att metalltransporten från dem inte
har kunnat preciseras genom mätningar i Sundbornsån bör de ändå
prioriteras.
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Med hänsyn till transporten av metaller i vattendragen kan följande priori
tering göras:
1.

Varpan - Bergsgården (slagg), Österå (slagg) och Rudolfsgruvan (varp)

2.

Hyttbäcken - Öster Silvberg (varp och slagg)

3.

Dike ifrån Tomtebo - Tomtebogruvan (varp)

4.

Aspån - Kuså (varp), Stråtenbo (slagg)

Ett annat sätt att värdera föroreningspotentialen för de enskilda slagg- och
varplokalerna är att integrera deras storlek och lakningsegenskaper genom
att beräkna den omedelbart utlakbara mängden metaller från respektive
objekt. En sådan analys urskiljer en grupp lokaler om 8 varplokaler och 5
slagglokaler som i sin tur sönderfaller i tre grupper med inbördes varierande
potential, tabell 9.
Från effektsynpunkt är det fördelaktigt att prioritera objekten i ordningen
Staberg (slagg), Bergsgården (slagg), Ö Silvberg (slagg), Ö Silvberg (varp),
österå (slagg), Tomtebo (varp), Domängruvan (varp), Svärdsjö (varp),
Stråtebo (slagg), Kuså (varp), Rudolfsgruvan (varp). Med hänsyn till kost
nadseffektiviteten (mängden) blir däremot prioriteringsordningen: Domängru
van (varp), Tomtebo (varp), ö Silvberg (slagg), Skyttgruvan (varp), Bäsinge
(varp), Insjön (varp), Svärdsjö (varp), Stripåsen (varp), Ö Silvberg (varp),
Staberg (slagg), Bergsgården (slagg), Österå (slagg).
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Tabell 9. Föroreningspotentialen för de mest intressanta objekten inom

"övriga omrdden" bedömd efter resultatet av lakförsök

Lokal

Avfallstyp

Volym
(m3)

(1

timme).

Omedelbart utlakad mängd (kg)
Cu
Zn
Pb
Cd

Hög potential

Domängruvan
Staberg
Österå
Bergsgården

Varp
Slagg
Slagg
Slagg

5 000
170 000
300 000
150 000

33
1200
510
280

1300
310
1430

13
230
(25
100

1,8
1?
2?
l?

600
850
660
750

980
60
190
13

2
4
1,5
1,7

<I
<1
4
13
(5

<0,1
<0,l
0,6
0,8
<0,5

Medelhög potential

ö Silvberg
Ö Silvberg
Skyttgruvan
Insjön

Varp
Slagg
Varp
Varp

70
15
20
25

000
000
000
000

6

33
190
140

Lägre potential

Bäsinge
Stripåsen
Svärdsjö
Kalvsbäcken
Stråtenbo

Varp
Varp
Varp
Varp
Slagg

15 000
8 000
10 000
48 000
56 000

ca 400
200
140
22
120

1
220
290
55

6.4 Möjliga åtgärder
De åtgärder som föreligger för varp- och slaggupplagen inom "Övriga
områden" är framförallt anrikning, täckning, uppsamling/rening samt depo
nering under vatten (framförallt i övergivna gruvhål och -schakt). Till
anrikningsmöjligheten bör också räknas användningen av gruvvarpen som
råvara för rödfärgstillverkning. En förstärkning av STORA:s tillgångar av
sådant material kan vara av betydelse om gruvvarpen i Falun anrikas eller
täcks och ersättningsmaterial inte erhålls från Falugruvan.
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Varp som bör undersökas med avseende på möjligheterna att anrika för
metallutvinning eller med avseende på möjligheterna att bränna för röd
färgstillverkning är framförallt från de lokaler som förtecknats i tabell 10.
Slagg bedöms varken kunna utnyttjas för metallutvinnning eller för röd
färgstillverkning.

Tabell 10.

Förteckning över varplokaler vars material i första hand bör
nyttiggöras genom utvinning av metaller eller tillverkning av
rödfärg.

Lokal

Volym
(m3)

Domängruvan
Insjön
Rudolfsgruvan

5 000
25 000
3 000

St Lobergsgruvan
Tomtebogruvan
ö Silvberg

6 000
18 000
70 000

Stripåsen
Skyttgruvan
Kuså

8 000
20 000
4 000

Summa:

Eventuellt lämplig för:
Rödfärgstillverkning
Metallutvinning

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

153 000 m3

Möjligheterna för deponering under vatten bör i första hand tas tillvara där
vattenfyllda gruvhål och -schakt förekommer. Sådana möjligheter bedöms
förekomma för varp med vittringsgrad 1 och 2 (hög-medelhög) i Sevallbo,
Ekedal, Trehörningen, Källgruvan, Stripåsen, ö. Silvberg, Lobergsgruvan,
Tomtebo, Skyttgruvan och Rudolfsgruvan. Översiktligt bedöms en volym av
storleksordningen 50 000 m3 kunna deponeras på detta sätt. Ytterligare
volymer för varp med lägre vittringsgrad finns i gruvhål kring några av de
övriga varphögarna och bör utnyttjas om hinder för detta inte föreligger.
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Möjligheten att täcka avfallen finns för de allra flesta av lokalerna även
utanför Falun och Garpenberg. Tillgången på lokala naturliga tätskiktsmate
rial är god i närheten av Garpenberg, se avsnitt 5.3 och speciellt tabell 7.
Eftersom de flesta av de aktuella objekten är relativt små blir det sannolikt
billigare att utnyttja redan öppnde förekomster av täckningsmaterial än att
prospektera fram och etablera lokala småtäkter, även om transport
avstånden uppgår till flera mil.
Inom Borlängeområdet kan tillgångarna på siltmassor ( Forshuvudet/Buller
forsen) alternativt anrikningssand från järnmalmsbrytningen i Intrånget eller
Tuna Hästberg utnyttjas tillsammans med cement eller bentonit som tät
ningsmaterial. När Galgbergsmagasinen i Falun täckts färdigt kan bioslam
plus flygaska från Kvarnsveden utnyttjas i samma syfte i Garpenberg. Norr
om Falun finns användbart slam att tillgå i Grycksbo. Anrikningssand (från
järnmalmsframställning) för blandning med cement eller bentonit finns i
Vintjärn.
Inom Garpenbergsområdet finns förutom den naturliga lermoränen också slam
från Kopparfors och anrikningssand från järnmalmsgruvor i Intrånget och S.
Garpenberg. I den mån dessa produkter inte kan utnyttjas måste tätnings
materialen hämtas från större avstånd och därmed större kostnader.

6.5 Motstående intressen
Inom områdets över 200 lokaler med gruvavfall bedöms utsläppen och vitt
ringspotentialen från ungefär 15 av dessa motivera en sanering. Från anti
kvarisk synpunkt varierar helt naturligt värdet kraftigt mellan olika lokaler.
Av störst intresse är Ö. Silvberg, vars lämningar från en koncentration av
medeltida silverhyttor är av riksintresse. Det skall emellertid poängteras att
underlaget för bedömning av alla dessa lokalers kulturvärde är ofullständigt.

A tgärderna för de prioriterade objekten inom "Övriga områden" innebär
flyttning eller täckning. Båda åtgärderna kan leda till antikvariska intrång.
Kända och icke kända hyttor och andra fornlämningar kan förekomma
tillsammans med gruvavfallet, varför saneringsarbetena måste föregås av en
särskild utredning samt följas och dokumenteras av sakkunniga. Kostnaderna
för detta kan bli betydande och måste beaktas. För ö.Silvberg bör andra
alternativ än täckning och flyttning av avfallet utredas, t.ex. uppsamling/
rening av lakvatten eller filterteknik.
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7. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG
7.1 Sanering i Falu tätort
7.1.1 Prioritering av åtgärder
Det råder ingen tvekan om att kisbrändema och Nya Sandmagasinet utgör de
största metallkällorna. Därefter kommer gruvvarp och rödfärgsråvaran.
Metallutsläppen från gruvvarp och råvara för rödfärg motsvarar tillsammans
ungefär 30 ton zink/år. Under nuvarande driftförhållanden är utsläppet från
Främby reningsverk av samma storleksordning. Det är därför viktigt att
pågående arbete med att minska detta senare utsläpp fullföljs. övriga
metallutsläpp från gruvavfall till Faluån, Tisken eller Runn beräknas till
sammans motsvara drygt 30 ton zink per år och härrör huvudsakligen från
utlakning av slagg, varav ca 10 ton kommer via inläckage till spillvatten
ledningar till vattnet som renas i Främbyverket.
Till de "svagare" metallkällorna i Falun hör Galgbergsmagasinen. Läckaget av
koppar, zink och kadmium är ändå så stort att magasinetet bör komma ifråga
för åtgärder om man vill uppnå en total reduktion av utsläppen med minst
80 %. Ser man till utsläppen av bly, som totalt sett är små i relation till
zink och koppar, utgör Galgbergsmagasinet en av de största källorna.
Arbetet med att täcka Galgbergsmagasinen har redan påbörjats och beräknas
vara slutförd år 2000. Till dessa arbeten hör även att täcka magasinets
slänter. Eftersom sanden i magasinet inte hunnit börja vittra i någon be
tydande omfattning, är det inte säkert att täckningen medför någon påtaglig
reduktion av utsläppet utöver den som motsvarar minskningen av vattenom
sättningen i magasinet. Eftersom utredningens uppgift varit att ange sätt att
reducera utsläppen i förhållande till dagens situation tas detta objekt upp på
åtgärdslistan och med hänsyn till att det har en stor potential som framtida
metallkälla får objektet en hög prioritet.
En viss reduktion av metalläckaget bedöms kunna ske från slagghögarna vid
Korsgården genom att avskärma sjön Vällans vatten från slaggen och att
anordna en tät avledning av vattnet från Vällan till Krondiket. Kostnaderna
bedöms bli r elativt små. Där fö r bör denna åtgärd prioriteras högt, trots att
den ger en relativt sett liten effekt i det totala perspektivet.
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Med en ungefär 90%-ig reduktion av metallflödet från kisbränderna, Nya
Sandmagasinet, Galgbergsmagasinen, upplagen med gruvvarp och rödfärgs
råvara samt en 50%-ig reduktion av metallutsläppet från Främbyverket och
avskärmning av slaggen vid Vällan bör man nå upp till en totalt sett ca
80 %-ig reningsgrad av primärutsläppen. Om man vill minska utsläppen
ytterligare ökar kostnaderna kraftigt och framförallt ökar konsekvenserna
för de antikvariska intressena liksom ingreppen i den fysiska planeringen,
stadsmiljön etc. Av dessa skäl är det av intresse att undersöka vilka
möjligheter som finns att uppnå samma effekt i metallreduktion genom att
istället öka ambitionsgraden ytterligare för åtgärderna för främst kisbränder
och Nya Sandmagasinet.

7.1.2 Värderingar och förslag
Uppsamling och rening av lakvatten
Med hänsyn till att den allra största delen av utgående lakvatten från
gruvavfallsupplagen i Falun är koncentrerade i form av bäckar och ledningar,
ligger det nära till hands att föreslå uppsamling och rening av lakvattnet
som den primära åtgärdsmetoden. Denna metod är med all sannolikhet också
skonsam mot kulturmiljön, möjligen med undantag för om pumpning av grund
vatten måste ske, vilket kan komma att skada gamla (och nya) träkonstruk
tioner i slagg och jordlager. Kostnaderna bedöms bli måttliga även om
ytterligare ett reningsverk måste byggas. Med hänsyn till att så stor del av
lakvattnet redan är samlat i ledningar och diken, bedöms effektiviteten i
uppsamlingen av lakvattenflödet ligga i storleksordningen 80-90 % (räknat på
vad som går ut i Faluån/Tisken).
Tveksamheterna mot metoden är framförallt att den har karaktären av
tillfällig lösning liksom de fortlöpande kostnader som måste bäras för
pumpning och rening framöver. Därtill kommer att omhändertagandet och
deponeringen av slammet inte är helt problemfri och också reducerar den
totala effektiviteten. Metoden kan i första hand tillämpas som en temporär
lösning i avvaktan på åtgärder av mer permanent karaktär.
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Användningen av bakteriell lakning (och rening} av gruvavfallet, vilket skulle
kunna vara tillämpbart på gruvvarpen och innebära en forcering av vittring
en och därmed förkorta behandlingstiden, bedöms vara osäker från flera
synpunkter. Tidigare tester har visat att de använda bakteriekulturerna inte
anpassas till Faluns gruvavfall. Det råder också tveksamhet om omhänderta
gandet av det bildade lakvattnet kan bli så effektivt som krävs med hänsyn
till de höga metallhalter som bildas om metoden fungerar som avsett. Vidare
är det tveksamt om alla metaller kan separeras och nyttiggöras ur lakvattnet
med de metoder som finns tillgängliga idag. A tgärder i form av uppsamling
och rening av lakvatten prioriteras således ej i första hand.

Kisbränderna
Inom kisbränderna har man konstaterat en stor tillförsel av yttre vatten sker
i botten av upplaget eftersom det ligger i ett lokalt utströmningsområde för
både yt- och grundvatten. Här är det därför naturligt att på uppströmssidan
konstruera en tätskärm nedförd till berggrunden utanför upplaget, figur 25.
Skärmen bör dräneras på uppströmssidan så att det opåverkade vattnet kan
avbördas norrut via resterna av Skålpussen och dess dagvattenavlopp till
Östanforsån. Det exakta läget för tätskärmen, dess djup och längd bestäms
efter särskild utredning.
Den geohydrologiska utredningen indikerar att det sannolikt förekommer en
sprickzon i berggrunden i direkt anslutning till upplagets västra gräns.
Möjligen kan en del av det utströmmande grundvattnet härröra från denna
zon. Detta måste klarläggas närmare och vid behov måste sprickzonen tätas
genom t.ex. injektering. En annan delkälla för den kraftiga vattenomsätt
ningen i kisbränderna kan tänkas vara läckage på returledningen från
Svavelsyrafabrikens kylvatten. Detta kan dock endast förklara en del av
metalläckaget eftersom ledningen endast berör kisbränderna perifert. Led
ningens täthet har nyligen kontrollerats och vissa tätningsarbeten har gjorts.
En fortsatt kontroll av ledningen avses ske.
Kisbränderna är till större delen redan täckta med bioslam och bark. Detta
verkar ha haft en god effekt på vattenbalansen. Den verkliga effekten bör
klarläggas genom en särskild utredning. Även om tillräckligt god effekt kan
bekräftas föreslås att täckningen ändå förstärks genom komplettering och
packning av bioslammet. Med hänsyn till täckningens beständighet i långtids
perspektivet föreslås även påförande av ett skyddande lager av morän.
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Figur 25. Schematisk plan över tätskärm och avskärmande dike uppströms
upplaget med kisbränder.

Nya Sandmagasinet
Nya Sandmagasinet ligger på den nedre delen av en lång och hög sluttning
mot berget Gruvriset. Avrinningsområdet är relativt stort, så även här
strömmar mycket grundvatten i moräntäcket ovan berggrunden. Uppskatt
ningsvis handlar det om ett vattenflöde som är ungefär lika stort som den
vattenmängd som infiltrerar från nederbörden på upplagets överyta. En
tätskärm på uppströmssidan av magasinet bör tillsammans med en täckning i
eller på sandmagasinet ta bort huvuddelen av vattenflödet genom de vittran
de och lakbara massorna i magasinet.
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Även för sandmagasinet bör ambitionsnivån ställas högt, såväl när det gäller
avskärmningens effekt som tätningens effekt på vattenflödet. Försök med en
"intern" tät-täckning avses påbörjas i oktober 1990. För att begränsa metall
transporten i Ingarvsdiket till en acceptabel nivå torde även slänterna
behöva täckas, vilket kräver en särskild utredning med hänsyn till stabili
tetsfrågorna och det begränsade utrymmet att flacka ut slänten mot Lek
sandsvägen. Närheten till Leksandsvägen med dess utrymmesbehov för
ledningar, cykelvägar etc. försvårar en sådan åtgärd. En första analys har
dock visat att en utflackning är möjlig av geometriska skäl, figur 26.

lngar vsdiket kulverteras
eller rövs om
·) Slönt lutni ngen d imen sioneras så att jord t rycket mo l tötski kt et {av morän l ackningen I
i allo pu nkter övers t iger va t tentr ycket mot t ölskiktets insida

Figur 26. "Utflackning" och täckning av Nya Sandmagasinets sluttning mot
Leksandsvägen.

Gruvvarpen och råvaran till rödfärgsmaterialet
Den fyndigare delen av gruvvarpen bör anrikas även om detta förorsakar
extrakostnader. Det är inte möjligt att bestämma hur stor andel som kan
vara aktuell utan mycket omfattande provtagning och analys. Den övriga
delen bör deponeras på slänten till Övre Galgbergsmagasinet, företrädesvis i
anslutning till partiet mellan det övre och det nedre magasinet, och där
täckas med ett kvalificerat tätskikt förstärkt med erforderligt skyddsskikt.
Det har klarlagts att plats finns för hela mängden gruvvarp. En alternativ
plats är längs dammvallens yttersida öster om nedre magasinet i syfte att
flacka ut slänten inför täckningen.
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Det har bedömts vara betydelsefullt från industriell och antikvarisk syn
vinkel att tillverkningen av Falu rödfärg kan fortsätta i Falun. För att detta
skall kunna fortsätta med en acceptabel påverkan på miljön föreslås att åt
gärder vidtas för att samla upp och rena det lakvatten som bildas i de
upplagda högarna med råvaror - gammal gruvvarp. Området för upplagen bör
tätas och ytdräneras väl så att uppsamlingen av lakvattenflödet blir effek
tivt. Detta dräneringssystem måste vara skilt från dagvattennätet och ledas
till gruvan eller till ledningen för gruvvattnet till reningsverket.
I syfte att öka säkerheten mot brott på ledningar och avbrott i pumpningen
m. m. bör lagringsplatsen dessutom flyttas närmare gruvan så att den hamnar
helt inom avsänkningstratten till Stora Stöten. Om ytterligare mängder av
råvaror anskaffas förutsätts dessa lagras på motsvarande sätt.

Reningsverket i Främby
Utsläppet från reningsverket i Främby utgör en relativt stor metallkälla som
avbördas direkt i Runn. Verket har varit i drift i ca 3 år. Metallutsläppet
motsvarar idag ca 25 ton zink, 0,4 ton koppar och 0,02 ton kadmium per år
eller ca 10 % av hela zinkläckaget, 3 % av hela kopparläckaget och 5 % av
hela kadmiumläckaget från Falu tätort. Kravet på verket enligt koncessions
beslut motsvarar ungefär halva nämnda utsläpp. Den främsta anledningen till
att man ännu inte nått upp till kravet är problem med slamflykt. Enligt
uppgift satsar man på åtgärder i verket som innebär att man reducerar
slamflykten och därmed klarar utsläppskraven som man för närvarande har
dispens att överskrida.
Det är väsentligt att man åtgärdar slamflykten så att nuvarande utsläpp
halveras. När reduktioner av övriga utsläpp inom Faluområdet genomförts,
kommer likväl Främbyverkets utsläpp att bli av relativt stor betydelse och
bör därför uppmärksammas framöver.

Industriområdena
För området söder om Svavelsyrafabriken ("Västra industriområdet") föreslås
en allmän uppstädning av området kring vändrostarna, varvid kontaminerade
massor såsom rostsand, elementärt svavel samt syrapåverkad slagg och jord
rensas bort med försiktighet så att rostarna inte skadas. Åtgärden, som är
av liten omfattning, bedöms inte innebära så stor reduktion av metalltrans
porten från detta område. Däremot innebär en minskad produktion av surt
vatten en mindre utläckning av metaller i slaggområdena nedströms indust
riområdet. Atgärden bedöms därför få betydelse.

110

Det norra industriområdet vid Stora Teknik innehåller rester av kisbränder i
den västra delen, uppskattningsvis 5 000 - 10 000 m3 vilka bör grävas ur och
deponeras på kisbrandsupplaget norr om Svavelsyrafabriken innan detta
sluttäcks. Andra massor med hög lakbarhet eller hög vittringsbenägenhet,
såsom de gruvvarpsrester som påträffades vid fältarbetena, bör lokaliseras
och flyttas till något upplag som skall täckas såsom kisbrandsupplaget,
Galgbergsmagasinet eller Nya Sandmagasinet. I övrigt föreslås inte några
åtgärder för detta område.
Området söder om upplagen med råvaran för rödfärg och intill Borlängevägen
innehåller sandiga rester från äldre anrikr,ingsverksamhet. Dessa läcker surt,
metallhaltigt vatten till främst Pilbodiket och påverkar sannolikt mätningar
na nedströms, i dess fortsättning i Syrabäcken. Dessa små volymer, som är
utspridda över en relativt stor yta, bör rensas bort och deponeras på något
av sandmagasinen.

Slaggområdena
Det totala utsläppet från slaggområdena, d v s fria slagghögar och slagg
fyllningen inom stadsbebyggelsen (inkl. Norra industriområdet) har beräknats
till 12,5 ton zink, 7,0 kg kadmium och 1,1 ton koppar per år. Den volym och
den yta som dessa områden motsvarar är långt större än den totala för de
avfallsupplag som svarar för huvuddelen av metalläckaget. Att åtgärda
slaggfyllningen inom stadsbebyggelsen bedöms bli mycket komplicerad och
sannolikt inte särskilt effektiv. Därför blir kostnadseffektiviteten för sådana
åtgärder låg. Utredningen föreslår därför i det här läget inte någon sane
ringsåtgärd med undantag för vad som uttryckts för de båda industri
områdena och för slagghögarna vid Korsgården.
Slagghögarna vid Korsgården är uppenbarligen utsatta för en förhöjd genom
strömning av vatten genom att Krondiket matas med sjön Vällans vatten,
vilket perkolerar igenom slaggen. Detta har bekräftats genom en särskild
provtagning uppströms och nedströms högarna. Visserligen reduceras metall
transporten betydligt genom passagen i det uppdämda Krondiket (våtmarks
rening), men som framgår av figur 12a-c är ändå inte metallflödet vid
inloppet till Ingarvsdiket negligerbart. Det föreslås att Krondiket tätas mot
slagghögarna, vilket bör leda till en lägre metallföring i detta dike och i
dess fortsättning, Ingarvsdiket.
Galgbergsmagasinen
Täckningsåtgärder har redan inletts av STORA på Galgbergsmagasinen. Dessa
förväntas leda främst till att vittringen av avfallssanden hejdas och sanno
likt kommer också det nuvarande utläckaget av metaller att reduceras. För
att täckningen skall få full effekt krävs att även slänterna täcks vilket skall
ske efter särskild utredning enligt koncessionsbeslut.
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För att skapa förutsättningar för en god täckning av Galgbergsmagasinets
branta slänter, torde det vara nödvändigt att "flacka ut" dessa genom
fyllning vid släntfoten. Eftersom även slänten måste täckas kan det vara
fördelaktigt att då använda annat gruvavfall för denna utflackning, som ändå
måste täckas. Om all gruvvarp inom Faluområdet åtgärdas på annat sätt bör
slagg användas istället. Urvalet av sådan slagg bör ske efter samråd med
länsantikvarien.

Bedömd total effekt
Genom de föreslagna åtgärderna i Falun förutsätts metalltransporten reduce
ras proportionellt, oavsett metall, vilket bedömts rimligt med hänsyn till
laboratorieförsök utförda av Qvarfort (1986). Det primära metallflödet,
d v s det från avfallsupplagen till närmsta vattendrag, i Falu tätort bedöms
reduceras från totalt ca 16 ton/år till drygt 3,5 ton/år för koppar, från
drygt 310 ton/år till ca 60 ton/år för zink och från ca 400 kg/år till drygt
60 kg/år för kadmium, vilket innebär en reningsgrad på ca 80 % för Faluns
del. Fördelningen av metallreduktionen på de olika objekten visas i tabell 11.

Tabell 11.

Beräknade, primära utsläpp av metaller före/efter föreslagna
åtgärder i Falu tätort.

ATGÄRDSOBJEKT

KOPPAR
(ton/år)

ZINK
(ton/år)

KADMIUM
(kg/år)

Kisbränderna
Nya Sandrnagasinet

2,1/0,2
7/1

145/15
90/14

160/16
150/23

Gruvvarp 1 l
Råvara f. rödfärg

1,5/0,3
2/0,3

10/2
20/3

19/4
10/1,5

Främbyverket
Industriområdena

0,4/0,2
1/ 0,6

25/13
7/4

20/10
1,5/0,9

6,6/5,6
10/1

5,6/5,5
17/1,7

Slaggområdena
Galgbergsmagasinen

1

i

1/0,9
1/0,1

Varpen vid Droppgruvan åtgärdas ej.
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7.2 Sanering i Garpenberg
7.2.1 Prioritering av åtgärder
Flera av avfallsupplagen i Garpenbergsområdet har en låg potential för
vittring och lakning och utsläppen till Gruvsjön och Garpenbergsån är
relativt måttliga. Detta gäller t.ex. anrikningssanden i Tappdammarna, den
våtmekaniska anrikningssanden på östra sidan av sjön och slaggen på järn
vägsbanken. Västra Sandmagasinen utgör den metallkälla som sannolikt
svarar för det största bidraget till dagens metallutsläpp i Gruvsjön och som
det därför är mest angeläget att åtgärda. I förhållande till objekten i Falun
motsvarar detta upplag med hänsyn till lakbarhetspotentialen ungefär hela
mängden varp kring Stora Stöten (ca 300 000 m3 ) alternativt hela slagg
mängden i Falun.
En annan potentiellt stor metallkälla är sandmagasinet Lilla Bredsjön vars
utsläpp idag är relativt litet. Man har konstaterat att sanden har vittrat och
redan förlorat en stor mängd metaller, främst zink. Metallerna har förmod
ligen fastnat inom magasinet och i omgivande mark. Att klarlägga var
metallerna finns idag och vad som kan hända i framtiden med dessa metaller
liksom omfattningen av den framtida vittringen och utlakningen har inte
varit möjligt inom Gruvavfallsprojektet.
Slaggfyllningarna vid Herrgården utgör en metallkälla som utifrån laknings
potentialen kan jämföras med någon av de stora slagghögarna i Falun, t.ex.
Hyttberget. De ligger helt nära vattendraget och bör åtgärdas om utsläpps
nivån skall kunna reduceras till 15% av dagens utsläpp.
I övrigt gäller att gruvvarpen inom Odalfältet som tillsammans med den
kontaminerade marken inom Odalfältet lämnar ett metallbidrag som sannolikt
är relativt litet. Svårigheterna att åtgärda varpen är påtagliga eftersom
materialet ligger inom rasbenäget område i anslutning till gamla schakt och
dagbrott inom Odalfältet.

7.2.2 Förslag
Västra sandmagasinen utgör två magasin som ligger intill varandra, se
figur 18. Sanden i det magasin som ligger i den avsänkta delen av sjön bör
flyttas till magasinet på land. Täckning av "landmagasinet" med den till
gängliga moränleran som tätskikt och grövre morän som skyddsskikt bedöms
ge en god reduktion av vittring och utlakning. Täckningen bör anslutas till
omgivningen via en särskild tätskärm runt upplaget. Teoretiskt kan renings
effekter på mer än 99% erhållas men i praktiken är 95% mer realistiskt. De
rensade ytorna bör saneras genom kalkning och påförande av ett ca 0,5 m
mäktigt jordtäcke.
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Med hänsyn till risken för omfattande, framtida utlakning från den stora
mängd avfallssand som finns lagrad i Lilla Bredsjömagasinet, bör detta
magasin åtgärdas innan dess interna buffertkapacitet är förbrukad. Täckning
bedöms vara en lämplig metod. En hög ambition måste ställas på täckningen.
De material som finns tillgängliga för täckning är morän (skyddskikt) och
moränlera alternativt fiberslam från Fors (tätskikt). Om fiberslam från Fors
också utnyttjas till andra täckningsprojekt kommer det att dröja ett flertal
år innan projekten blir slutförda. Eftersom upplagsytan i Lilla Bredsjön är
stor kommer kostnaden för t .ex tätskiktet att motsvara storleksordningen
10 Mkr. Denna kostnad motiverar i sig en särskild utredning i syfte att
klarlägga hur täckningen bör ske.
Varpen kan sannolikt anrikas till en lägre nettokostnad än som motsvarar
täckning. Det har emellertid inte varit möjligt att avgöra hur stor andel av
varpen som går att komma åt. Delar av de övriga massorna kanske kan
störtas ned i schakten och kommer då vid en framtida nedläggning och
vattenfyllning av gruvan automatiskt att deponeras under vatten. Varpen
under Gruvkapellet utgör en begränsad mängd och bedöms kunna lämnas
kvar. Om ambitionerna på sanering ställs högt kan den täckas och på så sätt
avskärmas från vatten och syre utan att Gruvkapellet behöver påverkas.
Dock måste de antikvariska intressena beaktas särskilt. Marken inom Odal
fältet föreslås saneras på samma sätt som aktuella industriområden i Falun
och i samband med en framtida avveckling av gruvverksamheten inom denna
del av gruvområdet.
Slaggfyllningen vid Herrgården föreslås delas upp i två enheter, där den
väster om Garpenbergsån lämnas orörd, så när som på delar som inte är
täckta av byggnader och som lätt går att schakta ur och återfyllas med t .ex.
morän. De flyttas till den östra delen och täcks därefter med tät- och
skyddskikt av lerig morän respektive normal morän. Detta bedöms medföra
ungefär en halvering av metallutsläppen från slaggfyllningen.
Avfallssanden i Ryllshyttemagasinet förutsätts bli täckt med hög ambitions
nivå när magasinet inte längre används för deponering.
Den totala effekten av åtgärderna i Garpenberg bedöms motsvara en reduk
tion av endast ca 0,07 ton koppar men drygt 3,5 ton zink årligen, räknat
utifrån dagens situation och i relation till förhållandena i Garpenbergsån.
Reningsgraden beräknas då bli ca 35 % för koppar och 55 % för zink.
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7.3 Sanering inom "övriga områden"
7.3.1 Prioritering av åtgärder
över 200 förekomster av gruvavfall inom områdena utanför Faluns tätort och
Garpenberg svarar endast för några få procent av den totala metalltrans
porten till Dalälven. Utsläppen är också små i relation till den totala trans
porten i Dalälven, men de är inte små jämfört med många andra antropro
gena metallkällor. Det är uppenbart att åtgärdandet av alla dessa objekt
kommer att kosta betydligt mer än sanering av de större objekten inom
Falun och Garpenberg är. Sett i relation till åtgärderna vid kisbränderna och
Nya Sandmagasinet i Falun kommer åtgärdandet av de enskilda förekoms
terna utanför Falun och Garpenberg att få liten kostnadseffektivitet. Ser
man emellertid kostnadseffektiviteten i relation till motsvarande för de
blematiska åtgärder som återstår i Falun när de mest självklara objekten
åtgärdats för att uppnå en eftersträvad total reningseffekt, finns det objekt
inom "Övriga områden" som är natirliga att åtgärda om den totala metall
transporten bör reduceras ytterligare.
Med hänsyn enbart till effekt i form av reduktion i metalltransport, kost
nadseffektivitet och geografiskt läge (lokal recipient) borde de avfallsupplag
som förtecknas i tabell 12 åtgärdas på det sätt som redovisas i tabellen.
Med hänsyn till de antikvariska intressena och till att prioriteringen även
bör omfatta de lokala ekologiska konsekvenserna, när effekterna på Dalälven
och Östersjön är så marginella, bör objekten delas in i en grupp som
åtgärdas och en grupp som prioriteras först när effekterna av vidtagna
åtgärder i Falun, Garpenberg och "övriga områden" kan analyseras.

7.3.2 Förslag
Som framgår av tabell 12 är utsläppen från de nämnda, enskilda objekten i
många fall mycket små i relation till den totala omsättningen av metaller i
Dalälven. Sett i relation till de relativt små avfallsvolymerna är dock
utsläppen påtagliga. Med hänsyn till att målet i första hand är att uppnå en
reduktion i Östersjön är det dock motiverat att välja ut de största och
minst kontroversiella källorna i en första etapp av åtgärder. Till denna etapp
bör då föras Tomtebogruvan, Domängruvan, Staberg, österå och Bergs
gården. Inför den andra etappen bör de antikvariska förutsättningarna för
olika metoder att åtgärda ö Silvberg liksom utsläppskällorna i Sundbornsån
klargöras.
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Tabell 12.

Exempel på åtgärder för objekt inom "Övriga områden", vilka
prioriterats för åtgärder i två åtgärdsetapper. De som
föres lås bli åtgärdade i den första etappen är understrukna.

Lokal/objekt

Avfall

Volym
(m3)

Avrinningsområde

Totaleff. Alternativ
(% red.)
till föreCu Zn slagen åtg.

Lagring för framtida tillverkning av rödfärg eller utvinning av metaller
Domängruvan
Ö Silvberg
Skyttgruvan
Insjön
Tomtebogruvan

Varp
Varp
Varp
Varp
Varp

5
70
20
25
18

000
000
000
000
000

Sundbornsån
Ljusterån
Vällan
Dalälven
Dalälven

1
0,1
4
0,5
33

5
14
3
7

Dep. i gr.
Täckning
Täckning
Täckning
Täckning

Stripåsen
St Lobergsgr.
Kuså
Rudolfsgruvan

Varp
Varp
Varp
Varp

8
6
4
3

000
000
000
000

Dalälven
Ljusterån
Aspån
Varpan

1
0,2
?
l

0,1
4
?
0,4

Dep. i gr.
Dep. i gr.
Flyttning
Dep. i gr.

0,1
0,1
3
4
7
54

19
0,1
3
7
2
71

Flyttning
Dep. i gr.
Dep. i Runn
Dep. Varpan
Dep. Varpan

?

?

6

Koncentration och täckning på plats

ö Silvberg

Bäsinge
Staberg
Bergsgården
Österå

Slagg
Varp
Slagg
Slagg
Slagg

Svärdsjö

Varp

Ljusterån
Dalälven
Knivån
Varpan
Varpan
Summa:
Flyttning till annat upplag för täckning
15
15
170
150
300

000
000
000
000
000

10 000

Sundbornsän

.
.
.

Täckning

• De lokala förutsättningarna för alternativa åtgärder har ej undersökts.
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7.4 Åtgärdsplan för samtliga gruvavfall
Den övergripande strategin i åtgärderna i Falu tätort bör följa principen att
de största metallkällorna åtgärdas först med en hög ambition. Effekten
värderas och den nya utsläppssituationen klargörs. Därefter utväljs övriga
objekt och ambitionsnivåer för åtgärderna av dessa. Detta innebär att åt
gärderna genomförs i åtminstone två etapper. Parallellt med åtgärderna och
som en direkt fortsättning på denna utredning bör provtagning och mätning
fortsätta i Faluån med tillflöden såsom skett under utredningen. Dessa
aktiviteter har två syften: att förbättra underlaget för vidare val av objekt
och att fungera som kontroll av effekten av successivt genomförda åtgärder.
Den övergripande strategin för åtgärderna inom de övriga av områdena 1
Dalälvens avrinningsområde (inkl. Garpenbergsområdet) kan sammanfattas i
följande tre punkter:
o Uppenbart betydelsefulla upplag med varp eller slagg åtgärdas om kost
nadseffektiviteten av åtgärderna bedöms bli hög eller om risk föreligger
för framtida stora metallutsläpp.
o Resultaten av fortsatta mätningar och provtagningar i Falun används som
referens för valet av fortsatta åtgärdsobjekt.
o Ett fortsatt utredningsprogram genomförs för att ge ett bredare underlag
för val av åtgärdsobjekt

Även åtgärderna i Garpenbergsområdet och "Övriga områden" bör indelas i
minst 2 etapper med en kontinuerlig uppföljning av utsläppsstatus. Etapp
indelningen kan vara gemensam för samtliga gruvavfall.
Det föreslås att det fortsatta arbetet indelas i tre etapper där den första
omfattar utredningar, projektering och upphandling (utrednings- och
projekteringsetappen). Den efterföljande etappen omfattar de prioriterade
åtgärerna (första åtgärdsetappen), medan etapp 3 utgör en eventuell,
kompletterande etapp (andra åtgärdsetappen). Etappindelningen för samtliga
åtgärder föreslås således få följande utformning:

117

Etapp 1 (utrednings- och projekteringsetappen)
1.

STORA:s kontroll och eventuella åtgärdande av vattenläckage från
kylvattenledningen från Svavelsyrafabriken.

2.

STORA:s utredning om intern tätning av sanden i Nya Sandmagasinet.

3.

Reduktion av slamflykt vid Främbyverket.

4.

Projektering av:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5.

Utredning om:
o
o
o
o
o
o
o
o

6.

Avskärmning och täckning av kisbränder i Falun
Avskärmning och täckning av Nya Sandmagasinet i Falun
Flyttning, dränering och lakvattenrening för upplag med råvaror för
tillverkning av rödfärg i Falun
Deponering av gruvvarp i Falun (om anrikning ej kan ske) i första
hand på Galgbergsmagasinet
Avskärmning av slagg vid Korsgården mot Vällan och Krondiket
Täckning av Västra Sandmagasinen, Garpenberg (om omanrikning ej
kan ske)
Omflyttning, koncentration och täckning av slagg vid Herrgården,
Garpenberg
Täckning av Lilla Bredsjömagasinet i Garpenberg
Koncentration och täckning av slagghögar i Staberg, Bergsgården
och Österå
Deponering av gruvvarp i Tomtebo och Domängruvan (om anrikning
eller användning som råvara till rödfärgstillverkning ej kan ske)

Förekomst av kisbränder under Hanröleden i Falun
Anrikning av gruvvarp i Falun
Anrikning av gruvvarp i Garpenberg
Anrikning av gruvvarp för prioriterade objekt inom "Övriga om
råden"
Anrikning av avfallssand i Västra Sandmagasinen, Garpenberg
Betydelsen av deponerade kisbränder i Nya Sandmagasinet
Täckning av Lilla Bredsjömagasinet i Garpenberg
Möjligheterna för och lämpligheten av att samla upp och rena
lakvatten i ö. Silvberg

Upphandling av entreprenadarbeten

Etapp 1 föreslås påbörjas år 1991.
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Etapp 2 (första åtgärdsetappen)
1.

Uppföljning av metallutsläppen i de viktiga vattendragen.

2.

Entreprenadarbeten inom Falu tätort:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.

Avskärmning av yt- och grundvatten vid upplaget med kisbränder
Avskärmning av yt- och grundvatten vid Nya Sandmagasinet
Täckning av upplaget med kisbränder
Intern täckning av Nya Sandmagasinet
Flyttning av råvara för tillverkning av rödfärg
Dränering och uppsamling av lakvatten från rödfärgsråvaran
Anrikning av gruvvarp i Falun
Eventuell deponering av gruvvarp i Falun (om anrikning ej kan ske)
"Uppstädning" av industriområdena vid Stora Teknik och
Svavelsyrafabriken
Avskärmning av slagghögar vid Korsgården mot Vällan och
Krondiket

Entreprenadarbeten i Garpenberg:
o
o
o
o

Anrikning av gruvvarp
Omanrikning av avfallssand i Västra Sandmagasinen
alternativt täckning
Flyttning/koncentration och täckning av slagg vid Herrgården
Täckning av Lilla Bredsjömagasinet
Entreprenörsarbeten inom "övriga områden":

4.
o

o
o
o

Transport/lagring och utnyttjande av gruvvarp från Tomtebo och
Domängruvan eller deponering under tätskikt (ev. till viss del under
vatten i gruvschakt)
Koncentration/täckning av slagghögar vid Staberg
Koncentration/täckning av slagghögar vid Bersgården
Koncentration/täckning av slagghögar vid Österå

Etapp 2 föreslås påbörjas år 1992.
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Etapp 3
1.

Uppföljning av metallutsläppen i de viktiga vattendragen.

2.

Utvärdering av effekterna av genomförda åtgärder samt val av komplet
terande åtgärder inom Falun, Garpenberg och övriga "områden".

3.

Projektering av kompletterande åtgärder inom Falun, Garpenberg och
"övriga områden".

4.

Genomförande av kompletterande åtgärder inom Falun, Garpenberg och
"övriga områden".

Etapp 3 bedöms kunna påbörjas tidigast år 1997.
Det förutsätts att en kontinuerlig uppföljning av utsläppsstatus i de viktiga
vattendragen sker under samtliga etapper.

7.5 Val av ambitionsnivå
De föreslagna åtgärderna innebär en beräknad total reduktion av metallut
släppen med 75-80 % (beroende av metall). Antalet åtgärdsobjekt är då 17
och de fördelar sig med 8 på Falun (ca 80 % reningseffekt), 4 på Garpenberg
(35-70% reningseffekt, beroende av metall) och 5 inom övriga områden (25
50% reningseffekt). De översiktligt beräknade kostnaderna för dessa åtgärder
bedöms ligga inom ramen 200-250 Mkr. Kostnaden beror av lokala
förhållanden, val av material, teknik m m. Tar man hänsyn till att de
åtgärder som redan vidtagits under 1980-talet (rening av gruvvattnet i Falun
och länspumpningen i Garpenberg) kan den totala effekten uppskattas till
75-90 %. Om man vill öka ambitionsgraden över denna nivå kommer detta att
innebära:
o

Betydligt högre kostnadsnivå per åtgärdat objekt

o

Lägre kostnadseffektivitet

o

Betydligt fler och mer komplicerade åtgärdsobjekt

o

Större ingrepp i kulturmiljön i Falun, Garpenberg och "Övriga områden"

o

Kraftig inverkan på stadsmiljön i Falun

o

Större osäkerhet i kostnads- och effektivitetsbedömningarna
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Prioritetsordningen vid en högre reningsgrad är inte helt uppenbar om man
strävar efter att samtidigt ta hänsyn till kostnadseffektivitet, skonsamhet
mot kulturminnen samt inverkan på stadsmiljö och stadsliv. Valet kommer då
att stå mellan att försöka öka effektiviteten på de åtgärder som avses
utföras på de stora metallkällorna, främst kisbränderna och Nya Sandmagasi
net och att börja åtgärda de stora slagghögarna i eller utanför Falun. Även
åtgärder på mindre objekt såsom återstående varphögar inom "Övriga om
råden" eller övrig anrikningssand i Garpenberg kan bli aktuella.
Med hänsyn till kostnader och konsekvenser bör det bli effektivare att söka
en ökad effektivitet för åtgärderna, som begränsar de stora källorna, än att
åtgärda de mindre källorna. Varje procentenhets sänkning för dessa (av
dagens utsläpp) innebär sannolikt mer än vad som är uppnåbart med rimliga
medel genom åtgärder på t.ex. slagghögarna inom Falu stad. Det är sannolikt
även fördelaktigt att ytterligare söka effektivisera metallavskiljningen vid
reningsverket i Främby.
Osäkerheten i att bedöma effekten av olika åtgärder hänförs i första hand
till hur fastläggning/utlösning av metaller kommer att ske i sedimenten
nedströms ett åtgärdsobjekt. Genom att följa upp effekten av en åtgärd kan
det då klargöras om ytterligare åtgärder i anslutning till objektet är
kostnadseffektiva och lämpliga i övriga avseenden. Med hänsyn härtill och
till den osäkerhet som i övrigt är förenad med det underlag som framtagits
inom projektet och den mängd av likvärdiga källor som återstår när de
föreslagna åtgärderna är vidtagna, bedöms det vara rimligt att genomföra
ytterligare åtgärder etappvis enligt förslagen ovan och under en kontinuerlig
mätning av utsläppen. När de stora källorna har reducerats kommer de
många, mindre källorna att kunna preciseras bättre ifråga om storlek och
läge. Detta bedöms vara nödvändigt för att tillfredsställande kunna priorite
ra vilka objekt man i så fall skall satsa på.
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Dalälvsdelegationens
Gruvavfallsprojekt

BILAGA 1

Sid. 1(3)

FÖRTECKNING ÖVER INLÄMNADE RAPPORTER FRÅN DELPROJEKT

FÖRFATTARE

TITEL

REFERENS
SGI VARIA
NR

Sven Olsson
Hyttplatser och bebyggelselämningar
Dalarnas Museum inom Falu stad

284

Erik Mattsson
Stora Teknik

Sammanställning av utredningsmaterial av
seende rening av surt metallhaltigt vatten

285

Helene Engberg
VIAK

Behandling av lakvatten från gruvavfall
med biologisk reningsteknik

286

Ulf Marklund
Boliden Enginee
ring

Dalälvsdelegationen - Projekt Gruvavfall
Delprojekt 1:3, Anrikning av restprodukter

287

Pär Elander
SGI

Täckning av gruvavfall i Falun
Principutformning för några utvalda
objekt

288

Dag Fredriksson
SGU

Inventering av torvförekomster kring
Falun lämpliga som tätmaterial
vid lagring av gruvavfall

289

Martin Sundh
SGU

Inventering av morän i Faluområdet

290

Pär Elander
SGI

Tillgång på restprodukter för täckning
av upplag med gruvavfall inom Dalälvens
avrinningsområde

291
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BILAGA 1
Sid. 2 (3)

FÖRTECKNING ÖVER INLÄMNADE RAPPORTER FRÅN DELPROJEKT

FÖRFATTARE

TITEL

REFERENS
SGI VARIA
NR

Ulf Qvarfort
Uppsala Univ.

Sanering av rensade varp-slaggytor

292

Sten Kullberg
Per Lindmark
SGI

A tgärdstekniker för sanering av

293

Åke Markland
Jan Eurenius
VBB AB

Utredning angående magasin för under
vattensdeponering

Åke Markland
Jan Eurelius
VBB AB

Utredning angående avfallsdeponering
i Stora Stöten

Erik Mattsson
STORA TEKNIK

Kartläggning av metallutsläpp.
- Provtagning av vatten i Faluån
och dess tillflöden

296

Bo Ledin
VIAK

Geohydrologisk undersökning inom
gruvområdet och Östanforsområdet

297

A-M Fällman
Ulf Qvarfort
SGI /Uppsala U.

Teknisk kartläggning av gruvavfall
i Falun

gruvavfall inom Falu stad

Sven Olsson
Antikvarisk kartläggning av Falu gruva
Dalarnas Museum och Falu stad
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294

295

298

299

BILAGA 1

Sid. 3 (3)
FÖRTECKNING ÖVER INLÄMNADE RAPPORTER FRÅN DELPROJEKT

FÖRFATTARE

TITEL

Jan Magnusson
Rune Nordqvist
Sven Tiren
SGAB

Faluns geohydrologi - etapp 1

300

Bo Ledin
VIAK

Dalälvsdelegationen - Konduktivitets
mätningar inventering samt flödesmät
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