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propagation is likely limited by precipitation of secondarily minerals as well as adsorption to iron, manganese and aluminium particles. 
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Sammanfattning 

Västerviks kommun genomför, med Envipro Miljöteknik AB som stöd, en huvudstudie vid Gladhammars 
gruvfält. Brytning av järn, koppar och kobolt under olika perioder från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet 
har genererat utsläpp av metaller till det nedströms belägna sjösystemet. Huvudstudien syftar till att utreda 
möjligheterna att minska miljöbelastningen av tungmetaller från gruvområdet till omgivande mark och 
vatten. 

Föreliggande arbete ingår som en del i en huvudstudie med syftet att undersöka grundvattnets geokemi. Ett 
antal huvudfrågeställningar avseende vilka metaller som förekommer, vilka områden som är mest påverkade 
samt vilka processer som är tänkbara för spridning och begränsning av föroreningarna tjänar som 
utgångspunkt. 

Arbetet baseras på datamaterial från den utökade förstudien samt från huvudstudien. Totalt finns 25 
grundvattenrör utplacerade i området. Ett antal av dessa har valts ut för att avgränsa uppgiften. Mellan fem 
och 15 mätningar finns analyserade per grundvattenrör. Datamaterialet har sammanställts och sedan 
utvärderats med avseende på naturlig bakgrund, tidsvariation, korrelation med nederbörd, djup samt övriga 
uppmätta parametrar. Geokemisk modellering med programmet PHREEQC har även utförts. 

Avfallet vid Gladhammars gruvfält utgörs av varp, slagg och vaskmull. Arsenik, kobolt, koppar, bly och zink 
är de metaller som företrädesvis förekommer. Undersökningen har därför koncentrats på dessa metaller samt 
järn, mangan och svavel, eftersom de i stor utsträckning styr tungmetallernas uppförande i vatten. 

Datasammanställningen visar att halterna av kobolt och koppar är högst i rören belägna i närheten av slagg 
och varp. Utifrån jämförelser med riktvärden är grundvattnet påverkat av framförallt kobolt och koppar men 
även till viss del bly. Halterna av arsenik och zink klassas som låga till måttliga. De områden där 
grundvattnet är mest påverkat är Holländarefältet och Torsfall. 

Analysen av datamaterialet visar på att ursköljning av sekundärt fastlagda metaller är en trolig 
föroreningsprocess. Detta gäller framförallt kobolt och koppar. Föroreningsspridningen begränsas sannolikt 
av både utfällning av sekundära mineral samt adsorption till järn- och aluminiumpartiklar. 

Grundvattnet i rören belägna nära varp och slagg består med största säkerhet till stor del av ytvatten som 
avrinner från högarna belägna uppe på berget. Detta indikeras av de höga metallhalterna i ytavrinningen. Vid 
stranden består grundvattnet av en blandning mellan sjövatten och stollgångsvatten, enligt 
blandningsmodelleringen. 
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Groundwater Geochemistry of the Minefields at 
Gladhammar, Västervik 

 
 

- Effects of Historical Cobalt and Copper Mining - 
 

Abstract 

The municipality of Västervik, with support from Envipro Miljöteknik AB, is carrying out a main study of 
the minefields at Gladhammar. Mining of iron, copper and cobalt under different periods from the 16th 
century until the end of the 19th century has led to discharges of metals to the lakes situated downstream. The 
aim of the main study is to investigate the possibilities to reduce the environmental load on the surrounding 
ground and water caused by heavy metals from the mine. 

The present report is a part of the main study. The aim of the work is to investigate the geochemistry of the 
groundwater. As a starting point, questions concerning affected areas, occurring metals and possible 
processes for propagation and limitation of the pollutants, have been posed. 

The work is based on data from a pre-study and of the main study. In total, there are 25 groundwater pipes in 
the area. A subset of these pipes has been chosen in order to delimit the task at hand. The number of analysed 
measurements for each groundwater pipe range from five to 15. The data material has been compiled and 
subsequently evaluated with respect to natural background, variation in time, correlation with precipitation, 
depth and other measured parameters. Geochemical modelling using the computer code PHREEQC has also 
been conducted. 

The waste of the minefields at Gladhammar is constituted of waste rock, slag and tailings. Arsenic, cobalt, 
copper, lead and zinc are the prevailing metals in the area. Iron, manganese and sulphur control the behaviour 
of heavy metals in water to a great extent and they have, as well as the prevailing metals, therefore been in 
focus for the study. 

The data compilation shows that pipes in the proximity of slag and waste rock have the highest content of 
cobalt and copper. The groundwater is affected, with respect to guideline-values, by, above all, cobalt and 
copper, but also to a certain extent by lead. The content of arsenic and zinc is classified as low to moderate. 
The groundwater is most affected in the areas of Holländarefältet and Torsfall. 

The data analysis shows that out flush of secondarily retained metals is a likely pollutant process. Primarily, 
this is valid for cobalt and copper. The pollution propagation is likely limited by precipitation of secondarily 
minerals as well as adsorption to iron, manganese and aluminium particles. 

The groundwater in the pipes close to waste rock and slag most certainly consists of surface water that runs 
off from the heaps on top of the hill. This is demonstrated by the high metal content of the surface run off. 
According to calculations on mixing, the groundwater at the shore is made up by a mixture of lake water and 
mine entrance water. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Drygt 500 gruvor i Sverige finns dokumenterade och beskrivna (Naturvårdsverket, 1997). I 
de flesta av dessa är brytningen nedlagd. Gruvdrift kan ge upphov till negativ påverkan på 
miljön och idag anses gruvindustrin vara en av de branscher, där problem med förorenad 
mark är störst (Naturvårdsverket, 2004). Problemet härrör från oxidation av sulfider. 
Framförallt mineralet pyrit kan ge bildning av svavelsyra, kallat surt gruvvatten (eng: Acid 
Rock Drainage, ARD) och frigörelse av tungmetaller (Singer & Stumm, 1970 och 
Bruynesteyn & Hackl, 1982). Båda dessa processer har potential att allvarligt förorena 
grundvatten (Dubrovsky et al., 1985 och Walder & Schuster, 1997a). 

Västerviks kommun genomför, med bidragsmedel från Länsstyrelsen i Kalmar län Projekt 
Gladhammar, en huvudstudie enligt Naturvårdsverket kvalitetsmanual för efterbehandling 
av förorenade områden. 

Gladhammars gruvfält i Västerviks kommun har utnyttjats för brytning av järn, koppar och 
kobolt i olika perioder från 1500-talet fram till 1800-talets slut. Dessa gruvbrytningar har 
genererat stora utsläpp av metaller, främst koppar och kobolt, till det nedströms liggande 
sjösystemet och den långvariga belastningen har bidragit till att metaller har anrikats i 
sedimenten. Tjursbosjön ligger överst i systemet och efterföljande sjöar är Ekenässjön, 
Kyrksjön och Maren. 

Projektets syfte är att utreda möjligheterna att minska miljöbelastningen av tungmetaller, 
framför allt av koppar och kobolt från gruvfältet till intilliggande sjösystem. Inom ramen 
för huvudstudien genomförs därför omfattande undersökningar av förekomsten och 
spridningen av främst tungmetaller från gruvavfall och sediment, möjligheter till åtgärder 
med mera. Även de kulturhistoriska värdena utreds. 

Undersökningarna leds av Västerviks kommun med Envipro Miljöteknik AB som stöd 
samt genom underkonsulter. I projektet deltar också miljöenheten och 
kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i Kalmar. 

Detta arbete är en del i huvudstudien. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka grundvattnets geokemi vid Gladhammars 
gruvfält. Att förstå vilka metaller som förekommer och hur de beter sig i grundvattnet är ett 
viktigt underlag, när man diskuterar åtgärder som är tänkbara för gruvområdet. 

Arbetet är baserat på grundvattendata, som finns i den utökade förstudien och från inom 
huvudstudiens undersökningsprogram. Datamaterialet har sammanställts och sedan 
utvärderats med avseende på naturlig bakgrund, tidsvariation, korrelation med nederbörd, 
djup samt övriga uppmätta parametrar. För att förstå helheten har även data över avfallets 
sammansättning, ytavrinning från avfallet samt från gruvvattnet använts. Geokemisk 
modellering har genomförts för att få en uppfattning om processer i grundvattnet. 
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Författaren har medverkat vid två provtagningar av grundvatten samt provtagning av 
stollgången, ytavrinning och gruvvatten under sommaren och hösten 2004. 

Huvudfrågeställningarna är följande: 

- Vilka metaller har förorenat grundvattnet och till vilken grad? 

- Vilka områden är påverkade? 

- Vilka föroreningsprocesser är tänkbara? 

- Vilka processer kan begränsa metallhalterna? 

- Vad kan ske med halterna i grundvattnet vid framtida miljöförändringar? 

1.3 Begränsningar och prioriteringar 
För att uppgiften skulle vara möjlig att genomföra på 20 veckor har ett antal begränsningar 
och prioriteringar fått göras. Grundvattenrörens läge framgår av figur 1. 
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Figur 1. Kartan visar de 25 grundvattenrörens lägen. 
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1.3.1 Grundvattenrör 
Följande grundvattenrör har i första hand valts ut: 

- GV6 (det rör som uppvisar högst halter av kobolt och koppar) och GV5. GV6 är 
belägen alldeles nedanför varphögarna och GV5 återfinns invid sjökanten. De två rören 
är placerade i en profil/serie från berget ner mot Tjursbosjön. 

- GV9, 3 och 2. Även dessa rör är belägna på rad från berget och ner mot stranden. GV9 
återfinns i skogssluttningen medan, GV3 och GV2 återfinns på stranden, GV3 i ett 
område med vaskmull och GV2 i ett slaggområde. 

- GV17. Röret är beläget på ungefär samma nivå som GV6, nära gruvfältet och 
varphögarna. 

- GV23-25. Dessa rör är återfinns vid hyttområdet (Torsfall) utanför gruvfälten. GV25 
återfinns i ett slaggområde och GV23-24 invid Torsfallsån, nedströms slaggen. 
Eftersom slagg finns i området är det intressant att undersöka grundvattnet där. 

- GV13. Referensrör i aktuell berggrund (kvartsit). Röret är beläget norr om Tjursbo 
gård, cirka 1 km väster om gruvområdet. 

Ovanstående grundvattenrör kommer förutom att ingå i sammanställningen att användas 
för modellering och dataanalys. 

Nedan följer de grundvattenrör som prioriteras i andra hand. 

- GV8, 11 och 4. Den här rörserien/profilen prioriteras efter serien 9, 3 och 2 eftersom 
rör 8 periodvis varit torrt och därmed med färre mätvärden att tillgå. GV8 och 11 är 
belägna i skogssluttningen, medan GV4 återfinns på stranden. 

- GV14-16. Dessa rör är belägna i skog nedströms ett mindre gruvfält (Solbergsfältet) 
och uppvisar relativt låga halter. 

- GV18. Röret är beläget nedanför GV17, nära stranden och uppvisar relativt låga halter. 

- GV19. Grundvattenröret återfinns precis vid stigen (Tjustleden) nedanför varpen. 
Endast ett mätvärde per ämne finns att tillgå, eftersom röret varit torrt vid samtliga 
mättillfällen utom ett. 

- GV20-21. Även dessa rör är belägna i skog nedströms ett mindre gruvfält 
(Ryssgruvefältet). GV20 har periodvis varit torrt, vilket innebär att färre mätvärden 
finns att tillgå. Båda rören uppvisar relativt låga halter. 

- GV22. Detta rör är beläget i en ungskog nedanför en mindre gruva (Meijersgruvan), 
vilken anses utgöra en mindre viktig del av projektet. 

Ovanstående grundvattenrör kommer att ingå i sammanställningen. 

Ett antal grundvattenrör kommer inte att behandlas i den här rapporten. Det gäller följande: 
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- GV1, 7 och 10 eftersom de inte provtas under huvudstudien. GV1 och 10 är belägna 
söder respektive norr om gruvfältet och utgjorde referensrör i den utökade förstudien. 
GV7 är beläget i skogssluttningen invid GV11. 

- GV12. Röret är beläget vid Karlsberg, sydväst om Tjursbosjön och utgör referensrör i 
granitberggrund. Eftersom inget annat rör är placerad i granit, så är GV12 relativt 
ointressant i den här studien. 

En sammanställning över grundvattenrören och deras omgivning redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning över samtliga grundvattenrör. Tomt i prioritetskolumnen anger att röret inte 
behandlas i rapporten. 

Grundvattenrör Prioritet Omgivning/läge Övrigt 

    
GV1  Skogsmark Gammalt referensrör 
GV2 1 Slagg, stranden  
GV3 1 Vaskmull, stranden  
GV4 2 Stranden  
GV5 1 Stranden, nära sjökanten  
GV6 1 Sluttningen precis nedanför varpen  
GV7  Skogssluttningen nedanför berget  
GV8 2 Skogssluttningen nedanför berget  
GV9 1 Skogssluttningen nedanför berget  
GV10  Skogsmark Gammalt referensrör 
GV11 2 Skogssluttningen nedanför berget  
GV12  Söder om Tjursbosjön Referensrör granitberggrund 
GV13 1 1 km väster om gruvområdet Referensrör kvartsitberggrund 
GV14 2 Skogsmark, Solbergsfältet  
GV15 2 Skogsmark, Solbergsfältet  
GV16 2 Skogsmark, Solbergsfältet  
GV17 1 Sluttningen precis nedanför varpen  
GV18 2 Skog/hygge, nära stranden  
GV19 2 Skog/hygge  
GV20 2 Skogsmark, nedströms Ryssgruvan  
GV21 2 Skogsmark, nedströms Ryssgruvan  
GV22 2 Skogsmark, nedströms Meijersgruvan  
GV23 1 Skog/tomtmark, Torsfall  
GV24 1 Skog/tomtmark, Torsfall  
GV25 1 Slagg, Torsfall  

 

1.3.2 Metaller och parametrar 
Begränsningar har även gjorts vad gäller vilka metaller som ska studeras. Följande har 
valts ut: 

- Arsenik, kobolt, koppar, bly och zink. Dessa fem utgör de huvudsakliga föroreningarna 
i området. 

- Järn, mangan och svavel. Alla tre är mycket viktiga för vissa vattenkemiska parametrar 
och ger till exempel kunskap om redoxpotential. 

Vid analysen kommer följande parametrar att användas: 
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- Grundvattennivå, temperatur, pH, konduktivitet och redoxpotential. Dessa parametrar 
mäts vid varje provtagningstillfälle. 

- Nederbördsmängd. Har inte uppmätts inom projektet utan beställdes från SMHI. 
Nederbördsdata är hämtade från SMHIs station 7642 i Gladhammar. Stationen är 
belägen cirka 3 km sydost om gruvområdet på latitud 57o 42’ och longitud 16o 27’. 

1.4 Tidigare undersökningar 
Gladhammars gruvfält är ett gruvområde, där den malmförande zonen består av olika 
sulfidmineral (Västerviks kommun, 2003). Brytning av dessa malmer har genererat stora 
mängder avfall samt utsläpp av metaller till recipientsjöarna, framförallt av koppar och 
kobolt (EcoChemica, 2000). 

Ett antal undersökningar av gruvområdet och det nedströms liggande sjösystemet har 
genomförts. Johansson och Willaredt (1992) konstaterade att de tre överst belägna sjöarna 
(Tjursbosjön, Ekenässjön och Kyrksjön) i sjösystemet nedströms gruvområdet var mycket 
starkt påverkade av koppar, både i vatten och sediment. Även kobolt- och blypåverkan 
kunde ses. Biologiska undersökningar har också genomförts i de nedströms liggande 
sjöarna. Bland annat Lithner & Hörnström (2000) studerade vattenkemi, växtplankton, 
djurplankton och bottenfauna. Undersökningen visade att plankton och bottenfauna i 
Tjursbosjön är starkt påverkade av metallföroreningar från gruvbrytningen. Koppar ansågs 
utgöra den största riskfaktorn. 

År 2000 genomfördes den första undersökningen för att riskbedömma Gladhammars 
gruvfält (EcoChemica, 2000). Befintlig kunskap sammanställdes och utifrån denna 
klassificerades området enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell. MIFO (Metodik för 
Inventering av Förorenade Områden) är den metod som anvisas av Naturvårdsverket för att 
riskklassa förorenade områden (Naturvårdsverket, 2002a). Inom samma förstudie utfördes 
även provfiske i Tjursbosjön och Ekenässjön. Framförallt konstaterades att 
föroreningspåverkan från koppar och kobolt var mycket stor i Tjursbosjön och Ekenässjön. 
Gruvfältet och de förorenade sedimenten placerades i riskklass 1, det vill säga mycket stor 
risk, enligt MIFO-klassningen. 

På grund av att förstudien baserats på delvis bristfälliga data genomfördes 2001-2002 en 
utökad förstudie (Västerviks kommun, 2003). Undersökningen fokuserade på arsenik, 
kobolt, koppar, bly och zink, eftersom dessa element huvudsakligen står för 
metallföroreningen i gruvområdet. Under den utökade förstudien provtogs och 
analyserades grundvatten för första gången vid Gladhammars gruvfält. 11 stycken 
grundvattenrör, numrerade 1-11 (nummer 1 och 10 utgör referensrör), installerades i 
sluttningen nedanför gruvfältet och vid Tjursbosjöns strand (figur 1). Rören placerades i 
profiler (rörserier) från skogssluttningen och ner mot stranden för att kunna avgöra vad 
som sker i grundvattnet från varpen ut i Tjursbosjön. Totalt provtogs grundvattenrören nio 
gånger och vattnet analyserades med avseende på metaller. Vattennivå, temperatur, pH, 
konduktivitet och redox mättes också vid varje tillfälle. 

Halterna av framförallt koppar och kobolt, men även till viss del av zink, var höga i de 
flesta rören. Resultaten antydde att varphögarna, som är belägna uppe på berget, vittrar och 
att de frigjorda metallerna följer med ytvattnet för att sedan eventuellt nå grundvattnet. 
Transportberäkningar visade att 15 kg koppar, 11 kg kobolt, 0,4 kg zink, 0,002 kg bly och 
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0,001 kg arsenik transporteras årligen med grundvattnet till Tjursbosjön (Västerviks 
kommun, 2003). 

En riskbedömning gjordes även inom ramen för den utökade förstudien. Gladhammars 
gruvfält placerades även denna gång i riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell. 

Utifrån de båda förstudierna är en huvudstudie nu igång. Dess syfte är bland annat att 
utreda lämpliga åtgärder för Gladhammars gruvfält samt sjösedimenten nedströms. Inom 
huvudstudien har ytterligare 14 kompletterande grundvattenrör (GV12-25) installerats. 

1.5 Områdesbeskrivning 

1.5.1 Geografiskt läge och omgivande natur 
Gladhammars gruvfält är beläget cirka 12 km sydväst om Västervik, invid riksväg 33 
mellan Vimmerby och Västervik i Västerviks kommun i Kalmar län (figur 2). Närmsta 
större samhälle, Ankarsrum, ligger cirka 5 km åt sydväst. Gruvområdet är uppdelat på tre 
olika fält och ett hyttområde (figur 3). Det största fältet, Holländarefältet, ligger uppe på en 
bergsrygg vid namn Käringryggen alldeles ovanför Tjursbosjöns östra strand. Vegetationen 
kring gruvhålen är sparsam och miljön domineras av berghällar och varphögar. Naturen 
utanför Holländarefältet består av skogsmark, mestadels i form av tall. En 
permanentbostad och en TV-mast finns invid gruvfältet. Tre kraftledningar skär genom 
området. Ett schakt, kallat stollgången, för att dränera gruvorna har sprängts in i berget. 
Vattnet från schaktet rinner direkt ut i Tjursbosjön. På grund av stollgången ligger 
vattennivån i Holländarefältets gruvhål cirka 30 m under markytan. Brytning gjordes som 
djupast på cirka 115 m djup (Bruun et al., 1991). 

Figur 2. Kartan visar gruvområdets läge i 
förhållande till Västervik (Västerviks kommun, 
2003). 

 

De två mindre fälten, Ryssgruvefältet och Solbergsfältet är belägna cirka 300 m nordväst 
respektive 150 m sydost om Holländarefältet. Gruvhålen i dessa fält är vattenfyllda. 
Hyttområdet ligger cirka 1,5 km nordost om Holländarefältet vid Torsfallsån (syns ej i 
figur 3). Gladhammarområdet är klassat som ett riksintresse för kulturmiljövården av 
länsstyrelsen (Länsstyrelsen Kalmar län, 2004). 
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Figur 3. Områdeskarta över Gladhammars gruvfält (modifierad efter Västerviks kommun, 2003). 

Tjursbosjön (51,4 möh), vars yta uppgår till 119 ha (Svahnberg, 2004) är recipient för 
vatten från gruvområdet. Vattnet från Tjursbosjön rinner sedan vidare till Ekenässjön (50,7 
möh). Ekenässjön är grundare än Tjursbosjön, men har en större yta, 136 ha (Svahnberg, 
2004). Ytterligare två sjöar, Kyrksjön (24,0 möh) och Maren (15,6-16,1 möh) passeras i 
nämnd ordning innan vattnet slutligen rinner ut i Östersjön. Naturen kring Tjursbosjön och 
Ekenässjön domineras av skogsmark. Ett mindre område med jordbruksmark finns kring 
Tjursbosjöns nordvästra del. I anslutning till jordbruksmarken är en permanentbostad 
belägen. 

Förutom den dominerande barrskogen finns ett antal områden med värdefull natur i 
området. En 1,3 ha stor lövskog vid Tjursbosjöns östra strand, cirka 700 m sydväst om 
Holländarefältet, är klassat som ett naturvärde av Skogsvårdsstyrelsen (2004). Mellan 
Tjursbosjön och Ekenässjön är en talldominerad kärrskog (4 ha), klassad som sumpskog av 
Skogsvårdstyrelsen (2004) belägen. Ytterligare naturvårdsintresse finns vid Tjursbosjöns 
sydvästra strand, en 3,3 ha stor nyckelbiotop av typen rasbrant (Skogsvårdstyrelsen, 2004). 

1.5.2 Geologi och hydrologi 
Berggrunden vid Gladhammars gruvor består av kvartsit (Gavelin, 1984). Kvartsiten 
förekommer i ett relativt smalt stråk, som sträcker sig cirka 10 km i nordvästlig-sydostlig 
riktning . Kvartsitstråket omges av granit. Kvartsit klassas som en metamorf bergart vars 
huvudbeståndsmineral är kvarts, SiO2 (Loberg, 1993). Bildning av kvartsit sker genom en 
rekristallisation av kvartssandsten, vilken räknas som en sedimentär bergart (Loberg, 
1993). 

Enligt Tegengren (1924) förekommer följande malmmineral vid Gladhammars gruvfält: 
Magnetit (Fe3O4), järnglans (Fe3O4), svavelkis (FeS2, även kallad pyrit), kopparkis 
(CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), linneit (Co3S4), koboltglans (CoAsS), zinkblände (ZnS), 
blyglans (PbS) och molybdenglans (MoS2). Inom området förekommer även bly- och 

Ryssgruvefältet 

Solbergsfältet

Holländarefältet
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vismutbärande sulfosalter, till exempel lillianit (Pb3Bi2S6) och gladit (PbCuBi5S9) 
(Johansson, 1924 och Welin, 1966). 

För att få en uppfattning om nederbörd och temperatur i området kring Gladhammars 
gruvor användes data från SMHIs station 7647 i Västervik (latitud 57o 43’, longitud 16o 
28’). Årsmedelnederbörden uppgick där till 532 mm under perioden 1961-90 
(Alexandersson et al., 1991). Juli var den nederbördsrikaste månaden med ett 
månadsmedelvärde på 66 mm. Minst nederbörd föll under februari och mars, 29 mm per 
månad. 

Årsmedeltemperaturen vid samma station och period som ovan uppgick till 6,5oC 
(Alexandersson et al., 1991). Högst månadsmedeltemperatur uppvisade juli med 16,5oC. 
Under december, januari och februari var medeltemperaturen under 0oC , där februari hade 
lägst med -2,7oC. 

I Brandt et al. (1994) anges medelvärden för avrinning och avdunstning av vatten för hela 
landet under perioden 1961-90. Med hjälp av HBV-modellen har årsmedelavrinningen i 
området, där Gladhammars gruvfält är beläget, beräknats till mindre än 200 mm. HBV är 
en hydrologisk modell utvecklad av SMHI, där avrinning kan beräknas med temperatur 
och nederbörd som indata (Brandt et al., 1994). Avdunstningen fås som differensen mellan 
nederbörden och avrinningen. Årsvärdet för avdunstning uppgick till 400-500 mm i 
området. 

För att underlätta tolkning av grundvattendata har Naturvårdsverket delat in Sverige i nio 
geografiska regioner och beskrivit fem olika grundvattenmiljöer (Naturvårdsverket, 
2002b). Gladhammars gruvfält ingår i urbergsområdet under högsta kustlinjen längs väst- 
och ostkusten. Detta område karakteriseras av svårvittrade berg- och jordarter, men även 
leror som kan öka motståndskraften mot försurning förekommer. Nedfallet av försurande 
ämnen anses vara kraftigt. 

Vid Gladhammars gruvfält förekommer en grundvattenmiljö av typen kristallin berggrund. 
Grundvattnet återfinns vanligen i bergssprickor, relativt nära markytan. Omsättningen av 
grundvattnet sker i normala fall långsamt och alkaliniteten och järnhalten blir hög 
respektive låg. Hög järnhalt kan dock förekomma på större djup, där reducerande 
förhållanden råder. 

1.6 Historik 
Verksamheten vid Gladhammars gruvor inleddes på 1500-talet, med brytning av 
framförallt järn (Lamke & Nilsson, 2004). Kvalitén på järnmalmen var dock inte tillräcklig 
på grund av högt koppar- och svavelinnehållet, vilket resulterade i sprött järn (Västerviks 
kommun, 2003). 

På 1620-talet återupptogs brytningen vid Gladhammars gruvfält (Lamke & Nilsson, 2004). 
Holländare drev verksamheten och brytningen var nu inriktad på koppar. På grund av att 
malmfyndigheterna minskade lades arbetet ned i mitten av 1600-talet. 

Drygt etthundra år senare (1738) togs brytningen återigen upp (Lamke & Nilsson, 2004). 
Nu inleddes brytning vid Solbergs- och Ryssgruvefälten. Precis som under den tidigare 
brytperioden fick verksamheten läggas ner efter relativt kort tid på grund av dåliga 
fyndigheter. 
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Endast 16 år efter att gruvverksamheten lagts ner startade den igen 1763 (Lamke & 
Nilsson, 2004). Produktionen blev denna gång bättre och förutom koppar fann man även 
under den här perioden koboltmalm. Fyndigheten av kobolt vid Gladhammar har varit 
Sveriges största (Västerviks kommun, 2003). Mellan år 1764 och 1773 anlades stollgången 
(Lamke & Nilsson, 2004). 

Under 1800-talets första hälft bröts kobolt under sammanlagt sju år (Västerviks kommun, 
2003). Verksamheten låg sedan nere fram till 1875 då Gladhammars Gruvaktiebolag 
inledde brytning vid gruvfältet (Lamke & Nilsson, 2004). Arbetet fortgick i 17 år fram till 
1892, då det lades ner till följd av låga priser på kobolt. Efter 1892 har inga kommersiella 
försök till brytning gjorts. Enstaka undersökningar och provbrytningar har förekommit, 
bland annat letade AB Elektrisk Malmletning efter guld i Solbergsfältet på 1930-talet. 

2 Teori 

2.1 Gruvavfall 

2.1.1 Allmänt 
I Sverige finns förenklat sett två olika typer av gruvor, järnmalms- och sulfidmalmsgruvor 
(Naturvårdsverket, 1993). Järnmalm bryts bland annat i Kiruna och sulfidmalmer 
innehållande koppar, zink och bly har till exempel brutits i Bergslagen (Naturvårdsverket, 
1993). 

Järnmalmsgruvor- och sulfidmalmsgruvor genererar samma typ av avfall men med olika 
kemiska egenskaper (Naturvårdsverket, 1993). I en syrerik miljö är inte järnmalmer (till 
exempel magnetit, Fe3O4) ett lika stort problem som sulfidmalmer eftersom de inte 
oxideras. 

Gruvavfall kan delas in i fyra olika typer: 

- Gråbergsavfall (eng: waste rock). Den här typen av avfall fås vid själva brytningen i 
berget. Gråbergsavfall utgörs av det berg som finns omkring malmstråken. Storleken 
på gråbergsavfall varierar från dammpartiklar till större block. 

- Gruvvarp. Begreppet gruvvarp används om gråbergsavfall från äldre gruvor. Eftersom 
brytning förr i tiden till stor del gjordes för hand så består gruvvarpen av gråberg av 
relativt sett små block. På grund av de enkla metoder som användes vid brytningen så 
kan varp ha relativt höga metallhalter. 

- Anrikningssand (eng: tailings). Anrikningssand är benämningen på det avfall som 
generellt fås vid dagens moderna anrikningsprocesser. Den utgörs av en blandning av 
finmald metallsand, vatten och kemikalierna som används vid anrikningen. 
Anrikningssanden lagras i sandmagasin i närheten av gruvan. Vid äldre gruvor 
förekommer istället vaskmull. Vaskmull utgör restprodukten från vaskning, den metod 
som användes förr i tiden för att anrika den eftersökta metallen. 

- Slaggvarp (slagg). Slaggvarp är en restprodukt från äldre kopparhyttor. Den här typen 
av varp har en förglasad yta och metallinnehållet kan vara betydande. 
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I tabell 2 anges medelvärde och standardavvikelse för halterna av samtliga 
förstahandsprioriterade element utom mangan i avfallet vid Gladhammars gruvfält. 
Standardavvikelsen är generellt hög vilket beror på stor variation mellan proverna. Varpen 
innehåller framförallt mycket arsenik, kobolt, koppar, bly och svavel. I slaggen är halterna 
över lag något lägre, speciellt gäller det arsenik, bly och svavel. Zinkinnehållet är dock 
klart högre i slaggen än i varpen. Vaskmullen uppvisar höga halter av arsenik och bly. 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för halterna av de förstahandsprioriterade elementen utom 
mangan i varp, slagg och vaskmull vid Gladhammars gruvfält. Data hämtade från utökade förstudien 
(Västerviks kommun, 2003). TS=torrsubstans. 

Element   Varp Slagg Vaskmull 
     
[%TS]     
Fe2O3   23±9,7 35±6,4 21±20 

[mg/kg TS]     

As  190±230 68±55 950±1600 

Co  950±700 1700±1100 1000±1300 

Cu  5800±8600 4200±2100 2500±2200 

Pb  1200±680 110±49 1300±1700 

S  6800±4700 3500±1500 2200±2400 

Zn  91±34 1900±1400 140±180 

Antal 
analyser 

 6 4 2 

 

2.1.2 Vittring av gruvavfall 
Vittring är ett begrepp som innefattar ett flertal mineralnedbrytande processer (Schlesinger, 
1997). Processerna är naturliga och sker ständigt. Man skiljer på mekanisk och kemisk 
vittring. Mekanisk vittring sker utan någon kemisk reaktion, till exempel med hjälp av vind 
(Schlesinger, 1997). Kemisk vittring sker följaktligen när ett mineral reagerar med ett eller 
flera ämnen, till exempel sura eller oxiderande, genom en kemisk reaktion. Vissa 
reaktioner katalyseras av mikroorganismer (Schlesinger, 1997). Mikroorganismer och 
rötter frisätter organiska syror, som kan bidra till den kemiska vittringen. 

Vittring av mineral påverkas av många faktorer. För sulfidmineral är följande speciellt 
viktiga: 

- Tillgång på syre. Syre fungerar i många fall som oxidationsmedel vid vittring av 
sulfidmineral (Berner & Berner, 1987). Oxidation gör att mineralen löses upp. Syre är 
därför den viktigaste faktorn för vittringen av sulfider (Naturvårdsverket, 1993). 

- Temperatur. Vittring av sulfidmineral gynnas av högre temperaturer (Naturvårdsverket, 
1993). 
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- pH. Vissa sulfidmalmer producerar syra, när de vittrar. Vittringen ökar, när pH sjunker, 
eftersom effektivare reaktioner med hjälp av bakterier då kan ske (Naturvårdsverket, 
1993). 

- Vittringsbenägenhet. Olika sulfidmineral har olika förmåga att motstå oxidation, till 
exempel så vittrar pyrit lättare än kopparkis (Walder & Schuster, 1997b). 

- Vattenhalt. Vatten behövs bland annat för att mikroorganismerna, som katalyserar vissa 
sulfidvittringsreaktioner, ska trivas och för att transportera bort vittringsprodukterna 
(Naturvårdsverket, 1993). För mycket vatten hämmar dock vittringen, eftersom syre 
diffunderar långsammare i vatten än i luft. 

- Exponerad partikelyta. Rektionshastigheten (mol produkt per tid och partikelvikt) för 
mindre partiklar är högre än för större partiklar (Walder & Schuster, 1997b). Dock 
stämmer inte detta alltid i praktiken. Om vittringsprodukterna inte transporteras iväg 
kan de täcka sulfidmineralpartiklarna (till exempel pyrit) och därmed minskar 
diffusionen av syre till partikeln. Det gör att vittringen går långsammare trots att 
partiklarna blivit mindre (Walder & Schuster, 1997b). 

Vittring av gruvavfall genererar två problem för miljön: Surt gruvvatten och frigörelse av 
tungmetaller (till exempel Dubrovsky et al., 1985, Blowes & Jambor, 1990 och Blowes et 
al., 1992). Båda processerna är tätt sammankopplade, vilket kan exemplifieras med hur 
oxidation av pyrit sker (se nästa stycke). Pyrit är det vanligaste sulfidmineralet i 
jordskorpan och förekommer följaktligen i stora mängder i avfall från sulfidmalmsgruvor. 

Mineral med ingående element, som föreligger i reducerad form, som till exempel svavel 
och järn i pyrit, är stabila så länge de inte kommer i kontakt med syre, det vill säga så länge 
mineralet ligger kvar i marken eller berggrunden (Banks et al., 1997). Vid gruvbrytning 
kommer luftens syre i kontakt med de reducerade elementen och oxidation av dessa kan 
ske. Oxidationen av pyrit (FeS2) inleds med en initieringsreaktion (ekv. 1), där tvåvärt järn 
(Fe2+) frigörs och svavelsyra bildas (Singer & Stumm, 1970, Walder & Schuster, 1997b): 

(ekv. 1) 2FeS2 + 2H2O + 7O2 → 4H+ + 4SO4
2- + 2Fe2+ 

Enligt Singer & Stumm (1970) så fortsätter pyritoxidationen sedan i ett cykliskt förlopp 
(ekv. 2-3). 

(ekv. 2) 4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O 

Det tvåvärda järnet som frigjorts i initieringssteget oxideras till trevärt järn (Fe3+). Ekv. 2 
är det hastighetsbestämmande steget i cykeln (Singer & Stumm, 1970). I naturliga miljöer 
finns dock katalysatorer, såsom metaller och mikroorganismer, där de senare är effektivare 
och kan öka reaktionshastigheten med en faktor 106 (Singer & Stumm, 1970). En av de 
mest välkända mikroorganismerna med denna förmåga är bakterien Acidithiobacillus 
ferrooxidans (Ebenå, 2003). Bakterien är obligat kemolitotrof (får endast energi från 
oxidation av oorganiska föreningar/joner) och acidofil (syraälskande). 

Fe3+ används sedan som oxidationsmedel för att oxidera ytterligare pyrit (ekv. 3). Fe2+ som 
bildas kan sedan oxideras av syre enligt ekv. 2 och därmed fås ett cykliskt förlopp. 

(ekv. 3)  FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ 
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Ekv. 3 sker endast vid pH<2,5 (Walder & Schuster, 1997b). Vid högre pH faller Fe3+ från 
ekv. 2 istället ut som järnhydroxid (ekv. 4). 

(ekv. 4) Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ 

Järnhydroxiden kan sedan torka och bilda götit (FeO(OH)) och hematit (Fe2O3) (Walder & 
Schuster, 1997b). En sammanfattning av ekv. 1,2 och 4 ges av ekv. 5 för pH>2,5 (Banks et 
al., 1997). 

(ekv. 5) 4FeS2 + 14H2O + 15O2 → 4 Fe(OH)3 + 8SO4
2- + 16H+ 

I ekv. 5 ses att för varje mol pyrit, som oxideras, så produceras 2 mol svavelsyra. I naturen 
faller dock inte allt järn ut som järnhydroxid och därmed blir svavelsyramängden inte 
exakt den stökiometriska mängden. Bruynesteyn & Hackl (1982) anger att den 
producerade syramängden i praktiken ligger mellan 0,67 och 1 mol per mol pyrit. 

I mineraliseringar förekommer pyrit ofta tillsammans med andra sulfidmineral. Dessa, 
exempelvis kopparkis och zinkblände kan också oxideras av luftens syre (Walder & 
Schuster, 1997b). Oxidation och upplösning av dessa mineral frigör tungmetaller, vilket 
visas i följande ekvationer: 

(ekv. 6) 4CuFeS2 + 17O2 + 10H2O → 4CuSO4 + 4Fe(OH)3 + 4H2SO4 

(ekv. 7) 12Cu5FeS4 + 111O2 + 20 H2SO4 → 60CuSO4 + 4H3OFe3(SO4)2(OH)6 + 
2H2O 

(ekv. 8) CoAsS + 13O2 + 6H2O → 4Co2+ + 4SO4
2- + 4H2AsO4

- + 4H+ 

(ekv. 9) ZnS + 2O2 → Zn2+ + SO4
2- 

(ekv. 10) PbS + 2O2 → Pb2+ + SO4
2- 

Kopparkis oxideras enligt ekv. 6 (Bruynesteyn & Hackl, 1982). Både frigörelse av metaller 
och syraproduktion sker. Reaktionen förutsätter en oxidation av det tvåvärda järnet och en 
utfällning av järnhydroxid (ekv. 2 och 4) (Walder & Schuster, 1997b). Ett annat 
kopparmineral, bornit, oxideras enligt ekv. 7 (Bruynesteyn & Hackl, 1982). Reaktionen 
konsumerar syra. 

Mineralet koboltglans oxideras av syre varvid, kobolt och arsenat (As(V)) löses ut under 
syrabildning (ekv. 8) (Walder & Schuster, 1997b och Holmström, muntlig information). 
Arsenat föreligger i formen H2AsO4

- i sura och oxiderande miljöer (Sracek et al., 2004). 
Zinkblände och blyglans frigör båda metaller vid oxidation med syre (ekv. 9 och 10). Dock 
produceras ingen syra. Dessa mineral kan även lösas upp under syrakonsumtion och 
bildning av metalljoner och vätesulfid (Walder & Schuster, 1997b). 

2.1.3 Syraneutraliserande reaktioner 
I gruvavfall förekommer mineral med förmågan att konsumera protoner, så kallade 
buffrande mineral (Walder & Schuster, 1997b). Genom att dessa mineral kan motverka 
pH-sänkningar, blir de utlakade mängderna av tungmetaller mindre. Detta har påvisats 
bland annat av Holmström et al. (1999a), som med hjälp av fuktkammarförsök jämförde 
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två sandmagasin från sulfidmalmsgruvor med olika innehåll av buffrande mineral (i detta 
fall karbonater). Fuktkammarförsök är ett kinetiskt test som syftar till att kunna bedöma ett 
materials potential att producera syra samt med vilken hastighet produktionen sker (British 
Columbia Acid Mine Drainage Task Force, 1989). Jämförelsen visade att pH i materialet 
från sandmagasinet med lågt innehåll av buffrande mineral sjönk till 4 (Holmström et al., 
1999a). Koncentrationen av tungmetaller ökade samtidigt med tiden till relativt höga 
nivåer. I materialet från sandmagasinet med högre halter av buffrande mineral låg pH högt 
(7-8) och jämnt under hela försöket, vilket också resulterade i lägre tungmetallhalter. 

När gruvavfall vittrar och syra produceras neutraliseras den av det mineral som finns 
tillgängligt och som buffrar vid aktuellt pH (Durkin & Herrmann, 1994). När det buffrande 
mineralet konsumerats sjunker pH till en nivå, där ett annat buffrande mineral verkar. På så 
vis fås en stegvis sänkning av pH. Karbonater är de effektivaste mineralen för 
neutralisering av syra från vittrande sulfidmineral. Karbonaterna reagerar snabbt, inom 
sekunder till minuter, med syran och buffringen kan ske från neutralt pH ner till pH 5 
(Walder & Schuster, 1997b). Kalcit (CaCO3) och dolomit (CaMg(CaCO3)2) är två vanligt 
förekommande karbonater med buffrande förmåga. Ekv. 11 beskriver hur buffring av syra 
sker med hjälp av kalcit (Walder & Schuster, 1997b). 

(Ekv. 11) CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3
- 

När karbonaterna förbrukats buffrar andra mineral, till exempel metallhydroxider/oxider 
och silikater (Walder & Schuster, 1997b). Ekv. 12 och 13 visar hur metallhydroxiderna 
gibbsit (Al(OH)3) och järnhydroxid (Fe(OH)3) reagerar med protoner. Gibbsit buffrar i pH-
området 3,7-4,3 och järnhydroxid i intervallet 2,0-2,5 (Walder & Schuster, 1997b). 

(Ekv. 12) Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O 

(Ekv. 13) Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O 

Ett flertal olika silikatmineral har buffrande kapacitet, bland annat K-fältspat (KAlSi3O8) 
och kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) (Walder & Schuster, 1997b). Vittring av silikater är den 
största källan till att element som kisel, natrium och kalium förekommer i naturliga vatten. 
Silikatbuffring förekommer alltid men dominerar vid låga pH, när andra buffrande mineral 
förbrukats. Buffring med silikatmineral sker långsammare än med karbonater (Banks et al., 
1997). Kaolinit neutraliserar syra enligt ekv. 14 (Banks et al., 1997). 

(Ekv. 14) Al2Si2O5(OH)4 + 6H+ → 2Al3+ + 2H4SiO4 + H2O 

2.1.4 Metallers mobilisering 
De frigjorda metallernas transport från gruvavfallet till mark och vatten påverkas av ett 
antal olika processer, som beror på omgivningens och respektive metalls egenskaper. 
Viktiga processer, som påverkar metallmobiliseringen från gruvavfall är till exempel 
utfällningsreaktioner och sorption (Blowes & Jambor, 1990, Walder & Schuster, 1997c). 
Utfällning av metaller sker om koncentrationen av dem i en lösning är hög, det vill säga 
lösningen är mättad (Benjamin & Honeyman, 2000). När metaller faller ut bildas 
sekundära mineral och metallerna blir immobiliserade. Det betyder att 
utfällningsreaktioner kan begränsa den lösta koncentrationen av metaller. Undersökningar 
av sekundära mineral i gruvavfall från sulfidmalm har visat att bland annat götit 
(FeO(OH)), jarosit (KFe3(SO4)2(OH)6) och schwertmannit (Fe16O16(OH)12(SO4)2) 
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förekommer (Lin, 1996). Även gips (CaSO4×2H2O) och melanterit (FeSO4×7H2O) är 
sekundära mineral, som kan påträffas (Gieré et al., 2003). Tungmetaller som koppar och 
zink kan fällas ut som sekundära koppar- respektive zink-mineral alternativt tillsammans 
med mera vanliga järnmineral, som till exempel götit (Lin & Herbert Jr, 1997). 

De två huduvsakliga faktorer som påverkar utfällnings- och upplösningsreaktioner är pH 
och redoxpotential (Benjamin & Honeyman, 2000). pH inverkar på koncentrationen av 
många anjoner, till exempel OH-. Redox påverkar också koncentrationen av anjonerna, 
eftersom till exempel sulfider endast är stabila i reducerande miljöer. I en oxiderande miljö 
löses dessa upp. Redox har även effekt på själva metalljonen. Samma metall har olika 
löslighet beroende på vilket oxidationstillstånd den föreligger i. Till exempel är tvåvärt järn 
lättare att lösa än trevärt järn (under förutsättning att S(-II) inte är närvarande). 

Sorption är ett samlingsnamn för adsorption, absorption och jonbyte (Walder & Schuster, 
1997c). Adsorption innebär att en metalljon binder till ett fast minerals yta utan att en ny 
utfällning bildas (Benjamin & Honeyman, 2000). Metalljonen blir då en del av partikeln 
och befinner sig således inte längre i lösning. Metaller adsorberar ofta till järn- och 
manganhydroxider i naturliga system (Johnson, 1986). Dessa hydroxider har en 
nettoladdning som beror på vilket pH omgivningen har (Benjamin & Honeyman, 2000). I 
en basisk omgivning har ytan en negativ ytladdning medan den är positivt laddad i en sur 
omgivning. Detta gör att metallers adsorption är starkt beroende av pH. Metalljoner, som 
är positivt laddade, adsorberar följaktligen bättre vid höga pH än vid låga. Adsorptionen av 
metalljoner följer ett pH-beroende enligt övre grafen i figur 4. 
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Figur 4. Grafer som visar hur katjoners (överst) och anjoners (nederst) adsorption beror av pH (modifierad 
efter Bradl, 2004). 

Negativt laddade joner, som till exempel arsenik, uppvisar ett motsatt beroende (nedre 
grafen i figur 4). Detta beror på att anjoner tävlar med hydroxidjoner om platserna på 
partikelytorna (Benjamin & Honeyman, 2000). Hydroxidjoner finns i stor mängd vid 
alkaliska förhållanden, vilket gör det svårare för negativa joner att adsorbera. Adsorptionen 
av metaller i gruvavfallsmiljöer följer dessa pH-beroenden, vilket visats av bland annat 
Johnson (1986) och Bowell & Bruce (1995). 

Adsorptionen av en metall till ett mineral är även beroende av den yta som är tillgänglig. 
Kooner (1993) visade att en ökning av ytarean hos götit gav en förbättrad av adsorption av 
bly och zink vid konstant pH. 

Metaller i vatten kan även adsorbera till humussyror. Adsorptionens omfattning beror 
framförallt på pH, metallkoncentration och humussyrakoncentration (Kerndorff & 
Schnitzer, 1980). Enligt dessa adsorberar kvicksilver och järn starkast, medan kobolt och 
mangan adsorberar svagast till humussyror. Även bly adsorberar relativt starkt. 

pH 

pH 
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Absorption innebär att ett ämne fastnar ’inuti’ ett annat, det vill säga inte på ytan som vid 
adsorption. Med jonbyte menas att en jon, till exempel en metall, ersätter en annan i ett 
mineral. Ett exempel är att arsenik kan ersätta svavel i mineralet markasit (FeS2) (Walder 
& Schuster, 1997c). 

Sekundära järnmineral kan föreligga som kolloider. Metallkoncentrationer i vatten kring 
gruvområden påverkas av förekomsten av dessa (Kimball et al., 1995). Kolloiderna består 
även av metaller som kan adsorbera till järn, till exempel arsenik, kadmium, koppar, 
mangan, bly och zink. Det har visats av bland annat Hall et al. (1996) och Kennedy et al. 
(1974) att förekomst av kolloider kan ge upphov till kraftiga koncentrationshöjningar av 
vissa metaller vid analys av filtrerade vattenprover. Framförallt gäller det aluminium, järn, 
titan och mangan men även metaller som kan associeras till dessa. Eftersom kolloiderna är 
små kan de passera 0,45 µm-filter och därmed felaktigt analyseras som en del av den lösta 
fasen. 

Enstaka, mycket höga koncentrationstoppar av bland annat järn, kobolt, koppar, bly och 
arsenik har observerats i grundvatten beläget i anslutning till en kopparmineralisering 
(Thunberg et al., 2000, Öhlander et al., 2003). Topparna förekom i samband med 
snösmältningen och förklaringen antogs vara ursköljning av järninnehållande och 
organiska kolloider från marken via det perkolerande vattnet. 

2.2 Grundvatten 

2.2.1 Allmänt 
Enligt definitionen är grundvatten ’det vatten, vilket fyller porer och hålrum i grunden och 
vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket’ (Knutsson & Morfeldt, 1993). Vid 
grundvattenytan är trycket lika stort som atmosfärstrycket. Under densamma, i 
grundvattenzonen, är trycket större än atmosfärens och här är alla porer och hålrum 
vattenfyllda (Grip & Rohde, 1994). Grundvattenzonen kallas även för den mättade zonen 
(eng: saturated zone) och zonen ovanför grundvattenytan benämns följaktligen omättad 
zon eftersom porerna där innehåller luft tillsammans med vatten, se figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Principskiss som visar var den mättade zonen kan förekomma i marken och hur perkolerande vatten 
når grundvattenytan och bildar nytt grundvatten. 

Grundvatten bildas genom att vatten infiltrerar markytan och sedan perkolerar genom den 
omättade zonen ner till grundvattenytan (figur 5) (Knutsson & Morfeldt, 1993). 
Infiltrerande vatten kan vara både nederbörd och läckage från någon typ av ytvatten, till 
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exempel en bäck. Grundvattenbildning är bland annat beroende av årstid och väder. Under 
sommaren avdunstar mycket vatten från marken och endast små mängder vatten finns kvar 
som kan skapa nytt grundvatten (Knutsson & Morfeldt, 1993). Bildning av grundvatten 
sker istället framförallt under kallare perioder, till exempel hösten, när avdunstningen 
minskat. Även jordarten i den aktuella marken har betydelse för grundvattenpåfyllningen. I 
en jord med större porer är grundvattenbildningen större än i en jord med mindre porer 
(Grip & Rohde, 1994). Perkolation av vatten sker förutom i jordporerna även i permanenta 
sprickor, så kallade makroporer, som till exempel maskhål. 

Grundvattnet återfinns i marken i så kallade akvifärer (Grip & Rohde, 1994). Två olika 
typer av akvifärer förekommer, öppna och slutna. En öppen akvifär ses i figur 5. Här finns 
inget svårgenomträngligt lager mellan grundvattenytan och atmosfären. Om grundvattnet 
istället förekommer under ett svårgenomträngligt material, till exempel en lera, talar man 
om en sluten akvifär. 

Grundvatten används bland annat som råvatten till dricksvatten. Ungefär en fjärdedel av 
Sveriges dricksvatten kommer från grundvattentäkter (Johansson, 2001). 

2.2.2 Grundvattnets egenskaper 
Opåverkat grundvatten är klart och färglöst till utseendet och kräver normalt ingen eller 
endast liten behandling för att kunna användas som dricksvatten (Knutsson & Morfeldt, 
1993). Utseendet, lukten och smaken på grundvattnet kan till exempel påverkas av 
humusämnen. Humusämnen färgar vattnet gult alternativt brunt och ger en lukt och smak 
av dy. 

I södra Sverige korrelerar grundvattentemperaturen väl med årsmedeltemperaturen i luften 
(Knutsson & Morfeldt, 1993). Grundvattentemperaturen uppgår således till cirka 7-8oC. 
Från mellersta delarna av Sverige och norrut ligger grundvattentemperaturen någon eller 
några grader över luftens årsmedeltemperatur. Anledningen till detta är att det vintertid inte 
sker någon nybildning av grundvatten i dessa områden. 

Grundvattnets kemiska sammansättning beror bland annat på de vittrings- och 
nedbrytningsreaktioner som det perkolerande vattnet utsätter ovanliggande marklager för 
(Knutsson & Morfeldt, 1993, Aastrup et al., 1995 och Berner & Berner, 1987). I rotzonen 
tar växterna upp näringsämnen och vatten och avger koldioxid. Koldioxiden löser sig i 
vattnet och kolsyra bildas. Humussyror och den bildade kolsyran bidrar sedan till att 
markens mineral (framförallt silikater) vittrar och joner tillförs vattnet. Denna typ av 
vittring tillför grundvattnet huvudelement som till exempel kalcium och natrium. Om det 
förekommer tungmetaller kan dessa, efter vittringen, bilda komplex med de organiska 
föreningarna och på så sätt transporteras vidare ner till grundvattnet. 

Vittringen medför att protoner förbrukas och därmed höjs pH, vilket får till följd att bland 
annat järn- och manganoxider kan fällas ut (Knutsson & Morfeldt, 1993 och Aastrup et al., 
1995). Vid en höjning av grundvattenytan kan dessa dock återgå till lösning, eftersom 
syrehalten då sjunker. Den buffring som sker med hjälp av vittringen gör att pH i 
grundvattnet hålls på en jämn nivå. Om marken tillförs mycket syra är det inte säkert att 
vittringsprocesserna kan förbruka alla protoner. Detta kan leda till att grundvattnet blir 
surare med förhöjda lösta halter av till exempel tungmetaller som följd (Naturvårdsverket, 
2002d). 
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Förutom pH inverkar även redox på ämnens löslighet i grundvattnet (Champ et al., 1979 
och Naturvårdsverket, 2002e). Enligt Champ et al. (1979) förekommer tre olika redoxzoner 
i ett grundvatten. Vid höga redoxvärden (>300 mV) återfinns syrekvävezonen. Här är järn- 
och manganoxider relativt olösliga. Svavel är ett ämne som kan förekomma i löst form. 
Nästa zon benämns järnmanganzonen (redox 300-100 mV) och i denna zon löses järn- 
manganhydroxider och de reducerade formerna (Fe(II) och Mn(II)) blir stabila. Metaller, 
som förekommer i dessa mineral, till exempel kobolt, zink och koppar, löses också ut. I 
den sista zonen, sulfidzonen, är redox <100mV och här är metallsulfider stabila, det vill 
säga de förekommer i olöst form. Utifrån redox och pH kan man med hjälp av Eh-pH-
diagram ta reda på vilken form man kan förvänta sig att ett element föreligger i. Eh-pH-
diagram för järn-svavel-vattensystemet vid 25oC visas i figur 6. 

 

Figur 6. Eh-pH-diagram för järn-svavel-vattensystemet. Diagrammet är konstruerat i programmet HSC ver 
3.02. 

Det är dock svårt att göra tillförlitliga mätningar av redoxpotentialen i vatten (Back, 2001). 
Detta beror framförallt på att naturliga vatten väldigt sällan eller aldrig befinner sig i 
jämvikt. Det är endast vid jämvikt, som den uppmätta potentialen är korrekt och unik för 
vattnet. Vid icke-jämvikt är potentialen en blandpotential mellan olika redoxpar (vid 
jämvikt har alla redoxpar samma potential, den uppmätta). Blandpotentialen är inte en 
korrekt potential för hela vattnet, däremot kan den i vissa fall relateras till enskilda 
redoxpar. 

Grundvattnets innehåll av joner kan bestämmas genom att mäta vattnets konduktivitet 
(Aastrup et al., 1995). En mark med högt innehåll av lättvittrade mineral ger ett 
grundvatten med hög konduktivitet. 

I Land & Öhlander (1997) anges koncentrationerna av ett antal metaller i ett opåverkat 
morängrundvatten i norra Sverige. Kopparhalten ligger mellan 0,275 och 0,84 µg/l och 
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kobolthalten mellan 0,142 och 0,198 µg/l. Haltvariationen med årstiden förklarades med 
två mekanismer: Inblandning av grundvatten från större djup samt blandning med 
perkolerande vatten från ovanliggande mark. 

Det biologiska livet i grundvatten utgörs framförallt av olika bakterier (Chapelle, 2001). 
Speciellt viktiga är olika järn-, mangan- och sulfatreducerande arter, eftersom järn, mangan 
och svavel till stor del styr tungmetallernas geokemi. 

2.2.3 Grundvatten och gruvavfall 
Gruvavfall har potential att förorena grundvatten. Dubrovsky et al. (1985) visade att 
anrikningssand från sulfidmalmsbrytning hade bidragit till att grundvattnet i ett område i 
Kanada blivit försurat och fått förhöjda halter av tungmetaller. Oxidation av pyrit tillförde 
vattnet syra och metalljoner. Vattnet perkolerade sedan genom marken ner mot 
grundvattnet. 

I Öhlander et al. (2001) återfinns en annan teori om hur grundvatten under sandmagasin 
kan förorenas. Studien utfördes vid Lavergruvan i Norrbotten. En tidigare undersökning av 
sandmagasinet i Laver visade att koppar, zink, kobolt, kadmium, nickel och svavel 
fastlades i en sekundär anrikning under den zon där sulfidoxidationen pågick och därmed 
inte nådde grundvattnet direkt (Holmström et al., 1999b). Adsorption var den huvudsakliga 
fastläggningsprocessen. För koppar skedde även en utfällning av sekundära mineral. 
Fastläggning av koppar och zink under sulfidoxidationszonen har även tidigare påvisats av 
bland annat Boorman & Watson (1976). Sulfidoxidationszonen flyttas nedåt i 
sandmagasinet ju längre oxidationen pågår, vilket även får fastläggningszonen att göra 
detsamma (Öhlander et al., 2001). När sedan fastläggningszonen når grundvattenytan sker 
en desorption av metaller till följd av det låga pH som råder där. Vidare observerade 
Öhlander et al. (2001) att metallkoncentrationen i grundvattnet varierade över året. De 
högsta värdena erhölls i samband med snösmältningen. Anledningen till detta var troligen 
en höjning av grundvattenytan, vilket resulterade i en utsköljning av de fastlagda 
metallerna. 

2.3 Farlighet hos metaller i gruvavfall 
Metallerna som presenteras i följande avsnitt förekommer i grundvattnet och avfallet i 
Gladhammar. 

2.3.1 Arsenik 
Arsenik (As) är en halvmetall med atomnummer 33. I periodiska systemet återfinns As i 
samma grupp som kväve och fosfor. Naturligt förekommer arsenik i både organiska och 
oorganiska former (ATSDR, 2003). I Gladhammar förekommer arsenik i mineralet 
koboltglans (CoAsS). Oorganisk arsenik uppträder i flera olika valenstillstånd. I naturliga 
vatten är trevärd (As(III)) och femvärd (As(V)) arsenik vanligast (WHO, 2001). Arsenik 
adsorberar starkt till Fe(OH)3 (Sracek et al., 2004) med ett adsorptionsoptimum vid pH 4 
för As(V) och pH 7 för As(III). Arsenik kan även adsorbera till 
aluminumhydroxider/oxider, manganoxider och lermineral. 

De oorganiska formerna av arsenik utgör en större hälsorisk för människan än de 
organiska, eftersom organisk arsenik utsöndras snabbare av kroppen (WHO, 2001). Av de 
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oorganiska formerna är trevärd arsenik farligare än femvärd för människan (Benjamin & 
Honeyman, 2000). 

Exponeringsvägarna för människa utgörs bland annat av intag av dricksvatten och 
inandning av luft innehållande arsenik (ATSDR, 2003). Långtidsexponering kan medföra 
en ökad risk för cancer i till exempel lunga och njure. 

Enligt Livsmedelsverket (2001) är ett vatten otjänligt ur dricksvattensynpunkt vid en 
arsenikhalt över 10 µg/l. Arsenikhalter i grundvatten över 50 µg/l klassas som mycket höga 
av Naturvårdsverket (2002c). 

2.3.2 Kobolt 
Kobolt (Co) är en silvergrå metall som räknas till övergångselementen i periodiska 
systemet. Atomnumret är 27. Kobolt vid Gladhammars gruvor återfinns i mineralen 
koboltglans och linneit (Co3S4). Både radioaktiva och icke-radioaktiva isotoper av metallen 
förekommer. Koboltoxid (CoO) är ett salt som används för färga glas blått. 

Intag av höga halter av kobolt via mat och vatten eller genom inandning kan ha en negativ 
påverkan på hjärta och lungor (ATSDR, 2001). I låga koncentrationer är kobolt essentiellt 
för människan och många andra organismer, eftersom den ingår i vitamin B12 (Atkins & 
Jones, 1999). 

Det finns inga svenska riktvärden för kobolt i vatten. RIVM (holländska motsvarigheten 
till Naturvårdsverket) anger SRChuman (human-toxicological serious risk concentration) för 
kobolt i grundvatten till 361 µg/l (Lijzen et al., 2001). 

2.3.3 Koppar 
Koppar (Cu), atomnummer 29, återfinns precis som kobolt bland övergångsmetallerna i 
periodiska systemet. I berggrunden förekommer koppar ofta som sulfidmineral, där 
kopparkis (CuFeS2) är vanligast (Benjamin & Honeyman, 2000). Förutom kopparkis 
förekommer även bornit (Cu5FeS4) i Gladhammar. Koppar i lösning föreligger som 
antingen Cu(I) eller Cu(II). I naturliga vatten dominerar Cu(II) (Benjamin & Honeyman, 
2000). Cu(II) bildar starka komplex med bland annat hydroxid- och karbonatjoner samt 
organiska molekyler och adsorberar även mycket starkt till både organiska och oorganiska 
partiklar. 

För människor är intag av mat och vatten samt hudkontakt med kopparförorenat vatten 
exempel på exponeringssätt (ATSDR, 2002). Ett dricksvatten med en kopparkoncentration 
över 2,0 mg/l anses otjänligt (Livsmedelsverket, 2001). Dricksvatten med höga 
kopparhalter kan ge kräkningar, diarré samt skador på lever och njure vid intag. Koppar är 
essentiell för människan och flertalet andra organismer, eftersom den ingår i många 
proteiner (Benjamin & Honeyman, 2000). 

2.3.4 Bly 
Bly (Pb) är en blåvit metall med atomnummer 82. I berggrunden vid Gladhammars 
gruvfält förekommer bly framförallt i mineralet blyglans (PbS). Humus och lermineral 
binder bly mycket starkt i marken (Naturvårdsverket, 2002c). 
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Inandningsluft innehållande bly samt intag av mat och vatten med höga blyhalter kan ge en 
negativ påverkan på nästan alla organ och system i människokroppen (ATSDR, 1999). 
Speciellt känsligt är centrala nervsystemet. 

Dricksvatten med blykoncentrationer över 10 µg/l anses otjänligt (Livsmedelsverket, 2001) 
och denna halt i ett grundvatten klassas som mycket hög av Naturvårdsverket (2002c). 

2.3.5 Zink 
Zink (Zn) är en silveraktig övergångsmetall med atomnummer 30. Metallen är amfotär, det 
vill säga den kan reagera med både syror och baser. I berggrunden vid Gladhammar 
förekommer den framförallt i sulfidmineralet zinkblände (ZnS). 

Zink är essentiellt för människan (ATSDR, 1995). Den ingår bland annat i många enzymer, 
till exempel karboanhydras samt i ’Zinc finger motif’, en DNA-bindande struktur (Zubay 
et al., 1995). 

Exponeringsvägarna för människan utgörs till exempel av intag av mat och vatten 
(ATSDR, 1995). Både för mycket och för lite zink påverkar hälsan negativt. Ett för lågt 
intag kan till exempel ge ett försämrat lukt- och smaksinne. Intag av höga zinkhalter kan ge 
kräkningar och vid långtidsexponering upphov till anemi. 

Zinkhalter över 1000 µg/l klassas som mycket höga (Naturvårdsverket, 2002c). 

3 Metod 

3.1 Provtagning och analys av grundvatten 
Grundvattenrören installerades med hjälp av så kallad foderrörsborrning (ODEX-borrning) 
under två omgångar (GV1-11 2001 och GV12-25 2003). I marken har filtersand placerats 
runt rören och tätning skett med bentonitlera. Grundvattenrören är tillverkade av HDPE 
(High Density PolyEthylene) med en diameter på 63 mm, vilka förseddes med ett lock för 
att skydda mot inläckage ovanifrån (figur 7). I locket fastspändes en grundvattenhämtare 
av typen GEAWellTech engångsbailer 40 mm för provtagning av grundvattnet. För att 
undvika korskontaminering användes en hämtare per rör. Grundvattenrör och 
grundvattenhämtare inköptes från GEAWellTech, Sverige. 
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Figur 7. Grundvattenrör 6 
beläget nedanför varphögarna 
på berget (Foto: H. Eriksson). 

 

Provtagning av grundvattnet har utförts mellan 2001-11-29 och 2004-07-14 för 
grundvattenrör 1-11 samt mellan 2003-10-23 och 2004-07-14 för grundvattenrör 12-25. 
Nivåmätning och provtagning för bestämning av temperatur, pH, konduktivitet samt redox 
genomfördes varje vecka mellan 2001-11-29 och 2003-03-26. Provtagning för bestämning 
av metallinnehåll genomfördes månadsvis. Totalt nio omgångar analyserades, medan 
resterande prover sparades. Från och med 2003-03-26 har prov för samtliga parametrar och 
metaller tagits varje månad. Analys av metaller har skett totalt sex gånger fram till 2004-
07-14 och resterande prover har sparats. Totalt finns 15 mätomgångar analyserade med 
avseende på metaller för grundvattenrör 1-11. För grundvattenrör 12-25 finns totalt fem 
mätomgångar analyserade. För vissa rör saknas dock en del analysomgångar på grund av 
att rören varit torra alternativt att vattnet i rören varit fruset vid provtagningstillfället. 

Före provtagning mättes grundvattnets nivå med ljud- och ljuslod (GEAWellTech Minilod 
10 m). Därefter omsattes rören med hjälp av en dränkbar batteridriven pump 
(GEAWellTech Gigant 12 V) försedd med en silikonslang. Lod och pump inköptes från 
GEAWellTech, Sverige. Slangen tömdes mellan varje rör. Om tillrinningen till ett rör var 
hög kunde inte tömning av detta rör ske och vatten pumpades då ur röret i cirka fem 
minuter. Till en början genomfördes omsättning och provtagning på samma dag, men när 
antalet rör blev för stort delades dessa moment upp på två separata dagar. Omsättning av 
rören gjordes ena dagen och dagen efter utfördes provtagningen. 

Provtagning gjordes genom att vatten hämtades upp med hjälp av grundvattenhämtaren 
och hälldes sedan upp i två ursköljda provkärl (tillverkade av HDPE), vilka tillhandahölls 
av Analytica AB, Sverige. I det ena provkärlet placerades mätelektroderna för bestämning 
av temperatur, pH, konduktivitet och redox, medan vattnet i det andra provkärlet användes 
för metallanalys. pH bestämdes med en elektrod av typen SensION 51935-00 alternativt 
SenTix 41. För konduktivitet användes en konduktivitetscell av modell TetraCon 325 
alternativt SensION 51975-00 och för redoxbestämning användes antingen en Hamilton 
Polyplast PRO RX eller en SensION 51939-00. Temperatur bestämdes med 
konduktivitscellen. pH-elektroderna inköptes från Dr Lange AB (Sverige) och 
konduktivitets- och redoxelektroderna inköptes från Chrstian Berner AB (Sverige). 
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Resultaten från mätningarna infördes i ett förtryckt protokoll (figur 1 i Appendix A). 
Kalibrering och kontrollmätning av mätelektroderna gjordes före respektive efter 
provtagningstillfället. 

Vatten, för bestämning av metallinnehåll, filtrerades i fält med hjälp av engångssprutor av 
plast (Braun Omifix 20 ml) och engångsfilter (Sarstedt Filtropur, porstorlek 0,45 µm). 
Filter och sprutor tillhandahölls av laboratoriet (Analytica AB; Sverige). Först sprutades 
några droppar vatten genom filtret för rengöring och därefter filtrerades vattnet direkt ner i 
syradiskade flaskor. Den totala filtrerade volymen uppgick till 60 ml per prov. Varje 
provflaska märktes med förtryckta etiketter, där varje prov hade en unik beteckning. 

Proverna analyserades med avseende på Ca, K, Mg, Na, S, Si, Sr, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, P, Pb och Zn av Analytica AB, som är ett ackrediterat 
laboratorium. Analyserna genomfördes med ICP-AES alternativt ICP-MS. Mätosäkerheten 
ligger på mellan 6 och 15% för de flesta elementen. Enstaka element, som till exempel 
fosfor och krom, vilka förekommer i mycket låga halter har högre mätosäkerhet (>20%). 
Analytica AB har utarbetat en egen modell för beräkning av mätosäkerhet (Analytica AB, 
2002). Mätosäkerheten beräknas individuellt för varje prov och aktuell mätning. 

Resultaten från mätningarna har sammanställts och analyserats med hjälp av Microsoft® 
Excel och Data Desk®. Analysen har inriktats på att försöka hitta linjära samband mellan 
metallerna och de mätta parametrarna samt mellan de olika metallerna (utifrån 
förekommande mineral). 

3.2 Geokemisk modellering 
Vid studier av gruvavfall och grundvatten förekommer ofta geokemiska jämviktsmodeller 
för att underlätta utredningen av vilka processer som kan ske. En parameter som används 
flitigt är mättnadsindex SI (eng: saturation index; till exempel Dubrovsky et al., 1985, 
Clark & Williams Jr., 1991 och Blowes et al., 1992). SI definieras enligt ekvation 15 
(Dubrovsky et al., 1985). IAP står för ion-activity product och den bestäms på samma sätt 
som Ksp fast med aktuella koncentrationer av de ingående jonerna istället för 
jämviktskoncentrationerna. 

(ekv. 15) 
spK

IAPSI log=  

Löslighetsprodukten, Ksp är den jämviktskonstant som beskriver fasta ämnens upplösning 
(Benjamin & Honeyman, 2000). Den definieras som aktiviteten för produkterna dividerat 
med aktiviteten för reaktanterna. För en allmän metallhydroxids (Me(OH)2) upplösning 
(ekv. 16) blir det matematiska uttrycket för löslighetsprodukten i enlighet med ekv. 17 
(Walder & Schuster, 1997c). Eftersom aktiviteten för ett fast ämne är ett, så kan den 
uteslutas ur ekvationen (Benjamin & Honeyman, 2000). 

(ekv. 16) Me(OH)2(s) → Me2+ + 2(OH)- 

(ekv. 17) [ ] [ ]22 −+ ×= OHMeK sp  

SI anger om ett mineral förekommer i löst eller i utfälld form (Clark & Williams Jr, 1991). 
Om SI är negativt föreligger mineralet i löst form (omättad lösning), medan ett positivt SI 
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anger att mineralet faller ut (mättad lösning). Ett SI nära noll indikerar jämvikt mellan 
mineralet och lösningen. Utifrån SI kan slutsatser dras om vilka mineral som är stabila och 
därmed styr koncentrationerna av olika metaller. Vidare fås indikationer på vilka 
processer, till exempel adsorption och utfällning, som kan reglera respektive metalls 
koncentration i lösningen. 

Speciering av metaller kan också utföras genom modellering. Med speciering menas att 
man bestämmer i vilken form en metall föreligger i en lösning. Detta kan vara viktigt, 
eftersom en metalls toxicitet och biotillgänglighet varierar med vilken form den återfinns i. 
Till exempel så är Cu2+ giftig för alger redan i låga koncentrationer, medan organiska 
komplex innehållande Cu(II) normalt inte är giftiga (Cabaniss, 2002). 

Jämviktsberäkningar utifrån termodynamiska principer, såsom SI och speciering bevisar 
inte exakt vad som praktiskt sker i en lösning (Blowes & Jambor, 1990). Resultaten är av 
teoretisk natur och bör istället användas mer som indikationer och pusselbitar för att få 
ihop och stärka slutsatserna om vilka processer som kan ske. 

Geokemisk modellering har utförts med hjälp av programmet PHREEQC (Parkhurst, 
1995). Programmet är utvecklat för att utföra geokemiska beräkningar för vattenmiljöer. I 
den här undersökningen har speciering, beräkning av SI och blandningsmodellering 
genomförts. Programmet har även kapacitet att utföra andra modelleringar. PHREEQC 
arbetar utefter en jämviktsmodell med termodynamiska data. Dessa data hämtas från en 
databas. I den här rapporten har databasen MINTEQ använts (Allison et al., 1991). 
MINTEQ innehåller data för de flesta intressanta elementen, förutom kobolt. Vid 
beräkning av SI och speciering löser PHREEQC en uppsättning icke-linjära molbalans- 
och massverkansekvationer så att laddningsbalans uppnås. Programmet använder Newton-
Raphsons metod för att iterera fram lösningarna till ekvationerna. 

Programmet kräver att vissa approximationer görs, till exempel räknas svavel om till sulfat 
(SO4

2-) och kisel räknas om till kiseldioxid (SiO2). Dessa approximationer är rimliga att 
genomföra vid modellering av vatten i gruvavfallsmiljöer, eftersom svavel till största delen 
förekommer i oxiderad form. 

För varje utvalt grundvattenrör har 95%-iga konfidensintervall beräknats för halterna av 
respektive metall med hjälp av statistikprogrammet MINITAB®. Beräkningen utfördes 
med alla tillgängliga data. Ingen säsongsuppdelning gjordes. Eftersom alla data inte var 
normalfördelade användes Wilcoxons teckenrangtest, som är ett icke-parametriskt test, vid 
konstruktion av intervallen. Modellering utfördes sedan med medianen samt övre och 
undre gräns på konfidensintervallet för varje metall och utvalt rör. 

Blandningsmodelleringen genomfördes med syfte att återskapa grundvattnets 
sammansättning. Modelleringen fokuserades på rören belägna på stranden (GV2, 3 och 5). 
Vatten från Tjursbosjön blandades med vatten från stollgången i följande fraktioner: 80% 
stollgång: 20% sjövatten, 65%:35%, 60%:40%,50%:50%, 35%:65% och 10%:90%. För att 
få ett representativt värde på sjöns innehåll användes data från mätpunkten Tjursbosjöns 
utlopp. Medelvärden för respektive ämne användes vid modelleringen. De resultat som 
modellen räknade fram jämfördes sedan med aktuellt rörs värden. 

Eftersom det föreligger en del osäkerheter i modelleringar av den här typen antas mineral, 
som har SI > 1 som utfällda. Mineral, som har SI mellan –1 och 1, anses vara i jämvikt 
med lösningen. 
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4 Resultat 

4.1 Grundvatten 

4.1.1 Kemisk sammansättning 
I tabell 3 anges medelvärde och standardavvikelse för grundvattennivå, temperatur, pH, 
konduktivitet, redox, för halter av järn, svavel, arsenik, kobolt, koppar, mangan, bly och 
zink samt antal analyserade metallprov för samtliga grundvattenrör, som ingår i 
undersökningen. Medeltemperaturen för samtliga rör ligger inom det förväntade 
intervallet, 6-9 oC. pH varierar från strax under 5 upp till neutralt. Högst pH-medelvärde 
uppvisar GV9, som är beläget i skogssluttningen och lägst värde finns i GV3, som 
återfinns på stranden. Konduktiviteten ligger mellan 30 och 200 µS/cm för de flesta rören. 
Rören vid Torsfall (GV23-25) uppvisar dock generellt högre värden, där GV23 ligger 
högst med ett medelvärde på 560 µS/cm. Redoxmedelvärdet ligger mellan 150 och 360 
mV för samtliga rör, vilket betyder att grundvattnet kan karaktäriseras som 
järnmanganvatten. 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för samtliga parametrar och metallhalter i grundvattenrören 
samt ytavrinningen och antal analyserade metallprov. Nivåvärden är relaterade till RH70 (Rikets Höjdsystem 
1970) för att få korrekta nivåer över havsytan. 

GV-rör Nivå, m RH70 Temp, oC pH-värde Kond, µS/cm Redox, mV Antal  
mätn. 

    
2 52±0,1 7,0±3,8 6,0±0,4 110±20 180±48 15 
3 53±0,2 7,8±4,3 4,9±0,3 100±45 340±68 15 
4 52±0,1 9,0±5,2 5,1±0,3 120±5,5 320±47 12 
5 52±0,1 9,2±6,5 5,1±0,3 130±12 320±34 13 
6 57±0,5 7,8±3,3 5,8±0,8 270±47 330±50 15 
8 55±0,7 7,8±1,8 4,9±0,3 60±9,8 340±49 13 
9 56±1,2 7,9±1,1 6,9±0,7 240±76 290±54 15 

11 55±0,4 7,5±2,4 5,0±0,3 100±7,3 360±47 15 
13 53±0,1 6,4±2,0 6,6±0,3 230±61 270±47 5 
14 60±0,1 7,3±1,9 5,3±0,4 39±7,6 310±55 5 
15 66±0,3 7,0±2,2 5,1±0,3 39±3,2 340±49 5 
16 70±0,3 8,0±3,2 5,3±0,3 46±16 320±35 4 
17 58±0,1 7,0±4,5 5,1±0,7 100±18 350±20 5 
18 55±0,1 7,3±3,9 6,2±0,4 92±26 300±21 5 
20 66±0,4 7,2±2,4 5,0±0,6 38±35 340±32 4 
21 63±0,6 7,9±1,3 6,3±0,3 87±30 300±28 5 
22 66±1,3 7,3±1,9 6,2±0,4 65±15 260±39 5 
23 27±0,03 8,2±1,5 6,3±0,2 560±150 170±67 5 
24 27±0,03 7,4±2,3 6,2±0,4 440±140 220±68 5 
25 30±0,1 7,9±4,2 5,3±0,4 200±46 280±54 5 

Ytavr. 
GV6 

     1 

Ytavr. 
GV17 

     1 
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GV-
rör 

Fe, mg/l S, mg/l As, µg/l Co, µg/l Cu, µg/l Mn, µg/l Pb, µg/l Zn, µg/l 

         
2 6,0±13 8,9±2,8 3,4±3,2 950±340 530±350 130±25 4,7±12 75±31 
3 0,02±0,01 8,9±0,6 0,3±0,2 1300±120 2600±200 95±15 2,4±2,5 94±14 
4 0,03±0,02 13±0,7 0,3±0,1 1200±62 4800±290 130±5,0 1,6±1,1 210±12 
5 0,2±0,3 13±1,5 0,6±0,6 2100±260 7100±930 180±34 12±6,9 96±12 
6 0,01±0,01 31±1,8 0,9±1,4 6400±1900 12000±7000 470±51 0,3±0,4 190±68 
8 0,01±0,01 5,0±0,4 0,4±0,3 600±100 2500±290 130±19 1,6±0,7 68±8,9 
9 0,02±0,1 16±1,9 0,3±0,2 720±550 620±1100 150±49 0,1±0,2 32±27 

11 0,01±0,01 11±0,9 0,5±0,4 1900±190 6800±480 180±13 0,6±0,5 120±15 
13 0,1±0,1 2,4±0,5 0,4±0,2 0,9±0,4 5,3±1,8 180±120 0,1±0,02 3,0±0,6 
14 0,01±0,003 2,4±0,1 0,2±0,2 8,7±2,5 150±71 20±6,5 0,1±0,1 22±9,9 
15 0,02±0,01 2,9±0,1 0,2±0,3 37±3,5 520±32 73±50 0,1±0,1 40±1,4
16 0,05±0,04 3,0±0,8 0,04±0,02 17±13 710±270 73±46 0,3±0,2 110±56 
17 0,01±0,003 10±0,9 0,8±0,6 2200±330 7200±1700 180±54 7,7±9,1 99±24 
18 0,05±0,04 2,6±0,2 0,3±0,3 100±31 90±44 61±75 0,1±0,1 14±2,4 
20 0,02±0,01 1,4±0,1 0,1±0,04 4,5±4,2 46±17 19±5,5 0,2±0,1 20±3,7 
21 0,3±0,6 2,9±0,5 0,4±0,4 1,4±0,9 4,1±2,8 220±230 0,03±0,03 4,7±2,6 
22 0,03±0,1 4,0±0,3 0,6±0,1 1,2±0,4 5,3±4,9 140±190 0,02±0,01 4,2±1,7 
23 3,4±3,3 6,5±3,1 0,5±0,2 330±120 120±140 2300±910 0,1±0,1 35±22 
24 0,5±0,3 6,0±1,1 0,8±0,3 310±120 400±140 40±24 0,5±0,4 190±74 
25 1,6±1,2 25±4,8 0,7±0,2 1300±500 5500±2600 600±220 0,3±0,2 800±410 

Ytavr 
GV6 

0,02 26 1,1 7900 19000 370 140 210 

Ytavr
GV17 

0,1 10 0,8 1900 6800 150 50 87 

 

Järnhalten ligger mellan 0,01 och 0,5 mg/l i de flesta rören. Järnhalten i grundvattenrören 
inom gruvområdet är generellt inte högre än halten i referensröret (GV13), utan snarare 
lägre i de flesta fallen. GV2, som är beläget i slaggen vid stranden, uppvisar det högsta 
medelvärdet, vilket beror på att en mätning avviker kraftigt från dem andra i detta rör. 
Även de tre rören vid Torsfall uppvisar högre halter, framförallt GV23. Allmänt så varierar 
järnhalten relativt mycket i varje enskilt rör. Detta ses till exempel på standardavvikelsen, 
som i vissa fall är högre än medelvärdet. Koncentrationen av svavel i grundvattnet är 
relativt hög (> 1 mg/l). Två rör, GV6 och GV25, uppvisar klart högre svavelmedelhalter än 
de övriga. Svavelhalten varierar inte lika mycket som järnhalten för varje rör. Vad det 
gäller mangan så ligger medelhalten mellan 20 och 200 µg/l för de flesta rören. Även för 
mangan uppvisar referensröret en halt som är högre än de flera av rören inom gruvområdet. 
Precis som för järn sticker GV23 ut med en hög medelhalt, 2300 µg/l. 

Medelhalten av arsenik ligger för alla rör, utom GV2, mellan 0 och 1 µg/l. I GV2 är det en 
mätning (samma som för järn), som drar upp medelvärdet. Arsenikhalten i grundvattnet 
ligger i paritet med den halt som uppmättes i ytvatten invid GV6 och 17, som är belägna 
nära varpen. Ytavrinningen (tabell 3) innehåller alltså relativt låga halter av arsenik trots att 
halterna i varpen är mycket hög. Ytvattenproverna var ofiltrerade och därmed inte helt 
jämförbara med de filtrerade grundvattenproverna men det ger ändå en indikation. 
Ytvattenvärdena är baserade på endast en mätning, vilket är ytterliggare en anledning till 
att resultaten därifrån får tas som indikationer. 

Det är en mycket stor skillnad mellan högsta (6400 µg/l) och lägsta (0,9 µg/l) medelhalt 
gällande kobolt. De lägsta halterna ligger mellan 1 och 5 µg/l och återfinns i GV13 
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(referensröret) samt GV20-22, belägna i skogen nedanför Ryssgruvan och Meijersgruvan. 
Även rören nedströms Solbergsfältet (GV14-16) uppvisar relativt låga halter av kobolt, i 
jämförelse med rören vid Holländarefältet. Den högsta medelhalten finns i GV6, men 
kobolthalten varierar dock relativt mycket för detta rör, det vill säga standardavvikelsen är 
hög. Den högsta enskilda mätningen av kobolt i GV6 uppvisade en halt på drygt 9000 µg/l. 
Höga medelhalter återfinns även i GV17, beläget nära varpen och GV5, beläget på 
stranden nedanför GV6. Torsfallsrören har högre halter än övriga rör belägna utanför 
Holländarefältet, där GV25, som är beläget i slaggen, uppvisar högst medelhalt av dessa. 

Precis som för kobolt är det stor skillnad mellan rören vad gäller kopparhalter. Högst 
medelhalter återfinns återigen i GV5, 6 och 17. GV6 ligger högst med en medelkopparhalt 
på 12000 µg/l och enstaka mätningar på drygt 20 000 µg/l förekommer. Analysen av 
ytvatten, som rann ned från varpen längs sluttningen vid GV6 och 17, visade att detta 
vatten innehöll, i förhållande till halten i grundvattnet, mycket höga halter av kobolt och 
koppar. Vattnet vid GV6 hade en kobolthalt på 7900 µg/l och en kopparhalt på 19000 µg/l. 
Vattnet vid GV17 innehöll något lägre halter. Höga kopparmedelhalter återfinns även i 
GV4, beläget på stranden, och 11, som återfinns i skogssluttningen. Lägst halter finns, 
precis som för kobolt, i GV13, 21 och 22. Av rören vid Torsfall uppvisar GV25 högst 
medelhalt av koppar. Slaggen, som finns vid GV25, innehåller relativt höga halter av både 
koppar och kobolt, vilket kan förklara att detta rör uppvisar högre halter än GV23 och 24. 

Medelhalten av bly ligger för flertalet rör under 1 µg/l, trots att varpen uppvisar höga 
blyhalter. Den högsta medelkoncentrationen återfinns i GV5, som är beläget på stranden. 
Standardavvikelsen är relativt hög för många av rören. De mycket höga halterna av kobolt 
och koppar i GV5, 6 och 17 motsvarades inte av bly. Ytavrinningen (ofiltrerade prover) vid 
GV6 och 17 innehåller dock mycket höga halter av bly, vilket alltså inte avspeglar sig i 
grundvattnet. 

Den högsta medelhalten av zink återfinns i GV25, där också slaggen runtomkring har ett 
högt zinkinnehåll. Lägst medelhalt uppvisar GV13, 21 och 22. Zinkkoncentrationen i 
ytavrinningen vid GV6 och 17 låg på ungefär samma nivå som grundvattnet. 

Sammanfattningsvis: 

• GV6 uppvisar de högsta halterna av koppar och kobolt. 

• Grundvattenrören vid Holländarefältet och Torsfall uppvisar högre halter än rören 
vid Ryssgruvan och Solbergsfältet. 

• Enstaka kraftigt avvikande mätningar kan noteras, framförallt för järn och arsenik. 

• Ytavrinningen från varpen innehåller höga halter av kobolt, koppar och bly. 

4.1.2 Tidsserier 
I figur 1-9 i Appendix B visas tidsserier för arsenikhalten i de förstahandsprioriterade rören 
(GV2, 3, 5, 6, 9, 17 samt 23-25). Referensröret, GV13, har inkluderats i varje figur för att 
underlätta jämförelser. Inga tydliga säsongsvariationer kan ses, dock uppvisar sex av dessa 
nio rör sin högsta arsenikhalt i mätningen från 2004-01-09. Halterna av arsenik i rören 
skiljer sig inte nämnvärt från referensrörets halt. I vissa fall ligger referensröret till och 
med högre än motsvarande mätning i de övriga rören. 
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Tidsserier för kobolt ses i figur 8-16 och referensröret är inkluderat på samma sätt som för 
arsenik. Tendenser till tidsvariation finns i GV2, 3 och 6. I GV2 och 3, belägna på 
stranden, uppvisas något högre halter i början (vinter/vår) och i slutet av 
undersökningsperioden (sommar med mycket nederbörd). GV6, beläget nedanför varpen, 
har en tydlig haltökning kring vintern/våren 2003 och i slutet av undersökningsperioden. 
Skillnaden mellan högsta och lägsta halt är cirka 4000 µg/l (ungefär 40% av högsta 
värdet). I GV5, som är beläget på stranden, varierar halten mellan 1700 och 2700 µg/l, med 
lägst halter sommartid och högst under vinter och vår. GV17, beläget nedanför varpen, och 
23-25 (Torsfall) uppvisar högst halter under hösten 2003. I GV9, beläget i 
skogssluttningen, verkar det som om kobolthalten ökar med tiden. Kobolthalterna ligger 
klart högre än referensröret. 
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Figur 8-16. Tidsserier för kobolt i de förstahandsprioriterade rören. Referensröret, GV13 är inkluderat i varje 
figur. Kobolthalten ligger klart högre än referensröret i samtliga grundvattenrör. 

  

GV2 - Cu

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2001-
11-05

2002-
05-24

2002-
12-10

2003-
06-28

2004-
01-14

2004-
08-01

Tid

µg
/l GV2

GV13

GV3 - Cu

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2001-
11-05

2002-
05-24

2002-
12-10

2003-
06-28

2004-
01-14

2004-
08-01

Tid

µg
/l GV3

GV13

GV23 - Co

0

100

200

300

400

500

2003-10-
06

2003-11-
25

2004-01-
14

2004-03-
04

2004-04-
23

2004-06-
12

2004-08-
01

Tid

µg
/l

GV24 - Co

0

100

200

300

400

500

2003-
10-06

2003-
11-25

2004-
01-14

2004-
03-04

2004-
04-23

2004-
06-12

2004-
08-01

Tid

µg
/l GV24

GV13

GV25 - Co

0

500

1000

1500

2000

2003-
10-06

2003-
11-25

2004-
01-14

2004-
03-04

2004-
04-23

2004-
06-12

2004-
08-01

Tid

µg
/l GV25

GV13



 

33 

  

  

 

GV24 - Cu

0

100

200

300

400

500

600

2003-
10-06

2003-
11-25

2004-
01-14

2004-
03-04

2004-
04-23

2004-
06-12

2004-
08-01

Tid

µg
/l GV24

GV13

 

 

 

Figur 17-25. Tidsserier för koppar i de förstahandsprioriterade rören. Referensröret, GV13 är inkluderat i 
varje figur. Inga tydliga säsongsvariationer ses. 
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I figur 17-25 visas tidsserier för koppar. Allmänt varierar mätningarna relativt mycket för 
flera rör, men inga tydliga säsongsvariationer kan ses. Halterna varierar som regel med 
mellan 200-300 µg/l och upp till cirka 4000 µg/l. Undantaget är GV6, där skillnaden 
mellan högsta och lägsta värde är cirka 23000 µg/l (nästan 100% av högsta värdet). I GV6 
finns en tendens till tidsvariation som är lik den för kobolt. Även GV3 uppvisar ett 
liknande mönster för koppar och kobolt. De högsta halterna för GV2, 6, 9, 24 samt 25 
uppmättes under sommaren 2004. GV3, 5, 6, 17, 24 och 25 har halter, som ligger klart 
högre än halten i referensröret. GV2, 9 och 23 uppvisar halter något över bakgrundshalten. 

Bly varierar generellt sett relativt lite över tiden i de flesta grundvattenrören (figur 10-18 i 
Appendix B), exempelvis GV2, 6, 9, 23, 24 och 25. Enstaka avvikande mätningar 
förekommer i dessa rör, företrädesvis vintertid alternativt under sommaren 2004, som var 
nederbördsrik. I GV3, 5 och 17 varierar blyhalten lite mer än för övriga rör, dock inte 
enligt något tydligt mönster. Variationen ligger på mellan 1 och 25 µg/l för dessa rör. 
Blyhalten i GV3, 5 och 17 är något högre, medan resterande rör ligger på ungefär samma 
nivå som referensröret. 

Tidsserier för zink återfinns i figur 19-27 i Appendix B. I GV3 och 6 varierar zinkhalten 
med tiden på ett sätt som liknar kobolt och koppar. Till viss del gäller detta även zink i 
GV2, beläget i slaggen på stranden, vars tidsberoende liknar det för kobolt. I GV9 ser 
zinkhalten ut att öka med tiden, på samma sätt som kobolthalten. Inga tydliga 
säsongsvariationer ses, men generellt stämmer zinkhaltens variation i tiden väl överens 
med kobolt och koppar för samtliga rör. Höga halter har således uppmäts under höst- och 
vintertid samt under sommaren 2004. Samtliga rör uppvisar högre zinkhalter än 
referensröret. 

Sammanfattningsvis: 

• Kobolt-, koppar- och zinkhalterna är högre i grundvattnet vid gruvområdet än i 
referensröret. 

• Tidsserierna för kobolt, koppar och zink liknar varandra till stor del. 

• Blyhalten i grundvattnet vid gruvområdet ligger något över referensrörets halter i 
enstaka rör. 

• GV2, 6 och 9 uppvisar högsta halterna av kobolt, koppar och zink efter den regniga 
sommaren 2004. 

4.1.3 Jämförelse med riktvärden 
I figur 26-30 ses medelhalterna av arsenik, kobolt, koppar, bly och zink för varje 
grundvattenrör i jämförelse med olika riktvärden. Arsenik, bly och zink relateras till 
Naturvårdsverkets tillståndsbedömning av metaller i grundvatten (Naturvårdsverket, 
2002c). Koppar jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten 
(Livsmedelsverket, 2001) och kobolt relateras till RIVMs human-toxicological serious risk 
concentration (SRChuman ) (Lijzen et al., 2001). 
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Figur 26-30. Medelhalter av arsenik, kobolt, koppar, bly och zink för samtliga grundvattenrör i relation till 
jämförvärden. Grundvattnet är framförallt påverkat av kobolt och koppar. 

Samtliga rör utom GV2, beläget i slaggen på stranden, ligger under Naturvårdsverkets 
gräns för låg halt av arsenik i grundvatten. Tio rör uppvisar kobolthalter som är högre än 
RIVMs SRChuman. Grundvattnet från åtta rör skulle klassas som otjänligt ur 
kopparsynpunkt om det skulle användas som dricksvatten, vatten från fem rör skulle 
klassas som tjänligt med anmärkning. Blyhalterna ligger generellt på låg till måttlig halt 
enligt Naturvårdsverkets klassning. Två rör, GV2 och 17, uppvisar hög halt, medan GV5 
har en mycket hög halt. Samtliga rör förutom GV25, beläget i Torsfallsslaggen, har låga 
alternativt måttliga zinkhalter. GV25 uppvisar en hög zinkhalt. 

En undersökning av dricksvattnet från brunnar i området kring gruvfältet (tabell 4) visade 
att vattnet från två av sju brunnar uppvisade högre halter än Livsmedelsverkets gränsvärde 
för otjänligt vatten. I tabell 4 anges värden som låg under analysens detektionsgräns med 
halva detektionsgränsens värde. Dessa värden är markerade med fet och kursiv stil. Vattnet 
i den ena överskred gränsvärdet för arsenik (10 µg/l) och i den andra överskreds blys 
gränsvärde (10 µg/l). Ingen brunn uppvisade halter vilka var högre än 
dricksvattengränsvärdet för koppar (2 mg/l). För kobolt i dricksvatten har 
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Livsmedelsverket inte satt något gränsvärde, men inget dricksvatten överskred RIVMs 
SRChuman (361 µg/l). 

Tabell 4. Halter av järn, svavel, arsenik, kobolt, koppar, mangan, bly och zink i brunnsvatten från sju 
fastigheter i gruvområdets närhet. Kursiverade och fetstilta värden anger halva värdet för detektionsgränsen. 

Fastighet Fe, mg/l S, mg/l As, µg/l Co, µg/l Cu, µg/l Mn, µg/l Pb, µg/l Zn, µg/l 
     
Ekenäs 
1:2 

0,1 2,9 2,7 0,1 9,2 3,2 0,2 10 

Smedje- 
måla 1:5 

0,1 2,5 1,0 0,008 0,3 24 0,02 1,2 

Smedje- 
måla 1:6 

0,01 5,0 0,4 54 470 4,3 13 440 

Tjursbo 
4:1 

0,7 6,0 13 0,5 6,2 560 1,9 3,4 

Torsfall 
3:1 

0,1 3,0 2,3 9,1 210 16 0,6 25 

Torsfall 
3:2 

0,04 2,0 8,5 9,2 120 28 0,1 29 

Torsfall 
3:3 

0,2 4,0 2,5 55 110 17 1,3 21 

 

Sammanfattningsvis: 

• Flertalet rör uppvisar kobolt- och kopparhalter, som är höga i jämförelse med 
aktuella riktvärden. 

• Enstaka rör uppvisar bly- och zinkhalter, som är höga till mycket höga i relation till 
riktvärden. 

• Två brunnar i området med otjänligt dricksvatten har påträffats. 

4.1.4 Rörserier/profiler 
I figur 28-30 i Appendix C ses hur medelhalten av järn, svavel, arsenik, kobolt, koppar, 
mangan, bly och zink förändras från GV6, beläget nedanför varpen, till GV5, beläget på 
stranden. Halterna av samtliga ämnen utom järn och bly minskar från GV6 till GV5. 
Motsvarande grafer för profilen GV9 (i skogssluttningen) - GV3 (på stranden) - GV2 (i 
slagg vid stranden) ses i figur 31-34 i Appendix C. I denna rörserie sker inte en lika tydlig 
minskning som i GV6-GV5. Endast svavel minskar från GV9 till GV2. Järn, arsenik och 
bly ökar i koncentration från GV9 till GV2. Kobolt, koppar och zink uppvisar högst halt i 
GV3, medan manganhalten har sitt lägsta värde där. 

4.1.5 Jämförelse med stollgången och gruvvattnet 
Medelvärden och standardavvikelse (hela undersökningsperioden) för 
metallkoncentrationer och samtliga parametrar för stollgången samt ett värde på 
gruvvattnets metallinnehåll och parametrar ses i tabell 5. Schaktens lägen ses i figur 31. 
Det är intressant att jämföra vattnet där med grundvattnet i området, eftersom gruvschakten 
och stollgången tillsammans med ytavrinningen utgör de största metallkällorna för 
grundvattnet. Metallinnehållet i gruvvattnet och stollgången borde således kunna 
återspeglas i grundvattnet. Resultaten från jämförelsen mellan gruvvattnet och grundvattnet 
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får ses mer som indikationer på grund av att det endast finns ett värde på gruvvattnets 
innehåll. 

Varken pH, konduktivitet eller redox i stollgången avviker från motsvarande värden i 
grundvattenrören. Vad gäller metaller ligger halterna av järn, svavel och mangan på samma 
nivåer i stollgången som i grundvattnet. Arsenikhalten i stollgången har en 
standardavvikelse, som är högre än medelvärdet, vilket gör det resultatet svårtolkat. 
Kobolt- och kopparhalterna i stollgången är höga, dock inte så höga som i till exempel 
GV6. Kobolthalten är ungefär lika hög som i GV4 och kopparhalten ligger på ungefär 
samma nivå som GV11. Zink och framförallt bly uppvisar högre halter i stollgången än i 
grundvattenrören. 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för samtliga parametrar och metallhalter i stollgången och 
gruvvattnet samt antal analyserade metallprov. Flöde (l/min) avser flödet i stollgången och nivå (m under 
vattenytan) avser gruvvattenprovernas läge. Fet och kursiv anger halva värdet för detektionsgränsen. 

Objekt Flöde alt. 
 nivå 

Temp, oC pH Kond, µS/cm Redox, 
mV 

Antal 
mätn 

       
Stollgången 32±14 6,4±1,0 5,3±0,3 120±7,5 340±55 58 

       
Knuts schakt 0 8,9 5,4 100 220 1 

 9,5 7,7 5,6 100 270  
 25 7,9 5,6 100 260  
       

Ryssgruvan 0 15 4,7 61 280 1 
 10 13 4,8 57 300  
       

Solbergsgruvan 0 16 4,6 41 250 1 
 24 8,4 4,6 43 330  
       

Svenskgruvan 5 8,8 5,4 120 270 1 
 15 7,9 5,4 270 270  
 25 8,1 5,4 97 250  
 35 7,8 5,2 98 200  
 45 8,1 5,5 98 280  
 65 7,9 5,4 110 270  
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Objekt Fe, mg/l S, mg/l As, µg/l Co, µg/l Cu, µg/l Mn, µg/l Pb, µg/l Zn, µg/l 
         
Stollgången 0,05±0,05 13±0,6 0,2±0,3 1100±79 6600±400 130±6,1 390±30 240±28 

         
Knuts schakt 0,1 10 0,9 850 5100 110 410 240 

 0,3 10 1,9 840 5000 110 400 260 
 2,8 10 4,7 84 5300 110 590 290 
         

Ryss- 
gruvan 

0,03 5,4 0,7 22 5700 64 1100 49 

 0,2 5,4 0,5 19 5800 66 1100 80 
         

Solbergs- 
gruvan 

0,1 3,1 0,2 12 760 36 75 170 

 1,5 3,6 0,2 13 1300 39 230 240 
         

Svensk- 
gruvan 

0,2 12 0,05 910 6000 130 530 290 

 0,3 12 0,3 920 5900 120 570 280 
 0,1 12 0,05 930 6000 130 570 280 
 0,1 12 0,05 920 5900 130 580 300 
 0,2 12 0,05 920 5900 120 530 280 
 0,3 12 0,6 920 5800 120 520 280 

 

pH är lägre i Ryssgruvan och Solbergsgruvan än i Knuts schakt (beläget på 
Holländarefältet), vilket även är lägre än i nedströms belägna grundvattenrör (det vill säga 
GV20-21 respektive GV14-16). Konduktivitet- och redoxvärdena stämmer överens mellan 
gruvvattnet och grundvattnet. Järn uppvisar högre halter i gruvvattnet, speciellt på djupare 
nivåer, än i motsvarande grundvattenrör. Svavel och mangan har generellt liknande halter i 
gruvvattnet och grundvattnet. Arsenikkoncentrationen är något högre i vattnet från Knuts 
schakt än i de andra gruvvattnen. I jämförelse med grundvattenrören är halterna i Knuts 
schakt något högre, speciellt på djupare nivåer. 

Kobolthalten i Knuts schakt och Svenskgruvans vatten är lägre än i de flesta rören kring 
Holländarefältet. Vattnet i Solbergsgruvan har kobolthalter på ungefär samma nivå som 
GV14, vilket är det rör som uppvisar lägst halt av GV14-16. Vattnet i Ryssgruvan har 
något högre halt av kobolt än motsvarande grundvattenrör. Vad det gäller koppar har 
Svenskgruvans vatten högre halter än Knuts schakt, dock är halterna inte lika höga som i 
GV6. Ryssgruvan uppvisar nästan lika höga kopparhalter som Svenskgruvan, vilket inte 
avspeglar sig i grundvattenrören belägna nedströms gruvan. Även Solbergsgruvans vatten 
ligger något högre än motsvarande grundvattenrör för koppar, skillnaden är dock inte lika 
påtaglig som för Ryssgruvan. Blyhalten är generellt klart högre i gruvvattnet än i 
grundvattnet, speciellt tydlig är skillnaden mellan Ryssgruvan och grundvattnet där. Även 
zinkhalterna är generellt något högre i gruvvattnet. 
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Figur 31. Karta som visar schaktens samt stollgångens lägen. 

Sammanfattningsvis: 

• Halterna av bly och zink är klart högre i stollgången än i närliggande 
grundvattenrör. 

• Kobolt- och kopparhalterna i schakten på Holländarefältet är inte högre än halterna 
i GV6. 

• Ryssgruvan har klart högre koppar- och blyhalter än motsvarande grundvattenrör. 

4.2 Analys av grundvattendata 
För att begränsa antalet figurer redovisas R2- och p-värden för de samband som endast 
nämns i texten i Appendix D tabell 1. Urvalet följer inte någon speciell princip utan ett 
antal grafer innehållande intressant och relevant information visas. Om datapunkter 
plockats bort vid någon analys så anges den/de punkterna. 

4.2.1 Parametersamband 
Järn, svavel och mangan uppvisar enstaka kopplingar till de olika parametrarna. 
Kopplingarna visar dock inte alltid samma för olika rör, det vill säga i ett rör ökar 
metallhalten med ökat parametervärde och i ett annat är det tvärtom. Det gäller till exempel 
järn och temperatur, järnhalten ökar med ökad temperatur för två rör, GV3 och GV5, som 
är belägna på stranden och tvärtom för GV24 och GV25, belägna vid Torsfall. 
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I tre av rören minskar järnhalten med ökad konduktivitet. Liknande samband mellan 
metallkoncentration och konduktivitet finns även för kobolt, koppar och zink i vissa rör. 
Svavelhalten ökar däremot med ökad konduktivitet för GV2, 3, 5, 6, 9 och 17 plottade 
tillsammans (figur 32). Samtliga dessa rör är belägna på Holländarefältet. Sambandet är 
relativt starkt med ett R2-värde på 0,67 (p-värde för koefficienten <0,0001 respektive 0,2 
för konstanten). Grundvattenrören vid Torsfall uppvisar dock ett motsatt samband med 
konduktiviteten. Manganhalten i grundvattnet vid Torsfall ökar med ökande konduktivitet, 
R2= 0,51 (p-värde för koefficienten 0,002 respektive 0,1 för konstanten) för GV23-25 
plottade tillsammans, på samma sätt som figur 32. 

Figur 32. Sambandet mellan svavelhalten i GV2, 3, 5, 6, 9 samt 17 och konduktiviteten. 

Även arsenik uppvisar svaga samband med de olika parametrarna. I GV13 (referensröret) 
finns en koppling mellan arsenikhalten och pH, ökad halt med ökat pH-värde. Genom att ta 
bort ett osäkert värde från mätningen 040714, då det regnat kraftigt dagarna innan fås ett 
R2 på 0,73 (p-värde för koefficienten 0,1 respektive 0,1 för konstanten). P-värdena är dock 
höga för detta samband, vilket gör det osäkert. 
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Figur 33. Kobolthaltens samband med pH i GV9. 
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I figur 33 ses hur halten av kobolt i GV9, beläget i skogssluttningen minskar med ökat pH, 
R2= 0,83 (p-värde för koefficienten <0,0001 respektive <0,0001 för konstanten). En 
minskning av kobolthalten med högre pH återfinns även i GV6, 24 och 25. I tre av rören, 
GV6, 9 och 25, uppvisar kobolthalten samband med grundvattennivån. En höjning av 
grundvattennivån ger en ökad koncentration av kobolt. Ett liknande samband mellan 
metallkoncentration och grundvattennivå finns även för koppar (figur 34). R2-värdet för 
figur 34 blir 0,64 (p-värde för koefficienten <0,002 respektive <0,002 för konstanten) efter 
att en avvikande mätning (040427, vilken var klart högre än övriga mätningar, sannolikt på 
grund av att kolloider passerat filtret) tagits bort. GV6, 17, 24 och 25 uppvisar också en 
ökande kopparhalt med ökad grundvattennivå, exempelvis R2= 0,82 (p-värde för 
koefficienten <0,02 respektive <0,02 för konstanten) för GV25. En ursköljningseffekt 
tycks förekomma för koppar och kobolt. 

Figur 34. Kopparhaltens samband med grundvattennivån i GV5. 

Analogt med kobolt finns ett samband mellan kopparhalt och pH i vissa rör. GV6, 9 och 25 
uppvisar alla en minskning av kopparkoncentrationen med ökat pH. Bäst 
överensstämmelse uppvisar GV9 med R2= 0,82 (p-värde för koefficienten <0,0001 
respektive <0,0001 för konstanten), vilket ses i figur 35. 
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Figur 35. Kopparhaltens samband med pH i GV9. 
 
Det enda samband som erhölls för bly var en ökad koncentration med ökad temperatur för 
rören vid Torsfall. R2= 0,86 (p-värde för koefficienten <0,02 respektive <0,2 för 
konstanten) i GV25 är den bästa överensstämmelsen. För zink finns det, på samma sätt 
som för kobolt och koppar, samband mellan metallkoncentration och grundvattennivå samt 
pH. Nivåsamband fanns i GV6, 9 och 25, dock är dessa samband inte lika starka som för 
koppar. Zinkhaltens beroende av pH i GV 9 ses i figur 36 (p-värde för koefficienten 
<0,0001 respektive <0,0001 för konstanten). Ett relativt bra samband fås också för GV23-
25 plottade tillsammans mot pH (R2= 0,54 med p-värde för koefficienten 0,001 respektive 
0,0005 för konstanten). 

Figur 36. Zinkhaltens beroende av pH i GV9.  Sambandet stämmer med det teoretiska. 

Inga tydliga samband mellan nederbörd och metallkoncentration har kunnat påvisas. För 
koppar och bly fås skenbara samband på grund av att en punkt (040714) avviker kraftigt 
från de övriga (mycket kraftig nederbörd vid det tillfället). Inte heller mellan 
grundvattennivå och nederbörd har några samband kunnat ses, vilket sannolikt kan vara 
anledningen till avsaknad av samband mellan nederbörd och metallhalt. 
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Sammanfattningsvis: 

• Tydliga samband mellan metallkoncentration och pH-värde finns för kobolt, koppar 
och zink. 

• För kobolt och koppar gäller att en höjning av grundvattennivån ger en ökad 
metallhalt i grundvattnet. 

4.2.2 Mineralsamband 
De genomförda mineralplottarna visar inte på några speciellt starka samband mellan järn 
och svavel. Däremot förekommer samband mellan svavel och kobolt, koppar, zink samt till 
viss del bly i vissa grundvattenrör. Sambandet mellan kobolt- och svavelhalten i GV23, 24 
och 25 återfinns i figur 37. För dessa rör verkar det finnas en stark koppling mellan kobolt 
och svavel, vilket ses på till exempel R2-värdet (p-värde för koefficienten <0,0001 
respektive 0,9 för konstanten). Av rören vid Holländarefältet uppvisar GV2, som återfinns 
på stranden och 17, beläget nedanför varpen på berget, liknande samband, dock inte lika 
starka som figur 37. 

Figur 37. Sambandet mellan kobolt- och svavelhalten i GV23, 24 och 25 

Även koppar- och zinkhalten uppvisar samband med svavel i rören vid Torsfall. R2= 0,75 
(p-värde för koefficienten <0,0001 respektive 0,07 för konstanten) och 0,77 (p-värde för 
koefficienten <0,0001 respektive 0,2 för konstanten) för koppar respektive zink. Av rören 
belägna vid Holländarefältet finns det koppling mellan koppar och svavel i GV3 och 17 
samt mellan zink och svavel i GV2. Bly uppvisar enstaka samband med svavel. En ökning 
av blyhalten med ökad svavelhalt återfinns i GV13 och 24. Arsenik uppvisar endast svaga 
samband med svavel. Däremot finns en koppling mellan arsenik och kobolt i tre rör, 
GV13, 17 och 23. 

De starkaste mineralsambanden finns mellan kobolt och koppar, kobolt och zink samt 
koppar och zink. I figur 38 visas kopplingen mellan kobolt och koppar i GV2, 3, 5, 6, 9 
och 17 (R2= 0,81 med p-värde för koefficienten <0,0001 respektive 0,0004 för konstanten). 
Även grundvattenrören vid Torsfall uppvisar en liknande koppling mellan kobolt och 
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koppar. En analys för dessa rör, på samma sätt som figur 38, får ett R2-värde på 0,86 (p-
värde för koefficienten <0,0001 respektive 0,0008 för konstanten). 

Figur 38. Sambandet mellan kobolt- och kopparhalten i GV2, 3, 5, 6, 9 och 17. 

Alla analyserade grundvattenrör uppvisar en ökande kobolthalt med ökande zinkhalt. En 
plot med samtliga rör vid Holländarefältet har ett R2 på 0,84 (p-värde för koefficienten 
<0,0001 respektive <0,0001 för konstanten). Motsvarande för Torsfallsrören ger R2= 0,91 
med p-värde för koefficienten < 0,0001 respektive 0,005 för konstanten (figur 39). Zink-
kopparsambanden har R2-värden på 0,74 (p-värde för koefficienten <0,0001 respektive 
<0,0001 för konstanten) för GV2, 3, 5, 6, 9 och 17 (samtliga rör tillsammans) samt 0,84 (p-
värde för koefficienten <0,0001 respektive 0,5 för konstanten) för GV23-25. Zinkhalten 
ökar med ökad kopparhalt. 

Figur 39. Sambandet mellan kobolt- och zinkhalten i GV23, 24 och 25. 

Sammanfattningsvis: 

• Kobolt, koppar och zink uppvisar samband med svavel, vilket indikerar vittring av 
respektive sulfidmineral. 
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• Starka samband finns mellan kobolt och koppar, kobolt och zink samt koppar och 
zink. 

4.3 Geokemisk modellering 
Speciering och beräkning av SI har utförts för samtliga förstahandsprioriterade rör, det vill 
säga GV2, 3, 5, 6, 9, 13, 17, 23, 24 och 25. 

4.3.1 Speciering 
Generellt visar specieringen av järn, svavel, mangan, arsenik, koppar, bly och zink att för 
dessa element är proportionen joner och föreningar i stort lika i samtliga undersökta rör. 
För flera av metallerna dominerar jonformen. 

Järn föreligger främst i reducerad form (Fe(II)) i grundvattnet och den vanligaste jonen är 
Fe2+. För den oxiderade formen (Fe(III)) är Fe(OH)2

+ den mest förekommande jonen. Även 
mangan föreligger främst i reducerad form (Mn(II)). Drygt 90% av jonerna utgörs av Mn2+. 
Av de mer oxiderade formerna återfinns en mindre andel som Mn(III), medan Mn(VI) och 
Mn(VII) inte förekommer. Svavel uppvisar ett motsatt beteende jämfört med järn och 
mangan, den oxiderade formen (S(VI)) dominerar helt (främst i form av sulfatjoner, SO4

2-), 
medan den reducerade formen (S(-II)) inte alls förekommer. Metallsulfater såsom CaSO4 
och CuSO4 förekommer till viss del. 

Arsenik återfinns framförallt som As(V) (arsenat). H2AsO4
- är den vanligaste jonformen, 

men även HAsO4
2- förekommer. Arsenit (As(III)) föreligger nästan uteslutande som 

H3AsO3. 

I tabell 6 visas specieringen av koppar i grundvattenrör 6. Tvåvärd koppar (Cu(II)) 
förekommer i större utsträckning än envärd (Cu(I)). De rena jonformerna (Cu+ respektive 
Cu2+) dominerar bland species för respektive tillstånd. 

Tabell 6. Speciering av koppar i GV6. Median, undre gräns samt övre gräns betecknar de tre olika 
modelleringarna. 

Cu(I)  Molalitet (mol/kg) 
  Undre gräns Median Övre gräns 
     

Cu+  6,7×10-8 6,0×10-8 4,8×10-8 
Cu(S4)2

3-  0,00 0,00 0,00 
CuS4S5

3-  0,00 0,00 0,00 
∑Cu(I)  6,7×10-8 6,0×10-8 4,8×10-8 
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Cu(II)  Molalitet (mol/kg) 
  Undre gräns Median Övre gräns 
     

Cu2+  1,1×10-4 1,6×10-4 2,1×10-4 
CuSO4  1,2×10-5 1,6×10-5 2,0×10-5 

Cu(OH)2  3,1×10-7 1,1×10-6 4,3×10-6 
CuOH+  3,9×10-7 8,5×10-7 1,9×10-6 

CuHCO3
+  2,4×10-7 3,7×10-6 1,3×10-5 

CuCO3  4,9×10-8 1,2×10-6 7,3×10-6 
Cu2(OH)2

2+  1,1×10-8 5,9×10-8 3,4×10-7 
Cu(CO3)2

2-  7,7×10-15 3,3×10-12 1,0×10-10 
Cu(OH)3

-  7,7×10-15 4,3×10-14 3,1×10-13 
Cu(OH)4

2-  7,2×10-22 6,5×10-21 8,4×10-20 
Cu(HS)3

-  0,0 0,0 0,0 
∑Cu(II)  1,3×10-4 1,9×10-4 2,6×10-4 

 

Specieringen av bly i GV2 återfinns i tabell 7. Den vanligast förekommande jonen i vattnet 
är Pb2+. I övrigt ses till exempel att PbSO4, PbOH+ och PbHCO3

+ återfinns i viss 
utsträckning. Zink förekommer främst som ren jon (Zn2+). 

Tabell 7. Speciering av bly i GV2. Median, undre gräns samt övre gräns betecknar de tre olika 
modelleringarna. 

Pb  Molalitet (mol/kg) 
  Undre gräns Median Övre gräns 
     

Pb2+  3,6×10-9 5,9×10-9 9,5×10-9 
PbSO4  3,6×10-10 6,8×10-10 1,2×10-9 
PbOH+  5,7×10-11 1,0×10-10 2,1×10-10 
PbCO3  2,0×10-11 6,1×10-11 1,6×10-10 

PbHCO3
+  2,1×10-11 5,8×10-11 1,2×10-9 

Pb(SO4)2
2-  4,4×10-13 10×10-13 1,9×10-12 

Pb(OH)2  1,9×10-14 3,8×10-14 9,6×10-14 
Pb(CO3)2

2-  2,0×10-17 1,2×10-16 5,5×10-14 
Pb2OH3+  5,4×10-18 1,6×10-17 5,2×10-17 
Pb(OH)3

-  2,0×10-19 4,5×10-19 1,5×10-18 
Pb(OH)4

2-  4,6×10-25 1,2×10-24 4,8×10-24 
Pb3(OH)4

2+  1,4×10-27 1,1×10-26 1,3×10-25 
Pb(HS)2  0,0 0,0 0,0 
Pb(HS)3

-  0,0 0,0 0,0 
∑Pb  4,1×10-9 6,8×10-9 1,4×10-8 

 

Sammanfattningsvis: 

• Den reducerade formen dominerar för järn och mangan. Svavel och arsenik 
uppvisar motsatsen. 

• Koppar, bly och zink föreligger främst i ren jonform. 
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4.3.2 SI 
Beräkningarna av SI visar att grundvattnet uppför sig relativt lika över hela gruvområdet 
med avseende på järn- och aluminiumhydroxider/oxider. Till exempel är vattnet i samtliga 
rör i jämvikt eller övermättat avseende på götit, gibbsit och diaspor (AlOOH). Även 
böhmit (AlOOH) föreligger i jämvikt eller i utfälld form i flertalet rör. Svavel uppvisar 
också liknande beteende i grundvattnet inom området. Al4(OH)10SO4 samt alunit 
(KAl3(SO4)2(OH)6) föreligger i jämvikt alternativt utfällda i samtliga grundvattenrör. 
AlOHSO4 föreligger i jämvikt med grundvattnet i GV3, 5, 6, 17 samt 25. Baryt (BaSO4) är 
i jämvikt med grundvattnet i samtliga rör utom GV13. I GV6 och 9 återfinns även 
sulfatföreningarna antlerit (Cu3(OH)4SO4) samt brokantit (Cu4(OH)6SO4) i jämvikt med 
vattnet. Vattnet i samtliga rör är övermättade med silikaten kaolinit. De buffrande 
karbonatmineralen kalcit och dolomit har inte påträffats i något av rören i modelleringen. 
Dessa karbonater förekommer vid Gladhammars gruvfält, dock inte i någon större 
utsträckning. 

Tabell 8. SI för utvalda faser i GV2. Median, undre gräns samt övre gräns betecknar de tre olika 
modelleringarna. 

Fas  SI Kemisk formel 
  Undre gräns Median Övre gräns  
      

Al(OH)3(a)    -0,9 Al(OH)3 
Al4(OH)10SO4  3,5 3,9 4,3 Al4(OH)10SO4 

Alunit  3,0 3,3 3,7 KAl3(SO4)2(OH)6 
Ba3(AsO4)2  0,8 1,5 2,6 Ba3(AsO4)2 

Baryt  -0,4 -0,2 -0,2 BaSO4 
Böhmit  0,4 0,6 0,9 AlOOH 
Diaspor  2,3 2,5 2,7 AlOOH 

Ferrihydrit    -0,8 Fe(OH)3 
Gibbsit  0,5 0,7 0,9 Al(OH)3 
Götit  1,6 2,3 3,0 FeOOH 

Kaolinit  5,8 6,3 6,7 Al2Si2O5(OH)4 
Lepidocrocit  1,5 2,1 2,8 FeOOH 

Plumbogummit  1,0 2,0 3,0 PbAl3(PO4)2(OH)5:H2O 
 

I tabell 8 visas utvalda resultat från beräkningen av SI i GV2. Ett sekundärt mineral 
innehållande arsenik (Ba3(AsO4)2) återfinns i jämvikt med vattnet för den undre gränsen 
samt utfälld i median- och övre gräns-körningarna. Ba3(AsO4)2 har även konstaterats i 
GV6, 9, 13, 17, 23 samt 24. Ferrihydrit (Fe(OH)3) föreligger i jämvikt med grundvattnet i 
GV2 (endast övre gräns) samt GV9, 13 och 24. Ferrihydrit förekommer endast utfälld i 
GV13 (övre gräns). 

Ett antal kopparmineral förekommer i GV6 och 9, nämligen antlerit, azurit 
(Cu3(OH)2(CO3)2), brokantit samt malakit (Cu2(OH)2CO3) i jämvikt med vattnet alternativt 
i utfälld form. Azurit och malakit är de enda karbonatmineralen, vars förekomst kunnat 
konstateras i grundvattnet. 

Grundvattnet i GV2 är enligt modelleringen övermättat med plumbogummit 
(PbAl3(PO4)2Al5×H2O). Plumbogummit är det enda blyinnehållande mineral som 
påträffats. I samtliga övriga rör är vattnet övermättat eller i jämvikt med plumbogummit. 
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Inga mineral innehållande mangan eller zink återfinns i tabell 8. Mangan i form av 
MnHPO4 har konstaterats i jämvikt med vattnet i GV6, 9, 13 och 23. Zink har påvisats i 
mineralet ZnSiO3, som föreligger i jämvikt med vattnet i GV9 och GV24. 

Sammanfattningsvis: 

• Grundvattnet är generellt övermättat med järn- och aluminiumhydroxider/oxider. 

• Enstaka sekundära arsenik-, koppar-, bly- och zinkmineral förekommer i utfälld 
form. 

4.3.3 Blandningsmodell 
Utvalda resultat från blandningsmodelleringen av GV2, beläget på stranden, ses i tabell 9. 
Modelleringens framräknade värden i kolumn 3 till 5 ska jämföras med de uppmätta 
värdena i kolumn 2. Med sjövatten avses Tjursbosjön. Mangan, svavel och zink stämde väl 
överens (samma tiopotens) med verkligheten i modelleringen. Dock ger olika 
blandningsfraktioner bäst överensstämmelse i respektive fall. För mangan ger en 
övervägande andel stollgångsvatten bäst resultat, medan motsatsen gäller för zink. Svavel 
uppvisar bäst överensstämmelse mellan de modellerade och de uppmätta mängderna i 50-
50-blandningen. Allmänt var det svårast att få framförallt bly, men även koppar, att 
stämma överens mellan framräknade och uppmätta värden. Blyhalten blev alltid högre i 
blandningsmodellen än i det aktuella grundvattnet. Kopparhalten blev låg i modellen 
jämfört med GV5 och hög jämfört med GV2 och 3. 

Tabell 9. Utvalda resultat från blandningsmodelleringen av GV2. Sjövatten avser Tjursbosjön. I tredje 
kolumnen återges uppmätta mängder i GV2. I kolumn 4 till 6 står framräknade mängder. Kolumn 4-6 ska 
jämföras med kolumn 3. 

Element, mol  GV2 80% Stollgång 
20% Sjövatten 

50% Stollgång 
50% Sjövatten 

35% Stollgång 
65% Sjövatten 

    
As  3,4×10-8 2,7×10-9 3,7×10-9 4,2×10-9 
Cu  7,1×10-6 8,3×10-5 3,7×10-5 3,7×10-5 
Fe  5,2×10-5 3,6×10-7 9,0×10-7 1,2×10-6 
Mn  2,4×10-6 2,0×10-6 1,5×10-6 1,2×10-6 
Pb  6,8×10-9 1,5×10-6 9,5×10-7 6,7×10-7 
S  2,9×10-4 3,4×10-4 2,5×10-4 2,1×10-4 
Zn  1,1×10-6 2,9×10-6 1,9×10-6 1,4×10-6 
 

5 Diskussion 
Generellt kan pH i grundvattnet vid Gladhammars gruvfält betraktas som relativt högt i 
jämförelse med till exempel Dubrovsky et al. (1985) som anger pH-värden ner mot 4 i 
grundvattnet vid gruvområdet i Elliot Lake. Detta beror sannolikt på att det förekommer 
flera malmmineral, som inte är syraproducerande, till exempel zinkblände och blyglans. 
Dessutom förekommer inte pyrit i så stor omfattning (Holmström, muntlig diskussion), 
vilket kan förklara avsaknaden av samband mellan järn och svavel, som annars kan 
förväntas finnas i gruvavfallsmiljöer (jämför exempelvis Holmström et al., 2001). Detta 
gör att en buffring av bildad syra sannolikt hinner ske vid den aktuella vittringshastigheten, 
trots att karbonathalten i avfallet är relativt låg. Att karbonater inte kunde observeras i fält 
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eller förekom vid modelleringen tyder på att de förbrukats (löser upp sig vid reaktion med 
syra). I de rör där pH ligger under 5, till exempel GV3, är det troligt att karbonaterna 
förbrukats och därmed sker buffringen långsammare. Förutom karbonater är det även 
troligt att silikater står för en del buffertverkan, eftersom elementen kisel, natrium, kalium, 
magnesium och kalcium förekommer lösta i grundvattnet. Däremot står inte järn- och 
aluminiumhydroxider för någon buffring, eftersom pH är för högt för att dessa mineral ska 
lösa sig. Dessutom visar modelleringen att grundvattnet generellt är övermättat med sådana 
mineral, exempelvis gibbsit och götit. 

För vissa av metallerna har enstaka extrema avvikelser observerats, till exempel mätningen 
från 2004-01-09 i GV2, där järnhalten är 10 gånger högre än vid övriga mätningar. 
Anledningen till detta är sannolikt att kolloider har passerat filtret vid filtreringen av 
vattenprovet. Även aluminium uppvisar en extremt hög halt i denna mätomgång. Vidare 
ses effekten av adsorption av metaller till järn och aluminium tydligt i den här mätningen. 
Eftersom att halterna av arsenik och bly också är mycket höga i dessa prover tyder det på 
att dessa också är adsorberade till kolloiderna. 

Inga starka samband mellan de analyserade elementen och redox förekom. Detta beror 
troligtvis på de stabila redoxförhållandena, som domineras av järn- och mangan-redoxpar. 
I den zonen ska järn-och manganhydroxider lösas upp. Detta stämmer väl för mangan, 
eftersom den lösta manganhalten i vattnet är hög och inga manganhydroxider har kunnat 
påvisas i utfälld form vid modelleringen. Dessutom visar modelleringens speciering att 
mangan till största del föreligger i reducerad form (Mn(II)). Även järn återfinns främst i 
reducerad form (Fe(II)) i grundvattnet. Den lösta halten av järn är relativt låg, vilket 
troligen beror på att malmen är järnsulfidfattig. En ytterligare anledning till detta kan vara 
att alla järnhydroxider inte lösts upp, vilket indikeras av modelleringsresultaten, som visar 
att bland annat götit generellt faller ut. Att grundvattnet är övermättat med vissa 
järnhydroxider och inte manganhydroxider beror på att mangan reduceras före (vid en 
högre redox) järn. Redoxnivån är alltså inte tillräckligt låg för att alla järnhydroxider skall 
kunna lösas upp. 

De höga svavelhalterna i grundvattnet beror sannolikt på den rikliga förekomsten av 
sulfidmineral i avfallet. Vid oxidation av mineralen bildas sulfatjoner, som sedan kan nå 
grundvattnet. De högsta halterna återfinns följaktligen i rör belägna nära varp och slagg. 
Enligt specieringen förekommer ingen sulfid i vattnet. Det kan delvis bero på att allt svavel 
betraktas som sulfat vid modelleringen. Dock är det ändå troligt att den övervägande delen 
av svavlet föreligger i oxiderad form (S(VI)), eftersom sulfatreduktion sker vid redox lägre 
än det som råder i grundvattnet. Detta kan även förklara de sekundära sulfatutfällningar, 
som påvisats i modelleringen. 

Arsenikhalten i grundvattnet vid gruvområdet kan utifrån referensrörets värden och 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder betraktas som låg (1-5 µg/l) (Naturvårdsverket, 
2002c). Anledningen kan vara att arsenik, som frigjorts genom vittring, fastnar i en annan 
fas (adsorberar till järn- och aluminiumhydroxider) och därmed inte lämnar varpen. Detta 
indikeras av att ytavrinningens och stollgångens arsenikhalt är låg. På ytavrinning och 
gruvvatten finns endast två respektive en mätning tillgänglig, vilket gör dessa slutsatser får 
ses som indikationer. Djupt gruvvatten i Knutschaktet innehåller något högre halter av 
arsenik än grundvattnet. Detta förklaras av att gruvvatten, som bildar grundvatten, troligen 
späds ut, sannolikt med nederbörden. Bestämningen av SI indikerar att grundvattnet är 
övermättat med flera järn- och aluminiumhydroxider/oxider (till exempel götit och 
gibbsit), som arsenik kan adsorbera till (exempelvis Sracek et al., 2004). Det betyder att för 
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att förstå arseniks geokemi i grundvattnet måste man förstå järn och aluminium. Vidare 
visar även SI-beräkningarna för ett antal rör att ett sekundärt arsenikmineral kan 
förekomma i utfälld form, vilket isåfall är skälet till lägre lösta halter än förväntat. 

Specieringen visar att arsenik i huvudsak föreligger som arsenat, vilken är den minst 
toxiska formen för människan. Arsenik uppvisar ingen tydlig säsongsvariation och endast 
svaga eller inga samband med temperatur, pH, konduktivitet, redox, nederbördsmängd och 
övriga metaller. En förklaring till detta kan vara att adsorptionen av arsenik till järn- och 
aluminiumhydroxider/oxider är stark. 

Arsenikhalten i grundvattnet kan öka om till exempel pH höjs, vilket gör att adsorptionen 
till järn- och aluminiumhydroxider/oxider minskar. Även en höjning av grundvattennivån 
kan tänkas förhöja den lösta arsenikhalten, eftersom redox då sjunker med upplösning av 
järnpartiklarna som följd. 

Gruvområdet vid Holländarefältet har klart påverkat grundvattnets innehåll av kobolt, 
eftersom samtliga grundvattenrör belägna där uppvisar högre halter än referensröret. 
Utifrån RIVMs riktvärde, som avser hälsorisker för människa, är det framförallt 
grundvattnet vid Holländarefältet och Torsfall, som innehåller höga halter (> 361 µg/l) 
(Lijzen et al., 2001). Det är tydligt att närheten till varp och slagg påverkar halten av kobolt 
i grundvattnet. De högsta kobolthalterna vid Holländarefältet återfinns nämligen i de två 
rör som är belägna närmast varpen (GV6 och 17) och vid Torsfall återfinns den högsta 
halten i röret beläget i slaggen (GV25). Att det är den vittrande varpen, som är orsaken till 
att grundvattnet är påverkat, visas av att ytavrinningen innehåller mycket kobolt. Dessutom 
indikeras att det är vittring av just koboltglans (CoAsS), som sker via sambanden mellan 
kobolt och svavel samt kobolt och arsenik i några utav rören (bland annat GV17 och 25 , se 
figur 37 och tabell 1 Appendix D). Att molförhållandet mellan kobolt och svavel inte är 1:1 
i figur 37 beror sannolikt på att svavel förutom från koboltglans även vittrar från andra 
sulfidmineral. Betydelsen av ytavrinningen från varpen till rören belägna i dess närhet 
förstärks av att gruvvattnet inte innehåller lika höga halter. 

För grundvattenrören belägna vid stranden kan orsaken till de höga kobolthalterna bland 
annat bero på vattentransport från stollgången, som innehåller relativt höga halter. Dessa är 
i nivå med kringliggande rör. En tänkbar process för hur föroreningen av grundvattnet med 
kobolt sker är desorption från sekundär anrikning. Detta indikeras av kobolthaltens 
beroende av grundvattennivån i tre av rören samt höga halter efter det kraftiga regnandet 
sommaren 2004. Det pH-beroende, som observerats i fyra grundvattenrör, följer teorin för 
hur adsorption av metaller beror av pH (figur 4). Det är alltså möjligt att adsorption är en 
process, som begränsar halten av löst kobolt i grundvattnet. En sänkning av pH kan således 
få till följd att kobolthalten ökar. 

Koppar och kobolt verkar uppföra sig på liknande sätt i grundvattnet. De flesta rören 
uppvisar kopparhalter, som är klart högre än referensrörets och utifrån Livsmedelsverkets 
jämförvärden verkar det som om grundvattnet är mest påverkat vid Holländarefältet och 
Torsfall, där vattnet i vissa rör skulle klassas som otjänligt (> 2000 µg/l) 
(Livsmedelsverket, 2001). Varp och slagg har stor betydelse även för koppar, vilket visas 
av de högsta halterna inom respektive område återfinns i rören belägna i närheten av 
upplagen. Ytavrinningens mycket höga kopparinnehåll förstärker den bilden. Sambandet 
mellan koppar och svavel i ett antal rör indikerar att vittringen av den i malmen 
förekommande kopparkisen (CuFeS2) är orsaken till grundvattnets kopparinnehåll. 
Knutschaktets och Svenskgruvans något lägre kopparinnehåll än innehållet i de rör belägna 
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nära varpen tyder på att gruvvattnet har större betydelse för rören belägna närmare 
stranden. Dessa rör påverkas av gruvvattnet på grund av bland annat stollgången, som 
också innehåller relativt höga kopparhalter. Det är anmärkningsvärt att Ryssgruvans 
mycket höga kopparhalter inte avspeglas i grundvattnet nedströms gruvan. Den troligaste 
förklaringen till detta är att grundvattenrören är placerade så att de inte har kontakt med 
gruvvatten från Ryssgruvan, det vill säga att berget är tätt eller att någon form av 
utspädning förekommer. Dock är avståndet från gruvan till rören relativt kort och 
haltskillnaden väldigt stor, vilket gör det senare alternativet mindre troligt. 

Adsorption och utfällning verkar vara två processer, som kan begränsa halten av koppar i 
ett antal grundvattenrör. Att adsorption kan förekomma indikeras av sambandet med pH 
för vissa rör (figur 35) samt att järn- och aluminiumhydroxider föreligger i utfälld form 
enligt SI-beräkningarna (tabell 8). Ett flertal olika sekundära kopparinnehållande mineral 
kan förekomma enligt modelleringen. Av dessa har azurit och malakit observerats i 
Knutschaktet. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning de två processerna verkligen 
begränsar kopparhalten, men troligtvis är betydelsen av dem liten, framförallt vid 
Holländarefältet, på grund av de höga halterna som återfinns där. Eftersom det finns 
samband mellan kopparhalten och grundvattennivån är det rimligt att spridningen av 
koppar till grundvattnet sker både genom desorption från en sekundär anrikning och med 
perkolerande vatten. Ursköljningsteorin förstärks av att fem rör uppvisar högst halt under 
sommaren 2004, då nederbördsmängden var mycket stor. Specieringen av koppar stämmer 
med teorin för naturliga vatten. 

Förutom kobolt och koppar är grundvattnet även till viss del påverkat av bly. Generellt 
avviker inte de observerade blyhalterna (0,2-1 µg/l) från Naturvårdsverkets riktvärden 
(Naturvårdsverket, 2002c). Några mätningar uppvisar dock mycket höga halter. Detta är 
inte helt orimligt, eftersom innehållet i varpen samt löst i gruvvattnet och stollgången är 
mycket högt. Anledningen till de mestadels låga blyhalterna är sannolikt att bly i 
grundvattnet är starkt adsorberat till järn- och aluminiumpartiklar. I vissa mätningar kan de 
dock ha passerat filtret och därmed gett upphov till de stora avvikelserna. En ytterligare 
indikation på att bly kan förekomma partikelbundet är de höga blyhalterna i de ofiltrerade 
proverna på ytvavrinningen. Förutom adsorption är det möjligt att sekundära utfällningar 
kan begränsa blyhalten i grundvattnet, vilket modelleringen visar. En förändring i miljön, 
till exempel en pH-sänkning med försämrad adsorption som följd, eller redox-minskning 
med följden att järn- och aluminiummineralen löses upp, skulle kunna ge en betydande 
ökning av blyhalten i grundvattnet. 

Den starka adsorptionen till partiklar kan även förklara varför bly endast uppvisar svaga 
samband med parametrarna och övriga element samt en liten säsongsvariation. 
Förändringarna över tiden är sannolikt för små för att bly ska desorbera från partikelytorna. 
I de rör där variationen är som störst är halterna så låga att skillnader uppkommer i 
samband med provtagning och analys. De höga blyhalterna i Ryssgruvan och de låga 
halterna i motsvarande grundvattenrör förstärker slutsatsen att gruvvattnet därifrån inte når 
rören. Skillnaden som finns mellan gruvvattnet och grundvattnet vid Solbergsfältet antyder 
att grundvatten från gruvan inte når rören alternativt att en kraftig utspädning sker även 
där. 

Gruvverksamheten har även påverkat grundvattnet vad det gäller zink, eftersom rören vid 
Holländarefältet och Torsfall uppvisar högre halter än bakgrundsnivån. Halterna är dock 
inte mer än måttliga (20-300 µg/l) enligt Naturvårdsverkets riktvärden i samtliga fall utom 
ett, vilket gör att zinkpåverkan får anses mindre allvarlig än den från kobolt, koppar och 
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bly. Den höga halten som återfinns i GV25 beror sannolikt på att det finns mycket zink i 
slaggen. Sambandet mellan zink och svavel indikerar att det är vittrande zinkblände, som 
är orsaken till att zink återfinns i grundvattnet. Att slaggen innehåller ansenliga mängder 
zink är rimligt, eftersom brytningen inte var koncentrerad på zink utan på kobolt och 
koppar. Sambanden mellan zinkhalten och grundvattennivån antyder att desorption från 
sekundär anrikning kan vara en tänkbar föroreningsprocess för grundvattnet vid 
Torsfallsområdet. De generellt måttliga zinkhalterna i grundvattnet vid Holländarefältet 
kan förklaras med att varpen inte innehåller lika mycket zink som slaggen. Dessutom är 
koncentrationerna i ytavrinningen, stollgången och gruvvattnet relativt måttliga. 

Förekomsten av järn- och aluminiumhydroxider tillsammans med zinks pH-beroende i ett 
antal rör visar att adsorption kan vara en process som styr den lösta halten av zink. Det är 
svårt att avgöra, hur stor betydelse adsorptionen har, men sannolikt är den inte lika 
betydande för zink som för arsenik och bly. Detta resonemang stöds av att zink inte 
uppvisar extrema avvikelser i tidsserierna samt att halten i de ofiltrerade ytvatten- och 
stollgångsproverna inte skiljer sig nämnvärt från grundvattenhalten. Utfällning av 
sekundära mineral verkar inte vara av betydelse för zink, eftersom inga zinkmineral 
konstaterats i utfälld form i modelleringen. 

De starka sambanden mellan kobolt och koppar, kobolt och zink samt mellan koppar och 
zink är märkliga, eftersom inga mineral med dessa tre tillsammans förekommer. 
Anledningen till sambanden är troligen att det finns underliggande processer, som gör att 
metallerna uppför sig på liknande sätt i grundvattnet. Detta indikeras av att beroendet av 
pH och grundvattennivå för de tre metallerna återfinns i samma rör och att de uppträder på 
likartat sätt i tidsserierna. Varför det är på det sättet har hittills inte kunnat utredas. 

Inga samband mellan metallhalt och nederbördsmängd har observerats. Det tyder på att 
nederbördens påverkan på grundvattnets metallinnehåll är fördröjd, troligen på grund av att 
marken inte är mättad. Nederbörden ”sugs upp” av den torra marken. Detta förstärks av att 
det saknas tydliga samband mellan grundvattennivån och nederbördsmängden. 

Det är anmärkningsvärt att flera metaller uppvisar lägre halt med ökande konduktivitet. 
Detta beror troligen på att andra element, till exempel något av huvudelementen (kalcium, 
kalium, natrium, magnesium etc), förekommer i hög löst halt vid vissa mätningar och på så 
sätt blir konduktiviteten hög. 

Analysen av rörserien GV6-5 visar på betydelsen av rörens närhet till varpen för halterna 
av de flesta metallerna. Rörserien GV9-3-2 är mer svårtolkad. Det beror troligen på att 
rören är belägna i mycket olika material (skogsmark, vaskmull och slagg), vilket gör det 
svårt att avgöra huruvida en utspädning från rör belägna nära varpen till rör belägna 
närmare stranden sker eller ej.  

Beräkningarna av SI har inte påvisat att gips och jarosit föreligger i utfälld form i 
grundvattnet, vilket kan förekomma i vatten i anslutning till gruvavfallsmiljöer 
(exempelvis Blowes & Jambor, 1990). Gips har påträffats längs Tjursbojöns strand, i 
varpen samt inne i stollgången vid fältbesök. De aluminiumsulfatföreningar som, enligt 
modelleringen, föreligger i utfälld form styr aluminiumkoncentrationen i sura sulfatrika 
vatten (Nordstrom, 1982). 

Blandningsmodelleringen visar på att en blandning av vatten från stollgången med 
sjövattnet sker, dock är det svårt att avgöra i vilka proportioner. Svårigheten att få 
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blandningsmodelleringen att stämma för alla element visar på systemets komplexitet. Fler 
källor än de två medtagna påverkar sannolikt grundvattnets sammansättning. Till exempel 
är ytavrinning en komponent, som saknas i modelleringen av vattnet i GV5, eftersom en 
blandning av sjövatten och stollgångsvatten inte kommer upp i de halter som förekommer 
där. Resultaten förstärker slutsatsen att bly i grundvattnet troligen är starkt partikelbundet, 
eftersom trots att stollgångsvattnet späds ut med blyfattigare sjövatten, så kommer den 
framräknade blandningen inte ner till grundvattnets halter. 

6 Slutsats 
- Grundvattnet vid Gladhammars gruvfält är påverkat av framförallt kobolt och koppar 

och i viss mån även bly. Företrädesvis gäller det grundvattnet vid Holländarefältet och 
Torsfall. 

- Vittrande varp och slagg har stor betydelse för halterna av kobolt och koppar i 
grundvattnet, speciellt i närliggande områden (figur 40). 

- Ursköljning av sekundärt fastlagda metaller är sannolikt en förekommande 
föroreningsprocess (figur 40). Framförallt gäller det koppar och kobolt. 

- Metallhalterna i grundvattnet begränsas av både adsorption till järn- och 
aluminiumhydroxider/oxider samt utfällning av sekundära mineral. Adsorption verkar 
vara mest betydande för arsenik och bly, medan utfällning påverkar framförallt koppar. 

- Förändringar i pH med minskad adsorption som följd kan höja metallhalterna i 
grundvattnet. Framförallt gäller det arsenik och bly. 

- Grundvattnet i rören på stranden består av en blandning av sjövatten och 
stollgångsvatten samt ytterligare en eller flera bidrag, exempelvis ytavrinning (figur 
40). 

- Inga tydliga säsongsvariationer har kunnat konstateras. 
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Figur 40. Processfigur för Holländarefältet. Figuren visar schematiskt de troliga källorna för grundvattnets 
metallhalter; ytavrinning, och ursköljning av sekundärt fastlagda metaller. Vidare ses även de troligaste 
källor som bildar grundvatten; stollgångsvatten, vatten från Tjursbosjön, ytavrinning och nederbörd. 

7 Framtida arbete 
Datamaterialet från grundvattnet vid Gladhammars gruvor är stort och det finns mer att 
hämta därifrån. I den här undersökningen valdes ett antal rör och element ut och studerades 
närmare. För att få en heltäckande bild kan alla data användas på motsvarande sätt. 

Andra typer av modelleringar, till exempel ’forward modelling’ där framtida scenarion 
skapas och blandningsmodelleringen med fler än två komponenter är intressanta att utföra. 
Modellering av samma typ som genomförts i den här studien bör utföras med ett 
program/databas, där kobolt är inkluderat för att bland annat få information om potentiella 
sekundära utfällningar. 

Det kan också vara intressant att utföra fältstudier med syfte att försöka påvisa 
fastläggningszoner och testa ursköljningsteorin. 

Dataanalysen bör utföras genom att testa fler än två variabler på samma gång. På så sätt 
kan man finna underliggande samband och eventuellt förklara de starka sambanden mellan 
kobolt och koppar, kobolt och zink samt koppar och zink. För att förstärka de samband och 
skillnader som påvisats kan även enkla statistiska test genomföras. 

För att kunna få en processförståelse för hur föroreningsspridningen går till bör resultaten 
från den här undersökningen användas tillsammans med en hydrogeologisk studie. Den 
senare finns tillgänglig. 

8 Tack! 
Under arbetet med mitt examensarbete har jag fått hjälp av följande personer som jag vill 
rikta ett stort tack till: 
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10 Appendix 

10.1 Appendix A – Mätprotokoll månadsprovtagning 
 

MÅNADSPROVTAGNING GRUNDVATTEN GLADHAMMARS GRUVOR 
 
Datum omsättning: Vecka:  Signatur: 
Datum provtagning: Vecka:  Signatur: 
 
Stollgången 
 
Temp Konduktivitet Redox Flöde, s Anteckningar 
o  C 

pH 
µS/cm mV 1 dunk = 5,25 L.  

    1 2 3  

 
Utloppet Tjursbosjön till Ekenässjön 
 
Pegel Temp pH Konduktivitet Redox Anteckningar 
cm o  C  µS/cm mV  
      

 
GV 1 djup 304 cm under rörtopp 
Grundvattennivå Temp Konduktivitet Redox Anteckningar 
cm under rörtopp o  C 

pH 
µS/cm mV  

      

 
GV 2 djup 304 cm under rörtopp 
Grundvattennivå Temp Konduktivitet Redox Anteckningar 
cm under rörtopp o  C 

pH 
µS/cm mV  

      

 
GV 3 djup 304 cm under rörtopp 
Grundvattennivå Temp Konduktivitet Redox Anteckningar 
cm under rörtopp o  C 

pH 
µS/cm mV  

      

 
GV 4 djup 304 cm under rörtopp 
Grundvattennivå Temp Konduktivitet Redox Anteckningar 
cm under rörtopp o  C 

pH 
µS/cm mV  

      

 

Figur 1. Utdrag ur det förtryckta protokollet som användes vid månadsprovtagning av grundvatten. 
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10.2 Appendix B – Tidsserier för arsenik, bly och zink 
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Figur 1-9. Tidsserier för arsenik i de förstahandsprioriterade rören. Referensröret, GV13 är inkluderat i varje 
figur. Arsenikhalten i grundvattnet avviker inte nämnvärt från referensrörets. 
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Figur 10-18. Tidsserier för bly i de förstahandsprioriterade rören. Referensröret, GV13 är inkluderat i varje 
figur. Enstaka extrema avvikelser förekommer. 
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Figur 19-27. Tidsserier för zink i de förstahandsprioriterade rören. Referensröret, GV13 är inkluderat i varje 
figur. Grundvattnets zinkhalt ligger i de flesta fall högre än bakgrundshalten. 
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10.3 Appendix C – Rörserier för GV6-GV5 och GV9-GV3-GV2 
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Rörserie GV6-GV5
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Figur 28-30. Medelhalten av järn, svavel, arsenik, kobolt, koppar, mangan, bly och zink för rörserien GV6-
GV5. Halterna av samtliga element utom järn och bly minskar från GV6 till GV5. 
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Rörserie GV9-GV3-GV2
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Rörserie GV9-GV3-GV2
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Figur 31-34. Medelhalten av järn, svavel, arsenik, kobolt, koppar, mangan, bly och zink för rörserien GV9-
GV3-GV2. Svavelkoncentrationen ser ut att minska längs denna profil medan andra element som till exempel 
bly uppvisar en ökande halt. Serien är mer svårtolkad än GV6-GV5, troligen på grund av att de tre rören är 
placerade i olika material (skog, vaskmull och slagg). 

10.4 Appendix D – kompletterande materiel till dataanalysen 
I tabell 1 anges kompletterande information till dataanalysen i kapitel 4.2. I vissa fall har 
enstaka punkter plockats bort för att förbättra sambanden. Generellt sett är det punkter som 
uppvisat extremt höga värden som uteslutits. Dessa extrema avvikelser beror sannolikt på 
inverkan av kolloider. Avvikelser i mätningen från 040714 anses bero på den mycket 
kraftiga nederbörden i samband med provtagningen. Förutom extremt höga värden har, i 
enstaka fall, låga extremer uteslutits. Extremt låga värden beror sannolikt på något fel vid 
den kemiska analysen. 
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Tabell 1. Tabellen visar R2, p-värden samt borttagna punkter för de samband som endast omnämns i text i 
kapitel 4.2. P1 och P2 avser p-värde för koefficienten respektive konstanten i den linjära 
regressionsekvationen. 

Samband GV-rör R2 P1 P2 Borttagna 
punkter 

    
Temperatur-Fe GV3 0,74 <0,0001 0,3 011214 
 GV5 0,60 0,003 0,6 030723 
 GV24 0,94 0,02 0,009 040109 
 GV25 0,95 0,02 0,006 040427 
      
Konduktivitet-Fe GV6 0,54 0,008 0,003 011214 
 GV13 0,42 0,04 0,01  
 GV17 0,87 0,04 0,02 031023 
      
Konduktivitet-Co GV6 0,78 <0,0001 <0,0001  
      
Konduktivitet-Cu GV6 0,65 0,0002 <0,0001  
      
Konduktivitet-Zn GV9 0,65 0,0002 <0,0001  
      
pH-Co GV6 0,54 0,002 <0,0001  
 GV24 0,78 0,08 0,05 031125 
 GV25 0,97 0,2 0,2 031125 
      
Nivå-Co GV6 0,60 0,002 0,002 011214 
 GV9 0,35 0,01 0,02  
 GV25 0,82 0,03 0,03  
      
Nivå-Cu GV6 0,50 0,002 0,002  
 GV17 0,76 0,08 0,08 040427 
 GV24 0,74 0,09 0,09 040109 
      
pH-Cu GV6 0,68 0,0002 <0,0001  
 GV25 0,55 0,1 0,07  
      
Nivå-Zn GV6 0,53 0,003 0,003 011214, 040427 
 GV9 0,79 <0,0001 <0,0001 020315, 031021 
 GV25 0,73 0,04 0,04  
      
Fe-S GV24 0,74 0,09 0,02 040427 
      
Co-S GV2 0,51 0,001 0,009  
 GV17 0,75 0,09 0,8 031023 
      
Cu-S GV3 0,49 0,0006 0,3 020212 
 GV17 0,86 0,02 0,06  
      
Zn-S GV2 0,73 0,0001 0,7 040427, 040714 
      
Pb-S GV13 0,90 0,03 0,2 040714 
 GV24 0,92 0,03 0,05 040714 
      
Co-As GV13 0,76 0,03 0,7  
 GV17 0,64 0,1 0,2 040109 
 GV23 0,98 0,008 0,02 031125 

 


