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Flygfoto från 2019 över Garpenbergsgruvan taget från norr med det norra 
industriområdet i förgrunden och det södra industriområdet på andra sidan 
Finnhytte-Dammsjön. I bakgrunden syns Ryllshyttemagasinet (sandmagasinet). I 
öster skymtar utjämningsmagasinet i Gruvsjön. 
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1 INLEDNING  

I Garpenberg bedriver Boliden Mineral gruvdrift och anrikning av malm. 
Enligt gällande tillstånd får 3 miljoner ton malm brytas och anrikas per år.  
 
I Garpenberg arbetar cirka 450 personer och verksamheten sysselsätter 
ytterligare cirka 150 entreprenörer. Boliden Mineral i Garpenberg är 
Hedemora kommuns största privata arbetsgivare.  
 
Boliden Garpenberg har genom sin historia, som en av världens äldsta gruvor 
fortfarande i drift, fungerat som en möjliggörare för lokal utveckling.  
Bredden på verksamma yrkeskategorier inom området ökar i takt med 
utvecklingen av gruvnäringen, vilket ger en positiv påverkan på övrig 
näringsverksamhet i närområdet genom bl.a. inköp av entreprenader. 
Betydelsen av utbytet förstärks då Boliden tar in och omsätter ny teknik. Detta 
medför ofta att även entreprenörers utveckling och konkurrensförmåga 
förbättras och därmed hela närområdet sett till Hedemora, och andra 
närliggande kommuner, som är den huvudsakliga rekryteringsbasen. 
 
En framgångsrik prospektering har gjort att nya fyndigheter tillkommit i 
Bolidens gruva i Garpenberg. Av dessa är Lappberget den största. Dammsjön, 
Kvarnberget och Kaspersbo är andra fyndigheter som nu är i drift. 
Fyndigheterna är av en komplex malmtyp med relativt höga halter av zink, 
bly och silver medan halten koppar och guld är underordnad. Garpenberg har 
i dag mycket goda malmreserver och gruvdriften bedöms kunna pågå en lång 
tid framöver. 
 
Boliden bedriver ett långsiktigt strategiskt arbete genom planerad produktion. 
Varje år görs en översyn av aktuell malmbas där det framgår vilka tillgångar 
som finns i gruvan. Malmreservens storlek påverkas bland annat av utfallet 
från prospektering, metallpriser och kostnaden för vald brytningsteknik. 
Nuvarande LOMP (Life Of Mine Plan) sträcker sig till år 2057. 
 
Malmbrytningen sker under jord genom så kallad skivpallsbrytning med 
återfyll. I anrikningsverket vidareförädlas malmen från gruvan till 
mineralkoncentrat som benämns utifrån sina huvudsakliga värdemetaller. 
Koppar- och blykoncentraten levereras till Bolidens smältverk i Rönnskär, 
medan zinkkoncentratet skeppas till Bolidens smältverk Kokkola i Finland 
och Odda i Norge. Bly- och zinkkoncentraten kan även säljas till andra 
smältverk, huvudsakligen europeiska sådana. 
 
Detta dokument ingår i ändringansökan för att öka den årliga produktionen 
av malm från 3,0 miljoner ton per år till 3,5 miljoner ton per år. Boliden har 
idag en anläggning som kan producera 3 miljoner ton per år och bedömer att 
det med mindre modifieringar i befintlig anläggning går att öka produktionen 



 
 
 2020-09-30 5 (42) 
 
 

 
 

ytterligare. Detta kommer att medföra en förbättrad lönsamhet för företaget 
och trygga verksamheten långsiktigt.  
 
Denna tekniska beskrivning är upplagd enligt följande:  

 I inledande kapitel ges en beskrivning av lokalisering, omgivning, 
industriområden och historia.  

 Därefter följer beskrivningar av gruvbrytnings- och 
anrikningsprocesserna, avfalls- och vattenhantering samt transporter 
och energianvändning.  

 Varje kapitel är uppdelat i delkapitel där först en beskrivning av 
nuvarande verksamhet ges följt av ett separat stycke som återger vilka 
förändringar som kan förväntas vid ansökt produktionsökning. Det 
framgår även när inga förändringar är att vänta.  

 Förändringar när det gäller exempelvis förbrukning av kemikalier, 
insatsvaror och energi är kvantifierade och återges med relativt god 
noggrannhet. Det är emellertid viktigt att påpeka att detta är prognoser 
och därmed är en viss avvikelse från dessa siffror att förvänta. 

 
De förändringar som redovisas i denna tekniska beskrivning är sådana som 
bedöms nödvändiga för att uppnå en produktion över nu tillståndsgivna 3,0 
miljoner ton och upp till ansökta 3,5 miljoner ton. Därutöver pågår ett 
kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete i verksamheten, vilket 
till exempel innebär att processer effektiviseras och att uttjänt utrustning byts 
ut och moderniseras. Det ligger också i gruvverksamhetens natur att den alltid 
förändras i och med att brytningsfronten förflyttas, varvid gruvans 
infrastruktur följer med. Att inga förändringar förväntas betyder alltså inte att 
verksamheten kommer att bedrivas på exakt samma sätt under överskådlig 
framtid, men att förändringar kan ske inom ramen för villkoren för 
verksamheten. 
 
 

2 LOKALISERING OCH OMGIVNING 

Gruvverksamheten är belägen inom Dalarnas län, Hedemora kommun, cirka 
12 km ONO om Hedemora (bilaga B1 Översiktskarta) 
 
Produktionsanläggningarna med tillhörande kontor ligger på ett 
industriområde norr om sjön Finnhytte-Dammsjön, kallat det norra 
industriområdet. Närmsta bebyggelse utgörs av byn Jälken som ligger cirka 1 
km sydost om industriområdet samt samhället Garpenberg med cirka 500 
invånare, som ligger cirka 2 km sydväst om anläggningarna. Industriområdet 
ligger i ett skogsområde där övrig markanvändning i området uteslutande är 
skogsbruk.  
 
Gruvan består av ett komplex av underjordsanläggningar som sträcker sig 
cirka 3 km från industriområdet i norr med riktning mot Garpenbergs 



 
 
 2020-09-30 6 (42) 
 
 

 
 

samhälle. I mitten av samhället ligger ytterligare ett industriområde, kallat det 
södra industriområdet, som idag inrymmer tom förrådslokal, gruvstuga, 
borrkärnsarkiv viss verkstadsverksamhet samt kontor där fältprospekteringen 
sitter. Anrikningsverket och gruvlaven på södra industriområdet revs i maj 
2019 och förrådet flyttades under hösten till norra industriområdet. En 
förstudie har startats för att ta fram en efterbehandlingsplan för södra 
industriområdet där anrikningsverk och gruvlave stått. 
 
Den anrikningssand som bildas vid vidareförädling (anrikning) av malmen, 
används i första hand till återfyllnad i gruvan och resterade del av 
anrikningssanden deponeras i ett sandmagasin kallat Ryllshyttemagasinet, ca 
6 km sydväst om anrikningsverket. Ryllshyttemagasinet, som förutom ett 
sandmagasin också omfattar ett efterföljande klarningsmagasin, ligger till 
största delen i ett skogslandskap. Närmaste fasta bebyggelse är 
bostadsområdet Gruvgården på ett avstånd av cirka 1 km. I öster passerar väg 
738 mot Fors, nedströms magasinet. I norr gränsar magasinet mot väg 735 
mot Hedemora.  
 
Sanden pumpas tillsammans med vatten till magasinet.  Från sandmagasinets 
klarningsdel Kongsjön sker uttag av återvinningsvatten, vilket leds i rör 
tillbaka till anrikningsverket utefter samma ledningsgata som används för 
sandpumpningen. Överskottsvatten bräddas till recipienten Gruvsjön. 
Anrikningsverket förses även med råvatten från Finnhytte-Dammsjön och 
Gruvsjön. Pumpstationen för råvatten från Finnhytte-Dammsjön ligger norr 
om sjön, i anslutning till det norra industriområdet. Råvatten från Gruvsjön 
trycks in i ledningen för återvinningsvatten. 
 
Höjduppgifter anges i meter över havet. I huvudsak används 1970 års 
höjdsystem (RH70). I vissa avseenden har 1900 års höjdsystem (RH00) 
använts för att anknyta till tidigare vattendomar vilket då framgår.   
 
Koordinatsystemet i plan inom Garpenberg är RT90 2,5 gon V 0:-15 . 
Koordinatsystem i höjd är RH70. 
Relationstal mellan RH70 och RH00 är – 0,49 m. 
 
 

3 INDUSTRIOMRÅDEN 

3.1 NORRA INDUSTRIOMRÅDET 

Det norra industriområdet utgörs av två delar. Ett äldre industriområde där 
verksamheten avvecklades under 2014 och där alla lokaler samt panncentral 
revs 2019 (endast laven och ett ventilationsschakt står kvar) samt det 
nuvarande industriområdet, som togs i drift 2014, där dagens produktion 
pågår. Dagbrottet på den äldre delen av industriområdet har fyllts ut med 
gråberg från gruvan. Ett flygfoto av Garpenberg Norra med både det gamla 
och det nuvarande industriområdet inkluderat återfinns i Figur 1. 
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På det nuvarande industriområdet finns en lave för uppfodring av malm, ett 
schakt för persontransport, en lagerbyggnad för malm, anrikningsverket, 
förråd, en anläggning för tillverkning av paste-fill samt en anläggning för 
rening av gruvvatten med avseende på kväve.  
 
I anslutning till produktionsbyggnaderna finns omklädningsrum och kontor, 
faciliteter för entreprenörer samt en personalrestaurang. Inom området ligger 
också anläggningar för uppvärmning av ventilationsluften till gruvan. 
Anläggningarna är anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och 
avlopp.  
 

 

Figur 1. Flygfoto av Garpenberg Norra 2019. Det gamla industriområdet syns 
uppe till vänster i bilden och nuvarande industriområde ligger i bildens mitt. 

 
3.2 SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET 

På industriområdet i Garpenbergs samhälle, kallat det södra industriområdet 
(se Figur 2), inryms idag en tom förrådslokal, en gruvstuga med kontor och 
omklädningsrum, borrkärnsarkiv, viss verkstadsverksamhet, kontor för 
fältprospekteringsverksamheten samt större bilparkeringar  
 
Öster om gruvstugan finns idag en liten förrådslokal. Detta var tidigare en 
avlastningsstation för malmbilar. Vidare finns flera schakt som förbinder 
gruvan med markytan på industriområdet. Dessa används för att leda ut 
ventilationsluft ur gruvan, s.k. frånluftsschakt. Ett projekt pågår gällande 
förstudie för efterbehandlingen av Södra industriområdet 
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Figur 2. Södra industriområdet. Flygfoto från väster med byn Garpenberg i 
förgrunden och gamla industriområdet i centrum.  

 
3.3 RYLLSHYTTEMAGASINET SAMT ANLÄGGNINGAR VID 

GRUVSJÖN 

På 1940-talet torrlades den norra delen av Gruvsjön och den del av sjön som 
sträcker sig in mot kyrkan är sedan dess invallad och länspumpas för att 
hindra att vatten tränger ned i gruvan. I anslutning till invallningen ligger en 
pumpstation för detta ändamål enligt vattendom 1944-08-19. Den naturliga 
förbindelsen mellan Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön ersattes med en 
kanal som leder vattnet förbi den torrlagda delen.  
 
Norr om invallningen finns en pumpstation (kallad mellanpumpstationen) för 
pumpning av återvinningsvatten från Ryllshyttemagasinet till 
anrikningsverket. Anläggningen rymmer även en tryckstegringsstation för 
pumpning av anrikningssand från anrikningsverket till Ryllshyttemagasinet. 
Länshållningsvattnet från det torrlagda området pumpades ursprungligen till 
Gruvsjön men Boliden anlade på eget initiativ en fångstdamm för detta vatten 
under slutet av 1980-talet och bildade då ett utjämningsmagasin. Vattnet från 
utjämningsmagasinet pumpas till mellanpumpstationen för vidare pumpning 
till Ryllshyttemagasinet tillsammans med anrikningssanden. I och med denna 
hantering begränsas belastningen på Gruvsjön av metallhaltiga utlakningar 
från äldre lämningar i området. 
 
Ryllshyttemagasinet, omfattar sandmagasin och klarningsmagasin (se Figur 
3). Mellan magasinen finns en reningsanläggning som via Fentonprocessen 
renar vatten från syreförbrukande ämnen (tiosalter) samt metaller. Intill 
Fentonanläggningen finns ett mindre industriområde inkluderat förvaring av 
nödvändiga kemikalier och kontrollrum. 
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Figur 3. Ryllshyttemagasinet 2019. Flygfoto taget från sydväst, Gruvsjön i 
bakgrunden med utjämningsmagasin. 

 

4 HISTORIA 

Bolidens gruva i Garpenberg är Sveriges äldsta gruva i drift. Malm-
fyndigheterna i Garpenberg började troligen att bearbetas redan under 800-
talet. Sedimentundersökningar i Gruvsjön indikerar dock att det kan ha pågått 
gruvverksamhet i området så tidigt som 375 f.Kr.  
 
På 1300-talet anlitades tyska bergsmän för driften. De kallades garpar, därav 
namnet Garpenberg. En av de tidigare ägarna var kung Gustav Vasa. 
Historiska lämningar med slaggrester från hyttor och reglerade sjöar är ett 
resultat av en verksamhet som pågått under sekler.  
 
Som tidigare har nämnts torrlades den norra delen av Gruvsjön 1944 och 
sedan dess pågår länshållning av denna del.  
 
Det anrikningsverk som varit i drift till och med 2014 anlades i början av 
1950-talet. Anrikningsverket behandlade i början endast malm från 
Garpenbergsgruvan. Boliden köpte Garpenbergsgruvan 1957 av AB 
Zinkgruvor. 1972 öppnades gruvan Garpenberg Norra ca 3 km norr om 
samhället Garpenberg. De malmkroppar som utgjorde grunden för dessa två 
gruvor är idag i stort sett utbrutna. I mars 2004 färdigställdes den 
förbindelseort på 800 - 910 meters nivå under jord som binder samman vad 
som tidigare betecknats som gruvorna Garpenberg Norra och 
Garpenbergsgruvan. I fortsättningen betecknar namnet Garpenbergsgruvan 
hela gruvan. 
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En ny stor malmkropp kallad Lappberget upptäcktes 1998 och togs i 
produktion 2004. Denna upptäckt har medfört att malmproduktionen i 
området har kunnat ökas successivt.  
 
En fabrik för tillverkning av återfyllnadsmaterialet paste-fill anlades 2006 för 
att medge effektivare brytningsmetoder för i första hand Lappbergsmalmen. 
 
Under perioden 2011 till och med 2014 genomfördes ett stort 
investeringsprojekt i Garpenberg. Ett nytt industriområde med nytt 
anrikningsverk och nya schakt för bergs- och personuppfordran anlades norr 
om Finnhytte-Dammsjön. Dessutom genomfördes flera investeringar under 
jord, bland annat i form av nya krossar, pumpstationer och ventilationsschakt. 
 
 

5 GEOLOGI 

I Garpenberg finns ett av Bergslagens äldsta gruvområden, där utvinning av 
metaller pågått sedan ca 2400 år tillbaka i tiden1. Garpenbergs geologi utgörs 
av sura (kiselrika) vulkaniska bergarter som avsatts i en grund havsmiljö för 
mer än 1,9 miljarder år sedan2,3. Under lugna perioder mellan vulkanutbrotten 
har stromatoliter (organismkolonier bestående av cyanobakterier med 
mellanlager av kalksten och sediment) bildat stora kontinuerliga rev4. I 
samband med och strax efter vulkanismen, trängde granitiska smältor upp och 
vad som återstår av det vulkaniska området är ett ca 10 km långt och 1-2 km 
brett område med nordöst-sydvästlig utsträckning. Mineraliseringstypen i 
Garpenberg går under benämningen SVALS (stratabound volcanic-
associated-limestone-skarn), är av hydrotermalt ursprung och kopplad till 
vulkanismen i området5. 
 

                                                
1 Bindler R., Karlsson J., Rydberg J., Karlsson B., Berg Nilsson L., Biester H., Segerström U., 2017. 

Copper-ore mining in Sweden since the pre-Roman Iron Age: lake-sediment evidence of human 

activities at the Garpenberg ore field since 375 BCE. Journal of Archaeological Science Reports 12: 

99-108. 
2 Allen R.L., Lundström I., Ripa M., Simenov A., Christofferson H., 1996. Facies analysis of a 1.9 

Ga, continental margin, back-arc, felsic caldera province with diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) sulfide and 

Fe oxide deposits, Bergslagen region, Sweden. Economic Geology 91: 979-1008. 
3 Jansson, N.F., Allen, R.L., 2011. Timing of volcanism, hydrothermal alteration and ore formation at 

Garpenberg, Bergslagen, Sweden. Geologiska Föreningens Förhandlingar 133: 3-18. 
4 Allen R.L., Bull S., Ripa M., Jonsson R., 2003. Regional stratigraphy, basin evolution, and the 

setting of stratabound Zn-Pb-Cu-Ag-Au deposits in Bergslagen, Sweden. Final report for Boliden 

Mineral and SGU-FoU project 03-1203/99, 78 p. 
5 Allen R.L., Lundström I., Ripa M., Simenov A., Christofferson H., 1996. Facies analysis of a 1.9 

Ga, continental margin, back-arc, felsic caldera province with diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) sulfide and 

Fe oxide deposits, Bergslagen region, Sweden. Economic Geology 91: 979-1008. 
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Mineraliseringarna är associerade till den stromatolitiska kalkstenen (senare 
omvandlad till dolomit) och uppträder i övergången från vulkanisk silt- och 
sandsten i underliggande äldre bergartsled, och pimpstenar i överliggande 
yngre bergartsled. Vulkanitstråket uppträder som en synklinal (trågformad 
struktur) som stupar mot nordöst och vars östra utsträckning klipps av 
förkastningar. Mineraliseringarna kan följas som brantstående linser längs 
norra kanten av synklinalen. Inne i synklinalen uppträder flera parallella 
kalkstenszoner beroende på en komplicerad veckning av bergartsleden. 
Lappberget (som för närvarande bidrar till mineralreservens största tonnage) 
uppträder i en domformad struktur i centrala delen av synklinalen. Botten på 
synklinalen är inte känd men kan åtminstone beräknas till ca 1500-2000 
meters djup. 
 
Figur 4 visar en översikt av Garpenbergs malmreserver och mineraltillgångar. 
Malmerna bryts för deras innehåll av zink, silver, bly, koppar och guld. 
Metallerna är bundna till svavel i olika mineral (zinkblände, blyglans, 
kopparkis och diverse silversulfider), dessa förekommer tillsammans med 
svavelkis och ibland magnetkis. Halterna på de olika linserna visar stor 
variation, vilket kan tyda på att metallzoneringen i området är väl utvecklad. 
 
För närvarande beräknas mineralreserven i Garpenbergsgruvan uppgå till 
74,8 miljoner ton. Prospektering pågår kontinuerligt i Garpenberg och 
mineraltillgångarna uppgår idag till 68,4 miljoner ton (Boliden, 2019). 
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Figur 4. Längsgående sektion som visar en översikt av Garpenbergs malmreserver 
och mineraltillgångar.  

 
 

6 GRUVA 

Malmen bryts under jord, dygnet runt, alla årets dagar. Parallellt med uttaget 
av malm sker tillredningsarbeten för åtkomst av nya brytningspositioner. Viss 
prospekteringsverksamhet pågår även i gruvan.  
 
Brytningsverksamheten är fortsatt planerad till samma brytningsområde som 
i befintligt tillstånd, d.v.s. från 450 m nivån ned till 1550 m. 
 
Brytningen består av sju olika delmoment, borrning, laddning, sprängning, 
lastning, skrotning, betongsprutning och bultning vilka illustreras i Figur 5  
 

 Utbrutna områden 

 Malmreserv 

 Mineraltillgång 
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Figur 5. Illustration av brytningscykeln i Garpenbergsgruvan. 

 
6.1 BORRNING 

Det första steget utgörs av borrning, vilket sker med hjälp av eldrivna 
hydraulaggregat monterade på mobila, dieseldrivna maskiner. Vid borrningen 
används vatten för att spola ut borrkaxet ur hålen, vilket tas från inträngande 
vatten. 
 
Förändringar 

För att höja produktionstakten avses antalet borriggar att utökas. Behovet av 
elenergi, diesel och vatten vid borrning beräknas öka proportionellt med 
ökningen av malmproduktionen vilket redovisas i avsnitt 10 
(Vattenhantering) och avsnitt 12 (Energianvändning).  
 
6.2 LADDNING OCH SPRÄNGING 

Borrhålen laddas med sprängmedel. Huvudsakligen används ett 
emulsionssprängämne som pumpas in i hålen. Laddutrustningen består av 
behållare för råvaror, pumpar, slangvinda och styrutrustning. Till en mindre 
del används ett patronerat sprängämne som förvaras i speciella förråd i 
gruvan. Vid laddning anpassas sprängkraften i borrhålen så att 
sprickbildningen närmast planerad kontur blir så liten som möjligt 
 
Sprängning av salvor sker två gånger per dygn alla dagar i veckan. Gruvan 
har ett avfyrningssystem som går via gruvans Wifi till en avfyrningsenhet 
som är placerad i närheten av salvan. Sista sträckan från avfyrningsenheten 
till den elektroniska tändaren som initierar salvan går det kabel.  
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Förändringar 

Inga förändringar avses att genomföras avseende laddnings- och 
sprängningsprocessen. Sprängningar kommer fortsatt att genomföras två 
gånger per dygn men salvorna kan komma att bli större och fler per vecka. 
Behovet av sprängmedel beräknas öka proportionellt med ökad 
malmproduktion. Förbrukningen förväntas fortsatt komma att variera utifrån 
mängden tillredningsarbete.  
 
I Tabell 1 anges årsförbrukningen av sprängmedel samt en prognos för 
förbrukningen vid tillståndsgiven produktion 3,0 miljoner ton/år. Av tabellen 
framgår också hur förbrukningen förväntas förändras vid en 
produktionsökning till 3,5 miljoner ton/år. 

Tabell 1. Årsförbrukningen av sprängämnen 2017 – 2019 samt prognos för 
förbrukningen vid tillståndsgiven produktionsnivå, 3,0 Mton/år.  Av tabellen 
framgår också hur förbrukningen förväntas förändras vid ökad produktion till 3,5 
Mton/år. Förbrukningen beror förutom av produktionsnivån även på mängden 
tillredningsarbete.  

 Utfall    Prognos Förändring 

 2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Uppfodrad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 

Emulsionssprängmedel [kton] 1,85 2,05 2,15 2,25 +0,37 

Patronerat sprängämne [kton]  0,015 0,011 0,009 0,010 +0,002 

 
6.3 SKROTNING, BETONGSPRUTNING OCH MEKANISK 

BERGFÖRSTÄRKNING 

Efter utlastning av sprängt berg rensas tak, gavel och väggar med ett 
hydrauliskt spett, varvid löst berg avlägsnas.  
 
Efter skrotning sker så kallad ytförstärkning genom att ett betongskikt sprutas 
på bergtak, gavel samt övre delarna av sidorna i bergrummen. För att 
betongskikten skall härda snabbt används en så kallad accelerator. 
Sprutbetongen levereras i beredd form med lastbil i poster om 7 m3. En bra 
skrotad sprängplats ger bättre resultat för betongsprutning och bultning. 
 
Ytterligare förstärkning sker med så kallad bergbult. Bergbulten tillverkas av 
armeringsjärn vanligen med längden 2,7 meter. De gjuts fast i borrhål med 
plastpatroner. 
 
Förändringar 

Den planerade produktionsökningen medför inga förändringar avseende 
processerna skrotning, betongsprutning eller mekanisk bergförstärkning.  
 
Årsförbrukningen av sprutbetong och plastpatron anges i Tabell 2. 
tillsammans med en prognos för förbrukningen vid tillståndsgiven 
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produktion, 3,0 miljoner ton per år. En prognos anges också för hur 
förbrukningen förväntas förändras vid planerad produktionsökning vilket 
innebär en uppräkning. Förbrukningen varierar även över tid beroende på hur 
mycket tillredningsarbeten som genomförs. 

Tabell 2. Konsumtion av sprutbetong och plastpatron i gruvan 2017-2019 samt 
prognos för tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 Mton/år. Tabellen redovisar även 
förväntad förändring vid ökad produktion till 3,5 Mton/år 

 Utfall    Prognos Förändring 

 2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Uppfodrad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 

Sprutbetong [m3] 13300 14600 14100 14800 +400 

Plastpatroner [k antal] 700 818 834 875 +75 

 
6.4 LASTNING, KROSSNING OCH UPPFORDRING 

Losshållen malm lastas med hjälp av fjärrlastare och hjullastare för vidare 
transport med lastbil från gaveln där malmen brutits. Malmen transporteras 
till en av två befintliga krosstationer som ligger i anslutning till 
uppfordringsanläggningen. Malmen krossas i så kallade käftkrossar innan 
vidare uppfordring via malmschaktet med hjälp av ett eldrivet spel 
(malmhiss). 
 
Malmschaktet, som sträcker sig ned till nivån 1175 m, mynnar på norra 
industriområdet. En lave i betong, cirka 65 m hög, är placerad ovanpå 
schaktläget med ett så kallat Koepespel i toppen för drivning av malmskippen 
(malmhiss).  
 
Vid brytning losshålls även sidoberg, så kallat gråberg. Det mesta av 
gråberget används direkt för återfyll (se nedan) och transporteras därmed 
aldrig upp ur gruvan. Emellanåt finns dock behov av lagring av gråberg ovan 
jord. På industriområdet mynnar en ramp som gör det möjligt att nå gruvan 
med bil och via rampen kan gråberget transporteras upp till dagen. 
 
Förändringar 

Inga förändringar avses att genomföras avseende lastning, transport under 
jord samt krossning och uppfodring.  
 
Krossning och uppfordring sker med hjälp av elkraft som ingår i den 
redovisade elförbrukningen i Tabell 15. Behovet av elenergi för dessa 
moment beräknas i huvudsak öka proportionellt mot ökningen av 
malmproduktionen.  
 
Förbrukningen av diesel för lastnings- och transportarbetet beräknas också 
öka proportionellt med ökningen av malmproduktionen. Prognosen för den 
totala konsumtionen av diesel finns i Tabell 16 
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6.5 ÅTERFYLLNING 

Den primära brytningsmetoden som används är skivpallsbrytning med 
stabiliserad återfyll. När malmen har lastats ut ur brytningsrummet fylls detta 
igen. Återfyllning sker vanligen med gråberg och/eller anrikningssand (paste-
fill).  
 
Beroende på bergets egenskaper, brytningsrummens storlek och malmens 
utbredning kan återfyllnadsmaterialet stabiliseras genom inblandning av 
cement eller liknande bindemedel. I den så kallade paste-fillanläggningen 
ovan jord blandas bindemedel in i anrikningssanden i en kontrollerad process 
(se kapitel 7.8) och pumpas ned till de rum som skall återfyllas.  
 
Ett system av vertikala borrhål och horisontella stålrör fördelar pastan till 
aktuellt bryningsrum. Ungefär 25-35 % av den anrikningssand som 
uppkommer i anrikningsverket används för återfyll av utbrutna brytningsrum. 
 
Förändringar 

Cirka en tredjedel av anrikningssanden från anrikningsprocessen har använts 
för återfyllnad i gruvan under de senaste tre åren (se närmare i kapitel 7.6). 
Denna ungefärliga fördelning bedöms fortsatt kvarstå även vid ökad 
produktion. Återfyllningsprocessen styrs emellertid som beskrivits av 
kvaliteten på berget etc. Som mest kan cirka hälften av mängden 
anrikningssand komma att utnyttjas. 
 
6.6 VENTILATION OCH UPPVÄRMNING 

Friskluft tillförs gruvan via tilluftsschakt försedda med fläktar ovan jord. 
Luften värms vintertid för att undvika isbildning i schakten. Värme-
anläggningarna består av värmeväxlare samt elpatroner och gasol. 
Ventilationsluften lämnar gruvan genom flera frånluftsschakt samt rampen. 
 
Garpenbergsgruvan har idag tre fläktstationer för tilluft och installerad 
maxkapacitet är cirka 930 m3/s. Två av fläktstationerna är belägna på gruvans 
industriområde och en station är belägen på 820 m nivån. 
 
Förändringar 

Inga nya ventilationsanläggningar planeras att anläggas vid utökad 
produktion till 3,5 Mton/år. Energianvändningen i samband med ventilering 
av gruvan beskrivs vidare i avsnitt 12 (Energianvändning). 
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6.7 ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR UNDER JORD SAMT 
PERSONALUPPFORDRINGAR 

Under jord finns serviceanläggningar i form av verkstäder för maskiner och 
fordon, kontor samt personalutrymmen med toaletter. Service och reparation 
av fordon omfattar bland annat oljebyten och smörjning. Vid de flesta 
verkstäder och serviceplatser finns oljeavskiljare. 
 
Verkstäder på nivåerna 700, 910 och 1225 meter servar de norra delarna av 
gruvan. I de södra delarna av gruvan finns verkstad på nivå 530 meter.  
 
Utöver rampen är det möjligt att få tillträde till gruvan via personhiss som har 
avstigningsnivåer på nivåerna 560, 700, 864 och 1054. Personhissen är 
utrustad med två plan som tar 40 personer totalt. 
 
Förändringar 

En gruvas struktur förändras kontinuerligt i takt med att malmkroppar bryts 
ut och nya tillkommer. De anläggningar som idag existerar i befintlig gruva 
kan därför komma att avvecklas och ersättas av nya enheter i takt med gruvans 
utveckling. Inga specifika strukturella förändringar kopplade till detta 
ändringstillstånd föreligger dock.  
 
Förbrukade mängder smörj- och motorolja samt smörjfetter i gruvan under de 
senaste tre åren redovisas i Tabell 3 tillsammans med en prognos för 
tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 miljoner ton malm per år. Av tabellen 
framgår även den prognosticerade förändringen vid ökad produktion. 
Förbrukningen vid en malmproduktion på 3,5 miljoner ton malm per år har i 
huvudsak skattats genom uppräkning med produktionsökningen. 
Förnödenheterna lagras i anslutning till serviceplatserna. 
 

Tabell 3. Kemikalieanvändning under perioden 2017 -2019 samt prognos för 
tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 Mton/år. I tabellen redovisas även den 
prognosticerade förändringen vid ökad produktion till 3,5 Mton/år. 

 
 

Utfall  Prognos  Förändring 
2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Uppfodrad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 
Smörj- och motorolja [m3] 148 98 64 75 +25 
Smörjfetter [ton] 4,1 4,9 5,3 5,6 +0,4 

 
 

7 ANRIKNINGSVERK 

I anrikningsprocessen separeras huvuddelen av värdemineralen från det 
ofyndiga materialet (gråberget). Värdemineralen koncentreras till olika 
metallkoncentrat för försäljning. Restprodukten, anrikningssand, används för 
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återfyllnad under jord eller deponeras på sandmagasinet, 
Ryllshyttemagasinet. Anrikningsprocessen pågår kontinuerligt dygnet runt.  
 
7.1 MALMTRANSPORT OCH LAGER 

Den brutna och krossade malmen uppfordras i ett schakt vid det norra 
industriområdet. Malmtransporten från laven till malmlagret vid 
anrikningsverket sker med transportband cirka 200 meter. Malmlagret 
(malmladan) rymmer cirka 65 kton.  
 
Malmlagret är inbyggt för att underlätta produktionen under vintertid och för 
att minska spridningen av buller och damm till omgivningen. Från 
malmlagret leds malmen till anrikningsverket via två bandtransportörer 
sammankopplade i en omlastningsstation. Transportörerna samt 
omlastningsstationen är täckta. Om det blir fullt i malmladan så kan malmen 
lagras på en plan norr om malmladan dit den fraktas med lastbil.  
 
Det finns även möjlighet att anrika malm från andra producenter eller att ta 
in andra typer av externa material som t.ex. varp. Dessa material lastas då av 
med bil i anslutning till malmlagret.  
 
Förändringar 

Mängden malm som transporteras kommer att öka. Hanteringen kommer 
emellertid inte att påverkas av den planerade produktionsökningen. 
 
7.2 MALNING 

För att frilägga värdemineralen mals malmen i kvarnar tillsammans med 
vatten. Malningsprocessen är autogen vilket betyder att ingen extra malmedia 
i form av stänger eller kulor används. Processen är energikrävande med en 
energiförbrukning om cirka 17 kWh/ton.  
 
Den absoluta huvuddelen av malmen lämnar kvarnkretsen som ett finmalt 
material uppslammat i vatten (pulp). En liten mängd blyslig med höga halter 
av värdemineral utvinns gravimetriskt i malkretsen.  
 
I malkretsen finns även flotationsapparater av mindre modell som är 
anpassade för att hantera grovt gods, vilket ger ett ökat utbyte av blymineral 
och ädelmetaller.  
 
Förändringar 

En ökning av genomsättningen vid bibehållen nedmalning beräknas kunna 
ske genom smärre ombyggnader. En ändring av utmatningen i kvarnarna kan 
behövas för att klara det större flödet genom kvarnarna vid 
kapacitetsökningen. 
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Förbrukningen av elenergi och vatten vid malningen förväntas öka 
proportionellt mot den mängd malm som anrikas. Energianvändningen 
beskrivs närmare i avsnitt 12 och vattenanvändningen beskrivs i avsnitt 10.  
 
7.3 FLOTATION 

Huvuddelen av produkterna tas fram via flotation. I en serie tankar får luft 
bubbla upp genom pulpen. Genom tillsats av olika flotationsreagens kan 
partiklarnas ytkemiska egenskaper kontrolleras så att värdemineralen bärs 
upp till ytan av luftbubblorna. Det bildas ett mineraliserat skumtäcke som 
skiljs av för vidare bearbetning. För att få ett gott utfall av den ytkemiska 
processen krävs relativt små tillsatser av flotationsreagens, samtidigt som det 
vatten som tillsätts bör vara av god kvalitet. De reagenser som behövs för 
processen bereds till brukslösningar i en reagensavdelning.  
 
I Garpenberg utförs anrikningen i tre flotationskretsar, alla med ett likartat 
utseende där ett råkoncentrat floteras i ett första steg. Råkoncentratet renas 
genom att flotationsprocessen upprepas i flera steg i en så kallad 
repeteringskrets. För att upprätthålla höga utbyten fortsätter flotationen av 
mellanprodukten från råflotationen i en så kallad rendragningskrets. I kretsen 
återförs olika mellanprodukter och rendragningskoncentratet till 
råflotationen. Dessa produkter kan även malas ytterligare i mindre kvarnar 
för att förbättra friläggningen av värdemineralen.  
 
I en första krets floteras ett värdemineralkoncentrat med de betalbara 
metallerna bly (Pb), koppar (Cu), guld (Au) och silver (Ag), i den så kallade 
CuPb-flotationen. Detta koncentrat delas upp i en andra krets som benämns 
som separationskretsen eller Cu-flotationen. Här floteras ett koncentrat med 
de betalbara metallerna koppar, guld och silver, det så kallade Cu-
koncentratet. Kvar blir Pb-koncentratet med de betalbara metallerna bly, guld 
och silver. 
 
Mellanprodukten från CuPb-flotationen pumpas till Zn-flotationen där ett 
mineralkoncentrat med den betalbara metallen zink (Zn) floteras, det så 
kallade Zn-koncentratet. Vid höga silverhalter kan även silver betalas i Zn-
koncentratet. 
 
Flotationsprocessen har genom åren anpassats till varierande malmkvaliteter. 
Utvecklingen har gjort det möjligt att frångå båda de miljömässigt 
problematiska reagenserna cyanid och svaveldioxid. Ett utvecklingsarbete 
pågår för att kunna frångå även natriumdikromat. 
 
Förändringar 

En ökning av produktionen bedöms kräva något högre kapacitet i CuPb-
repeteringskretsen och Cu/Pb-separationskretsen medan befintlig CuPb-
råflotationskretsen beräknas räcka till för en produktion på 3,5 miljoner ton 
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per år. Även Zn-råflotations- och Zn-repeteringskretsarna beräknas klara den 
högre produktionstakten.  
 
I Tabell 5 finns en lista över reagens samt en prognos över hur förbrukningen 
förändras vid den högre genomsättningen. Förbrukningen beräknas i stort öka 
proportionellt mot den mängd malm som anrikas.  
 
7.4 AVVATTNINNG AV KONCENTRAT 

Koncentraten avvattnas före leverans. Den lilla andelen gravimetriskt 
producerat koncentrat filtreras i en enkel process varefter den är klar för 
leverans. Zn-, Pb- och Cu-koncentraten från flotationsprocessen förtjockas i 
sedimentationsbassänger (förtjockare) och filtreras i pressluftfilter. För att 
öka effektiviteten i dessa processer tillsättas flockningsmedel. Från 
avvattningskretsarna avgår processvatten till Ryllshyttemagasinet. 
 
De avvattnade flotationskoncentraten (sliger) mellanlagras i ett inbyggt 
magasin i direkt anslutning till anrikningsverket. 
 
Förändringar 

Elenergi för avvattningskretsarna bedöms öka proportionellt mot den ökade 
produktionen av koncentrat. I Tabell 5 redovisas konsumtionen av 
avvattningskemikalier under de senaste tre åren samt en prognos för hur 
förbrukningen förändras vid produktionsökningen. Konsumtionen av 
flockningsmedel väntas öka proportionellt mot mängden anrikad malm. 
 
7.5 UTLASTNING AV KONCENTRAT 

Kopparsligen körs med lastbil till Smedjebacken varifrån transport sker med 
tåg till Rönnskärsverken utanför Skellefteå. Bly- och zinksligerna 
transporteras med lastbil till Gävle hamn, där produkterna mellanlagras i ett 
magasin i hamnen före utlastning till båt för transport till smältverk. 
Gravimetrikoncentratet transporteras med lastbil till internt eller externt 
smältverk. Sligerna transporteras från Garpenberg med täckta lastbilar som 
rymmer ca 52 ton fuktig slig. 
 
Ett inbyggt magasin för maximalt 2200 ton Zn-slig finns bredvid 
anrikningsverket för att parera perioder med höga malmhalter eller störningar 
i sligleveranserna. Lastning av slig sker inne i filterbyggnaden och det 
inbyggda magasinet vilket gör att hanteringen av sliger sker inomhus. 
 
Förändringar  

Utlastningen av koncentrat planeras att ske på samma sätt som idag även vid 
en produktionsökning. Antalet transporter bedöms öka proportionellt mot den 
ökade produktionen av koncentrat. Transporter beskrivs närmare i avsnitt 11. 
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7.6 ANRIKNINGSSAND  

Beroende på hur rik malmen är tas 10-20 viktprocent av ingående massflöde 
till anrikningsverket ut som koncentrat. Resterande 80-90 viktprocent utgörs 
av restprodukten anrikningssand. Mängden sand som kan utnyttjas för 
återfyllning beror som tidigare beskrivits av brytningsteknik och tillgång till 
gråberg. Cirka en tredjedel av mängden anrikningssand beräknas normalt 
kunna åtgå för detta ändamål medan resterande del deponeras i 
sandmagasinet, Ryllshyttemagasinet. 
 
Förändringar  

I Tabell 4 redovisas producerade mängder anrikningssand samt fördelningen 
mellan gruva och sandmagasin under de senaste tre åren samt en prognos för 
tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 miljoner ton per år samt vid ökad 
produktion till 3,5 miljoner ton per år. Fördelningen av anrikningssand till 
återfyll respektive sandmagasinet kommer fortsatt att vara ungefär densamma 
vid ökad produktion. 

Tabell 4. Mängd producerad anrikningssand och fördelningen till gruva under 
perioden 2017 -2019 samt prognostiserad fördelning vid tillståndsgiven 
produktionsnivå 3,0 Mton/år samt vid ökad produktionsnivå 3,5 Mton/år.  

 Utfall   Prognos Prognos 

Produkt 2017 2018 2019 3,0 Mton 3,5 Mton 

Anrikningssand från verk [Mton] 2,38 2,38 2,61 2,71 3,24 

Pastefyllning [Mton] 0,71 0,74 1,00 1,04 1,08 

Andel av anrikningssand till återfyll 

[Mton] 

29% 31% 38% 38% 33% 

 
7.6.1 Pumpning av anrikningssand 

I anrikningsverket finns en pumpanläggning för anrikningssand, uppdelad i 
två stationer. Den ena stationen pumpar anrikningssand, som ska användas 
för återfyll, till paste-fillanläggningen för framställning av pasta. Den andra 
stationen pumpar all restprodukt tillsammans med processvatten och övriga 
typer av vatten till sandmagasinet. En förtjockare anläggs under 2020 vid 
Ryllshyttemagasinet, vilket innebär en något kortare sandpumpledning. Den 
förtjockade sanden skall dock fortsatt pumpas vidare till magasinet varför den 
totala energiåtgången bedöms bli i samma storleksordning som vid nuvarande 
arrangemang. 
 
Paste-fillanläggningen ligger i anslutning till anrikningsverket varför det är 
kort ledningsavstånd. En del av sanden cykloneras vilket innebär ett visst 
mottryck och därmed är energiåtgången något högre än vad det korta 
avståndet medför. 
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Driftstörningar i sandpumpningen kan upptäckas dels genom daglig tillsyn 
och dels genom övervakning av tryckvakter. Eventuell avfallssand som läckt 
ut samlas upp och deponeras på Ryllshyttemagasinet. En mellanpumpstation 
för pumpningen finns vid Gruvsjön.  
 
Vid t.ex. strömavbrott kan det bli aktuellt att tillfälligt släppa gruv- och 
processvatten tillsammans med anrikningssand till uppsamlingsdammar 
utanför anrikningsverket. Vattnet från dessa dammar pumpas sedan till 
Ryllshyttemagasinet via sandpumpningen. Vid behov grävs 
uppsamlingsdammarna ur och sanden transporteras till Ryllshyttemagasinet 
för deponering. 
 
Förändringar  

Pumpningen av sand till sandmagasinet avses inte att förändras till följd av 
planerad produktionsökning. Elförbrukningen ökar dock i huvudsak 
proportionerligt mot den ökade genomsättningen. Den ökade nivåskillnaden 
som uppstår då dammarna runt Ryllshyttemagasinet successivt höjs innebär 
att ökningen över tid blir något högre än vad enbart en ökad produktion 
innebär, denna ökning bedöms emellertid som försumbar i sammanhanget.  
 
Hanteringen rörande pumpningen till paste-fillanläggningen vid ökad 
produktion kommer att vara densamma som idag liksom hanteringen gällande 
reservutsläpp. 
 
7.7 KEMIKALIER I ANRIKNINGSVERKET 

Processen har genom åren anpassats till varierande malmkvaliteter. Med 
teknisk utveckling och nya malmtyper har även de reagens som används 
förändrats över tiden. I dag används t ex inte cyanid och svaveldioxid längre 
vilket minskat riskerna både för arbetsmiljön och för den yttre miljön.  
 
Även i framtiden kommer kemikalieanvändningen att anpassas till de malmer 
som processas i verket. Utbyte av reagenser kan även ske i takt med införande 
av ny teknik, för att effektivisera processen eller av miljöskäl. För närvarande 
utreds olika alternativ för utbyte av natriumdikromat.  
 
Generellt finns det anledning att minimera användningen av kemikalier. Dels 
medför de en belastning för miljön och dels innebär de en driftskostnad. För 
utfallet av flotationsprocessen kan det dessutom vara direkt skadligt att 
tillsätta reagens i överskott, varför minimering av användningen av 
kemikalier är en viktig del av processtyrningen. 
 
Anrikningsverket är utrustat med flödesmätare för kontroll av mängden 
tillsatt reagens, vidare analyseras kontinuerligt viktigare 
produktionsströmmar på metallhalter för en indirekt kontroll av att tillsatta 
mängder reagens är rätt anpassade Processen har utformats efter många års 
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erfarenheter och utveckling. Instrumenteringen med mätpunkter är mycket 
omfattande, inte minst gällande reagensdosering. 
 
Förändringar 

I Tabell 5 redovisas förbrukade mängder av anrikningskemikalier under de 
tre senaste åren tillsammans med en prognos för förbrukningen vid 
tillståndsgiven produktion 3,0 miljoner ton per år. Av tabellen framgår även 
prognosticerad förändring vid produktionsnivå 3,5 miljoner ton per år. 
Förbrukningen för de flesta kemikalier har räknats upp med 
produktionsökningen.  

Tabell 5. Förbrukade processkemikalier under perioden 2017 -2019 samt prognos 
för tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 Mton/år. I tabellen redovisas även 
prognosticerad förändring vid en produktionsökning till 3,5 Mton/år. 

Reagens Utfall     Prognos Förändring Anmärkning 

  2017 2018 2019 2020 3,5 Mton   

Anrikad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5   

Xantater [kton] 0,10 0,11 0,09 0,10 +0,02 Flotation 

Zinksulfat [kton] 1,14 1,19 1,20 1,26 +0,21 Flotation 

Dextrin [kton] 0,49 0,54 0,46 0,48 +0,08 Flotation 

Skumbildare [kton] 0,07 0,08 0,07 0,07 +0,01 Flotation 

Natriumdikromat [kton] 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,00 Flotation 

Järnsulfat [kton] 0,19 0,20 0,22 0,23 +0,03 Flotation 

Kalk, släckt [kton] 2,14 2,45 2,67 2,80 +0,47 Flotation 

Kopparsulfat [kton] 0,88 1,02 1,03 1,08 +0,18 Flotation 

Flockningsmedel [kton] 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,00 Avvattning 

Malkulor keramiska [kton] 0,08 0,05 0,05 0,05 +0,01 Ommalning 

 
7.8 PASTE-FILLANLÄGGNINGEN 

Genom att avvattna anrikningssanden och binda den med cement eller 
liknande ämne får man en plastisk massa, en paste eller pasta. Materialet 
pumpas ned i gruvan för att fylla ut utbrutna rum. Med tiden härdar det och 
bildar ett utfyllnadsmaterial med hög hållfasthet. 
 
Paste tillverkas genom att klassera anrikningssanden i en grov och en fin 
produkt. Den fina produkten skickas tillbaka till sandpumpningen för vidare 
transport till Ryllshyttemagasinet medan resten går till en förtjockare 
tillsammans med en liten tillsats av flockningsmedel. Den grova produkten 
från förtjockaren avvattnas på filter och blandas därefter tillsammans med 
finandelen och bindemedel i rätt proportion för att få en pumpbar pasta. 
Processen sker i två linjer med hjälp av hydrocykloner, förtjockare, skivfilter 
och blandare. Den ena blandaren är satsvis medan den andra blandaren är 
kontinuerlig. Båda linjerna nyttjas för fullt när paste behövs i gruvan. För att 
öka kapaciteten kan nyttjandegraden ökas. 



 
 
 2020-09-30 24 (42) 
 
 

 
 

 
En ombyggnation skedde under 2018 varefter endast en del av flödet går via 
förtjockaren och därmed har åtgången av flockningsmedel minskat. Innan 
ombyggnationen skickades allt via förtjockaren och vattenhalten justerades 
efter förtjockaren. Efter ombyggnaden blandas det förtjockade med det ej 
förtjockade så att rätt vattenhalt erhålls. 
 
Paste-fillanläggningen försörjs av processvatten från anrikningsverket. 
 
Förändringar 

De senaste tre årens konsumtion av flocknings- och bindemedel samt en 
prognos för konsumtionen vid tillståndsgiven produktionsnivå 3,0 miljoner 
ton per år redovisas tillsammans med bedömd förändring vid ansökt 
produktionsökning i Tabell 6. 

Tabell 6. Konsumerade kemikalier i paste-fill anläggningen år 2017 – 2019 samt 
prognosticerade mängder för 3,0 Mton/år. Av tabellen framgår även bedömd 
förändring vid en produktionsökning till 3,5 Mton/år. 

Reagens 
 

Utfall     Prognos  Förändring 
2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Sand i paste [Mton] 0,71 0,74 1,00 1,04 +0,18 

Flockningsmedel * [kton] - - 0,001 0,001 0,000 

Bindemedel** [kton] 25 27  36 37 +6 
*Bedömning för 2017 och 2018 saknas uppgifter 
**Cement + slaggcement 

 
Processen konsumerar elenergi för drift av bland annat cyklonpumpar, 
blandningsstation och paste-pump. Under åren 2018 och 2019 åtgick det 3,7 
resp 4,3 GWh för processen. Vid ökning av kapaciteten beräknas 
energiåtgången öka proportionellt. 
 
 

8 RYLLSHYTTEMAGASINET 

Den del av den finmalda malmen som återstår efter utvinning av 
värdemineralen och framställning av återfyllnadsmaterial för gruvan, 
deponeras i Ryllshyttemagasinet. Sanden pumpas till sandmagasinet 
uppslammad i vatten (slurry). Deponeringen sker med både direktutsläpp och 
spigottering från dammkrönen. I dag deponeras sand runt hela 
sandmagasinets aktiva del. Magasinet och dess omgivande dammar beskrivs 
närmare i avfallshanteringsplanen (bilaga D till ansökan). I 
avfallshanteringsplanen beskrivs även närmare den sand som deponeras. 
 
Fastgodshalten i den deponerade sanden kan variera till följd av att mängden 
sand som tas till återfyll i gruvan varierar, vilket påverkar förhållandet mellan 
sand och vatten. Under 2019 – 2020 har en förtjockare anlagts intill 
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Ryllshyttemagasinet. Förtjockarens syfte är att avvattna den inkommande 
slurryn så att fastgodshalten i den deponerade sanden blir densamma oavsett 
hur stort uttaget till återfyllnad är.  
 
Ledningarna från anrikningsverket kommer att anlöpa förtjockaren och den 
förtjockade slurryn fördelas därefter i spigotteringsledningarna på dammkrön 
i enlighet med deponeringsplanen. Överloppet från förtjockaren, som består 
av huvuddelen vatten, kommer att tillföras förklarningsytan i sandmagasinet 
via separat ledning.  Effekten av denna förändrade hantering blir att mindre 
vatten hamnar i beachen (den del av den deponerade sanden som ligger 
närmast dammkropparna och bidrar till dess stabilitet). Förutsättningarna för 
den redan deponerade sanden bedöms inte förändras. Förtjockaren tas i drift 
under hösten 2020.  
 
Vattnet utgörs till största delen av processvatten från gruvan och 
anrikningsverket, paste-fillanläggningen, dagvatten, samt från indämda delen 
av Gruvsjön. Efter rening (se Kapitel 10.7) och klarning i klarningsmagasinet 
(Kongsjön) där anrikningssand samt slam från reningsprocessen sedimenterar 
återpumpas huvuddelen av vattnet till anrikningsverket för användning som 
processvatten. Överskottsvatten leds ut till Gruvsjön och vidare i 
recipientsystemet. Läckagevatten från dammarna samlas upp i ett system runt 
magasinsområdet och pumpas tillbaka till magasinet. 
 
Genom successiv dämning av utloppet i det som ursprungligen var 
Ryllshyttesjön har nivån höjts med cirka 37 meter. Gällande tillstånd medger 
att befintliga dammar får byggas på till en krönhöjd om + 256 m (RH70) och 
gällande byggtid sträcker sig till och med 2028.  
 
Förändringar 

Hanteringen av anrikningssand avses inte att förändras vid ökad produktion. 
Anrikningssandens kvalitet och egenskaper bedöms heller inte påverkas av 
planerad produktionsökning.  
 
Kapaciteten för den nu tillståndsgivna höjningen av dammarna, utifrån 
nuvarande produktionstakt, bedöms kunna hantera producerad 
anrikningssand fram till omkring 2032/2033. Den planerade 
produktionsökningen leder till att mängden sand till magasinet per år ökar 
proportionsenligt, vilket redovisats tidigare. Mängden sand som deponeras 
kommer fortsatt, precis som idag, även att styras av hur stor andel som åtgår 
till återfyllnad i gruvan.  
 
Den ökade årliga mängden sand till Ryllshyttemagasinet bedöms komma att 
rymmas inom gällande tillstånd då byggtiden förväntas löpa ut före magasinet 
är att betrakta som fullt.  
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9 UPPLAG 

Vid den äldre delen av norra industriområdet mellanlagras malm och gråberg 
enligt gällande miljödom daterad 2018-12-20, M 467-18. Domen ger Boliden 
tillstånd att utöka befintligt gråbergsupplag inom det Norra industriområdet i 
Garpenberg till en total volym om 673 000 m3 gråberg fram till dess att driften 
av gruvan avslutas. En inmätning av befintliga upplagsområden har 
genomförts i augusti 2020. Den visar att det för närvarande lagras ca 340 000 
m3 gråberg på upplagsområdet. 
 
I den nya delen av norra industriområdet sker lagerhanteringen av malm, till 
största delen inomhus. Inom området lagras även utrustning för drift av gruva 
och anrikningsverk. 
 
Vid södra industriområdet finns mindre upplag av material för drift av gruva 
och anrikningsverk. 
 
Förändringar 

Upplagsverksamheten kommer inte att förändras till följd av planerad 
produktionsökning. Mängden gråberg som förväntas behöva lagras ovan jord 
ses kontinuerligt över inom ramen för arbetet med LOMP (Life Of Mine 
Plan). En ny LOMP har upprättats under 2020 där höjd har tagits för att 
successivt öka produktionen. Det tillståndsgivna upplaget bedöms fortsatt 
kunna täcka behovet för lagring av gråberg ovan jord. För mer information se 
avfallshanteringsplanen (bilaga D till ansökan). 
 
 

10 VATTENHANTERING 

Figur 6 beskriver huvudsakliga pumpvägar för vatten och gods inom 
gruvområdet i Garpenberg. Den största delen av det vatten som på olika sätt 
hanteras inom området kommer direkt eller indirekt från länshållning av 
gruvan. Länshållnings-vatten som pumpas upp ur gruvan kallas här för 
gruvvatten. Den torrlagda delen av Gruvsjön pumpas som beskrivits tidigare 
läns för att hindra vattnet från att tränga ned i gruvan, detta vattenflöde kallas 
här för länshållningsvatten. För att möjliggöra brytning av vissa fyndigheter 
krävs en avsänkning av det lokala vattentrycket genom tappning av 
grundvatten inom ett visst delområde. Detta vatten särhålls från 
gruvverksamheten och är därmed opåverkat. Vattnet leds ut till 
Gransjöbäcken och benämns som särhållet gruvvatten. 
 
Vatten för industriellt bruk i processerna ovan jord tillgodoses främst genom 
olika former av vattenåtervinning. Det vatten som kontinuerligt pumpas till 
Ryllshyttemagasinet återcirkuleras i hög grad tillbaka till anrikningsverket. 
Vissa delprocesser i verket kräver en särskild vattenkvalitet och för detta 
används så kallat råvatten, vilket tas från Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön. 
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Figur 6. Huvudsakliga pumpvägar för vatten (och gods) i tillståndsgiven 
anläggning. Blå pilar = råvatten, gula pilar = processvatten, bruna pilar = 
anrikningssand och processvatten. 

Förändringar 

Den övergripande vattenhanteringen inom Bolidens verksamhetsområde 
avses inte förändras vid ökad produktion. I Tabell 7 redovisas årliga flöden 
av de viktiga vattenströmmarna i området för perioden 2017 till 2019 
tillsammans med prognosticerade flöden vid tillståndsgiven produktion 3,0 
miljoner ton per år. Av tabellen framgår även bedömd förändring vid ökad 
produktion.  
 
  



 
 
 2020-09-30 28 (42) 
 
 

 
 

Tabell 7. Årliga flöden av de viktigaste vattenströmmarna inom gruvområdet åren 
2017-2019 (framtagna genom flödesmätning) samt prognos för 3,0 Mton/år samt för 
ökad produktion till 3,5 Mton/år. 

 
 

Utfall [M(m3)]   

2017 2018 2019 Prognos Prognos 

Anrikad malm (Mton) 2,6 2,6 2,9 3,0 3,5 

Råvatten från Finnhytte-Dammsjön 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Råvatten från Gruvsjön 1,0 0,9 0,6 0,6 0,8 

Återvinningsvatten från Kongsjön 6,4 6,3 6,8 7,0 7,8 

Summa processvatten 7,7 7,5 7,6 7,9 9,0 

Länshållningsvatten  
från utjämningsmagasinet 

0,7 0,7 1,1 1,1  1,1 

Gruvvatten 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 

Särhållet gruvvatten 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 

Summa vatten från gruvan 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 

Vatten till Ryllshyttemagasinet 9,5 9,5 9,9 10,2 11,3 

Utsläppt vatten från  
Ryllshyttemagasinet till Gruvsjön 

3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 

 
10.1 RÅVATTEN 

Råvatten till anrikningsprocessen tas från Gruvsjön och Finnhytte-
Dammsjön. Råvattnet som tas från Finnhytte-Dammsjön används för 
tillredning av de reagenser som används i anrikningsverkets process, kylning 
av kvarnmotorer samt som tätningsvatten av pumpar. Råvattnet från Gruvsjön 
används som processvatten tillsammans med återvinningsvatten som 
ytterligare beskrivs nedan.  
 
Boliden har tillstånd för att ta ut vatten från både Finnhytte-Dammsjön och 
Gruvsjön eller från enbart Gruvsjön enligt miljödom M461-11. Det maximala 
uttaget tillåts vara totalt 1 900 000 m3/år, varav högst 950 000 m3 får tas från 
Finnhytte-Dammsjön. För den senare sjön får uttaget av vatten inte heller 
överstiga 10 000 m3 per två dygn. 
 
Förändringar 

Behovet av råvatten bedöms komma att öka något jämfört med vad som har 
förbrukats de senaste åren till följd av ökad genomsättning av malm genom 
anrikningsverket. Det ökade behovet ryms väl inom gällande tillstånd.  
 
10.2 ÅTERVINNINGSVATTEN 

Huvuddelen av det vatten som nyttjas vid anrikningsprocessen utgörs av 
återvinningsvatten från Ryllshyttemagasinet. Återvinningsgraden av vatten 
till anrikningsprocessen är normalt sett cirka 80-90 % vilket innebär att 
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gällande villkor på minst 50 % återvinningsvatten i anrikningsverket är 
uppfyllt.  
 
Uttag av återvinningsvatten görs i utskovet från Ryllshyttemagasinets 
klarningsdel Kongsjön. En rörledning är utlagd i anslutning till sandledningen 
och leder vatten genom självtryck till mellanpumpstationen vid Gruvsjön 
varifrån det sedan pumpas till anrikningsverket. Mängden vatten registreras 
med hjälp av en flödesmätare.  
 
Återvinningsvattnet används framförallt som processvatten i 
anrikningsverket och paste-fillanläggningen. En mindre andel nyttjas även 
som spolvatten och brandvatten. 
 
Förändringar 

Det ökade behovet av vatten för processen avses att i huvudsak kunna täckas 
av ökad återvinning av vatten från klarningsmagasinet Kongsjön. En viss 
ökning av mängden råvatten är också att förvänta som beskrivits ovan.  
 
10.3 LÄNSHÅLLNINGSVATTEN 

Som tidigare beskrivits, pumpas vatten från utjämningsmagasinet i Gruvsjön 
till Ryllshyttemagasinet via mellanpumpstationen. Flödet av 
länshållningsvatten från Gruvsjöns torrlagda del är beroende av 
nederbördsförhållanden och varierar därför mellan åren. 
 
Förändringar 

Hanteringen av länshållningsvatten förväntas inte förändras. I den 
prognosticerade vattenbalans som tagits fram för ökad produktion har 
utgångspunkten för mängden länshållningsvatten varit utfallet för 2019 som 
var relativt rik på nederbörd. 
 
10.4 GRUVVATTEN 

Gruvan har en naturlig tillrinning av vatten, i huvudsak ovanför 400 meters 
nivån. Vattnet nyttjas under jord för borrning samt för att vattna lossprängt 
berg för att förhindra damning.  
 
Det finns ett utbyggt system för pumpning av gruvvatten under jord. Systemet 
består av pumpgropar och bassänger där vattnet samlas upp. Nedanför 1250 
m nivå samlas vattnet i pumpgropar/bassänger varifrån dränkbara pumpar 
transporterar vattnet uppåt i en pumptrappa med steg om cirka 100 m. I 
pumpgroparna ute i produktionsområdena sker sedimentering och 
slamhantering och på nivå 700 m och 1250 m finns utrustning för att 
effektivisera avslamningen. Det avskilda slammet lastas in till utbrutna rum. 
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Bassäng för uppsamling av driftvatten finns på nivå 335 nära det nya 
personschaktet, härifrån leds vattnet till brytningsområden i Lappberget, 
Dammsjön och Kaspersbo. Ytterligare en bassäng finns på nivå 500 m i den 
södra delen av gruvan, varifrån brytningsområden i Dammsjön och 
Kvarnberget kan förses med spolvatten. 
 
Vatten länshålls via personschaktet på det norra industriområdet. Ovan jord 
leds vattnet via kvävereningsanläggning (se vidare nedan) vidare till 
pumpning med anrikningssanden till Ryllshyttemagasinet. Pumpade 
vattenmängder de senaste tre åren framgår av Tabell 7. 
 
Förändringar 

Den största mängden gruvvatten härrör från naturliga tillflöden i gruvans 
ytliga delar. Dessa flöden kommer, precis som idag, att variera efter 
årsnederbörden men fortsatt produktion på djupet bedöms inte leda till 
nämnvärt ökade vattenmängder. I samband med miljöprövningen av Bolidens 
gruvverksamhet 2011 (M461-11) genomfördes en fördjupad geohydrologisk 
bedömning (Bergab, 2011). De bedömningar som då gjordes och prövades 
förändras inte till följd av planerad produktionsökning då verksamheten under 
jord fortsatt kommer att ske inom samma område.  
 
Idag är behovet av driftvatten under jord cirka 30-50 m3/h och det kan 
förväntas bli cirka 40-60 m3/h med en produktion på 3,5 miljoner ton per år. 
Det ökade behovet bedöms helt täckas av inträngande grundvatten. 
 
Bassängernas och pumpgroparnas lägen och utformning ändras kontinuerligt 
samtidigt som nya kan tillkomma i takt med att gruvan utvidgas och 
förändras. 
 
10.4.1 Rening av gruvvatten  

I samband med gruvbrytning hamnar kvävebaserat sprängmedel i 
gruvvattnet. Detta beror dels på att allt sprängämne inte detonerar i samband 
med sprängning, framförallt vid ortdrivning i dåligt berg, och dels på att det 
förekommer spill i samband med hantering.  
 
För att minska mängden kväve i vattnet leds gruvvattnet, som pumpas upp 
via personschaktet, till en kvävereningsanläggning som togs i drift 2014. 
Kvävereningen sker biologiskt i fyra seriekopplade bassänger som inryms i 
en cirkulär tank. Processen är biologisk och är baserad på s.k. Moving Bed 
Biofilm Reactor (MBBR)-teknik, där nitrat och ammonium reduceras till 
kvävgas. Inkommande vatten leds till ett första denitrifikationssteg (DN1) där 
inkommande nitrat (NO3

-) denitrifieras till kvävgas (N2) som avgår till luften. 
I det efterföljande reaktionssteget, nitrifikation (N1 och N2), oxideras 
ammonium (NH4

+) till nitrat. Efter nitrifikationsstegen leds vattnet till 
ytterligare ett denitrifikationssteg (DN2). Här fortsätter denitrifikationen av 
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nitratet som tillfördes via det inkommande gruvvattnet samt av det nitrat som 
producerats i föregående nitrifikationssteg. Sista steget i MBBR-processen 
består av en luftad bassäng för att behandla överskottet av syreförbrukande 
ämnen (metanol) som inte utnyttjats i DN2. Denna rening sker biologiskt 
genom nedbrytning av metanol med syre till koldioxid och vatten i syfte att 
minska utsläppen av syreförbrukande ämnen vidare till recipienten. 
 
Utformningen på kvävereningsanläggningen framgår av Figur 7. 
 

 
Figur 7. Utformning av kvävereningsanläggningen med MBBR-process. 

Kvävereningsanläggningen har vid normal drift en mycket hög 
kvävereduktion, där 90-95 % av allt inkommande kväve renas bort. 
 
En viss rening av den mängd odetonerat sprängmedel som följer med malmen 
till anrikningsverket sker genom en naturlig process på sandmagasinet. 
Förmodligen är även denna process biologisk. Reduktionsgraden av 
kväveinnehållet på sandmagasinet varierar med vattnets temperatur och är 
därför som högst under sommarperioden då den biologiska aktiviteten är som 
störst. En viss andel av kväveinnehållet som leds till magasinet fixeras även i 
det porvatten som återfinns i den sand som deponeras.  
 
Förändringar 

Kvävereningsanläggningen bedöms fortsatt ha en mycket hög 
reduktionsgrad. Till följd av en ökad mängd sprängmedel bedöms dock 
kemikalietillsatsen i kvävereningsanläggningen öka i enlighet med 
nedanstående Tabell 8. De tillkommande naturliga kvävereningsprocesserna 
på sandmagasinet bedöms inte i någon hög grad komma att förändras av den 
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ökade produktionen. En vidare bedömning rörande kvalitet på bräddat vatten 
följer i kapitel 10.7. 
 

Tabell 8. Konsumerade kemikalier i kvävereningsanläggningen år 2017 – 2019 samt 
prognosticerade mängder för 3,0 Mton/år. Av tabellen framgår även bedömd 
förändring vid en produktionsökning till 3,5 Mton/år. 

Reagens 
 

Utfall     Prognos  Förändring 
2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Metanol (konc) [ton] 218 170 151 156 +25 

Fosforsyra (konc) [ton] 5,0 8,0 7,0 7,2 +1,2 

Svavelsyra (95%) [ton] 13 6,6  8,0 9,6 0 

 
10.5 SÄRHÅLLET GRUVVATTEN 

För att sänka av vattentrycket och möjliggöra brytning av fyndigheten 
Lappbergsmalmen påbörjades tappning av grundvattnet i början av 2013. Det 
lägre vattentrycket bibehålls med kontinuerlig länshållning. 

På nivå 530 m i gruvan har ett antal borrhål som genomskär de vattenförande 
zonerna borrats. När tappningen pågår öppnas kranar kopplade till borrhålen 
och vattnet från de vattenförande zonerna dräneras ut och samlas upp i en 
bassäng. Vattnet transporteras via ytterligare en bassäng på 560 m nivå till en 
mellanbassäng ovan jord. Detta vatten är opåverkat av gruvverksamheten och 
kan därför särhållas. Från mellanbassäng bräddar vattnet ut till Gransjöbäcken 
och vidare till Finnhytte-Dammsjön. 
 
Förändringar 

Hanteringen av särhållet grundvatten vid Lappbergsmalmen förväntas inte 
förändras till följd av produktionsökningen. Mängden tillrinnande vatten som 
pumpats via Gransjöbäcken till Finnhytte-Dammsjön 2017, 2018 och 2019 
framgår av Tabell 7. Mängderna ligger på samma nivå för åren och 
produktionsökningen bedöms inte komma att påverka detta.  
 
10.6 DAGVATTEN 

Dagvatten från det norra industriområdet pumpas till en dagvattenbassäng 
bakom anrikningsverket varifrån det pumpas till anrikningsverkets 
sandpumpstation för vidare pumpning till Ryllshyttemagasinet. En 
oljeavskiljare finns placerad vid inloppet till dagvattenbassängen.  
 
På den gamla delen av det norra industriområdet finns dagvattenbassänger 
som samlar upp dagvatten från gråbergsupplaget samt dagbrottet. Dessa 
bassänger användes tidigare för avslamning av gruvvatten från den norra 
delen av gruvan (s.k. klarningsbassänger). Det uppsamlade dagvattnet 
pumpas vidare till anrikningsverkets dagvattenbassäng för vidarebefordring 
till sandmagasinet via sandledningen. Dagvattenhanteringen på båda 
industriområdena är dimensionerade för ett 10-års regn.  
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Sammankopplad med dagvattenbassängen bakom anrikningsverket finns 
även två stycken sedimentationsbassänger dit material och processvatten från 
anrikningsverket kan ledas om det blir nödvändigt att tillfälligt tappa ur 
sandledningen och/eller flotationsapparaterna. Vatten från 
sedimentationsbassängerna bräddar över till dagvattenbassängen och pumpas 
således tillbaka till anrikningsverkets sandpumpstation för bortledning till 
sandmagasinet. 
 
Ytvattnet från det södra industriområdet som inte omhändertas i kommunens 
reningsverk leds till den torrlagda delen av Gruvsjön. Därifrån pumpas det 
tillsammans med övrigt ytvatten till utjämningsmagasinet i Gruvsjön och 
vidare till Ryllshyttemagasinet. 
 
Förändringar 

Dagvattenhanteringen avses inte att förändras till följd av den planerade 
produktionsökningen.  
 
10.7 UTSLÄPPT VATTEN FRÅN RYLLSHYTTEMAGASINET 

Till Ryllshyttemagasinet pumpas enligt ovan beskrivning, anrikningssand 
tillsammans med processvatten från gruva och anrikningsverk, dagvatten och 
länshållet vatten från Gruvsjöns indämda del. Sanden sedimenterar i 
magasinet och vattnet leds via utskovet till en vattenreningsanläggning 
(Fentonanläggningen) och vidare till klarningsdelen Kongsjön. Det vatten 
som inte tas tillbaka till processen i form av återvinningsvatten leds ut via en 
kanal till Valbäcksdammen och därefter via Valbäcken och Ryllshyttebäcken 
till recipienten Gruvsjön. Efter Gruvsjön rinner vattnet via Garpenbergsån till 
sjön Åsgarn och sedan via Forssjön till Dalälven. 
 
Bräddningen från Kongsjön har under de senaste åren legat på omkring 3 
Mm3 per år. Detsamma gäller för prognosticerade bedömningar avseende 
produktionstakterna 3,0 och 3,5 miljoner ton per år. I samband med 
tillståndsprövningen avseende fortsatt hantering av anrikningssand (M467-
18), genom höjning av Ryllshyttemagasinets dammar, genomfördes en 
simulering avseende vattenhanteringen över tid i verktyget GoldSim 
(Lindvall, 2017). I simuleringen studerades vattenbalansen fram till att 
dammarna nått full höjd enligt gällande tillstånd (+ 256 m). Simuleringen 
visade att behovet av bräddning över tid fortsatt kommer att ligga omkring 3 
Mm3 per år. 
 
Förändringar 
Mängden vatten som kommer att bräddas bedöms enligt prognosticerad 
vattenbalans fortsatt ligga omkring 3 Mm3 vatten per år (Tabell 7). Eftersom 
vattenbalansen styrs av yttre omständigheter såsom klimat och nederbörd 
förväntas emellertid en viss årlig variation.  
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Då det ökade processvattenbehovet i första hand avses att hanteras via ökad 
recirkulering innebär den prognosticerade vattenbalansen för 3,5 Mton/år att 
den specifika avbördade vattenvolymen förväntas minska. Den specifika 
avbördningen vid prognosen 3,5 Mton/år beräknas till ca 0,94 m3 vatten/ton 
malm jämfört med 1,14 m3 vatten/ton malm (2019) samt 1,10 m3 vatten/ton 
malm (prognos 3,0 Mton/år).  
 
10.7.1 Vattenrening genom Fenton-processen 

Processvattnet som leds till Ryllshyttemagasinet innehåller metaller eftersom 
det varit i kontakt med metallhaltiga mineraler via brytnings- och 
anrikningsprocessen. Vattnet från anrikningsprocessen är dock relativt fritt 
från lösta metaller då det normalt håller ett högt pH (ca pH 11), vilket innebär 
att metallerna i detta vatten huvudsakligen förekommer som 
metallhydroxider (utfällningar i fast form). När detta vatten sammanblandas 
med de övriga vattenströmmar som leds ut på sandmagasinet sker en 
utfällning av metallhydroxider från de övriga vattenströmmarna som sedan 
sedimenterar på magasinet. Det sker också en viss fastläggning av lösta 
metaller på de färska mineralytorna i anrikningssanden.  
 
Vattenlösliga tiosalter, exempelvis tiosulfat (S2O3

2-), tritionat (S3O6
2-) och 

tetrationat (S4O6
2-), bildas vid malning och flotation av sulfidiska malmer 

genom oxidation av främst svavelkis. Tiosalter samt vissa syreförbrukande 
processkemikalier följer således också med processvattnet och 
anrikningssanden till Ryllshyttemagasinet. I naturliga miljöer kan tiosalterna 
brytas ned (oxideras) till svavelsyra via svaveloxiderande mikroorganismer, 
vilket förutom en pH-sänkning även leder till en viss utarmning av löst 
syreinnehåll i vattnet.  
 
Sedan 2014 finns en reningsanläggning för syreförbrukande ämnen och 
metaller i anslutning till sandmagasinets utskov. Tekniken baseras på 
oxidation genom den s.k. Fentonprocessen. Fentonprocessens primära syfte 
är att reducera mängden tiosalter i vattnet vilket visas genom att utgående 
halter från reningsanläggningen är låga. Det har dock visat sig att 
anläggningen också ger en mycket god reduktion av flertalet metaller så som 
arsenik, bly, kadmium, zink och koppar. 
 
Reagenser i processen är väteperoxid och löst järn. Reaktionen sker endast i 
sur miljö. När tiosalterna oxideras till sulfat frigörs vätejoner och pH sjunker. 
Processen sker i en cistern placerad i en kanal nedströms utskovet från 
sandmagasinet och kemikalier för rening och pH-justering doseras enligt 
Figur 8.  
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Figur 8. Flöden och doseringspunkter i Fentonprocessen  

 
I utloppet från Fentoncisternen är pH cirka 4,5–5. För att efterföljande 
flockning skall fungera samt för att minimera försurning av 
klarningsmagasinet justeras pH-värdet upp till cirka 9-10 genom tillsats av 
kalkslurry. Många metaller koaguleras/adsorberas till det järnhydroxidslam 
som bildas i processen och pH-justeringen efter Fentoncisternen ger sedan 
goda förutsättningar för utfällning av metallhydroxider. Utfällt material 
sedimenterar i klarningsdelen Kongsjön.  
 
Förändringar 
Planerad produktionsökning bedöms inte leda till några förändringar rörande 
funktionen i Fentonreningsprocessen. Då en ökad mängd vatten kommer att 
behöva renas bedöms en ökad mängd kemikalier komma att förbrukas i 
enlighet med Tabell 9.  
 

Tabell 9. Konsumerade kemikalier i Fentonreningsanläggningen år 2017 – 2019 
samt prognosticerade mängder för 3,0 Mton/år. Av tabellen framgår även bedömd 
förändring vid en produktionsökning till 3,5 Mton/år. 

Reagens 
 

Utfall     Prognos  Förändring 
2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Kalk (92 %) [ton] 784 790 725 748 +99 

Väteperoxid (49%) [ton] 1066 1262 834 862 +130 

Svavelsyra (95%) [ton] 20 17  33 34 +4 
Järnsulfat [ton] 815 614 706 727 +78 
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10.7.2 Vattenkvalitet 

I Tabell 10 visas årsmedelvärden för totala och lösta halter av arsenik, 
kadmium, krom, koppar, bly, zink samt totalkväve, oljeindex och suspenderat 
material i utgående vatten under åren 2014-2019. Detta är de element som 
Boliden har utsläppsvillkor att förhålla sig till (M461-11).  
 

Tabell 10. Årsmedelvärden för totala och lösta halter av arsenik, kadmium, krom, 
koppar, bly och zink samt totalkväve, oljeindex och suspenderat material under 
åren 2014-2019. Där halter under rapporteringsgräns har uppmätts har det värde 
som motsvarar halva gränsen använts i beräkningen. 
 

Prod As-tot As-filt Cd-tot Cd-filt Cr-tot Cr-filt Cu-tot Cu-filt  
[Mton] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

2014 2,22 5,7 5,4 0,4 0,3 2,2 1,8 9,9 7,8 
2015 2,37 3,3 2,6 0,15 0,1 1,0 0,5 4,3 2,0 
2016 2,62 2,7 2,2 0,07 0,05 0,6 0,4 3,6 2,1 
2017 2,63 2,4 2,2 0,07 0,06 0,5 0,3 2,4 1,5 
2018 2,62 2,0 1,9 0,06 0,06 0,5 0,2 2,4 1,6 
2019 2,86 2,2 1,8 0,07 0,05 0,5 0,3 2,3 1,8 
           

 Pb-tot Pb-filt Zn-tot Zn-filt N-tot Oljeind. Susp   
 [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

2014  11,8 2,2 87,6 82,6 6,7 0,04 2,7 
2015  7,1 0,3 83,3 61,5 5,9 0,03 2,7 
2016  4,5 0,7 59,7 50,9 5,9 0,03 2,7 
2017  2,0 0,2 49,4 44,7 7,3 0,05 2,4 
2018  1,2 0,2 61,8 60,1 7,0 0,03 1,9 
2019  1,3 0,2 38,9 35,2 6,5 0,03 1,4 

 
Utsläppet av alla metaller förutom krom har minskat sedan 2014, vilket är en 
följd av införandet av Fentonprocessen. Införandet av kväverening på 
gruvvattnet under 2014 har medfört att kvävehalten i det utgående vattnet från 
Ryllshyttemagasinet har bibehållits trots att produktionen har ökat från 2,2 
Mton år 2014 till närmare 2,9 Mton 2019 samtidigt som återvinningsgraden 
av vatten har ökat.  
 
Förändringar 

Boliden har utrett hur vattenkvaliteten på bräddat vatten kan komma att 
påverkas av planerad produktionsökning (Sundkvist, 2020). Historiska data 
indikerar att inga betydande förändringar av metallhalter i utskovet är att 
vänta vid en ökad produktion om Fentonprocessen bedrivs som tidigare med 
avseende på oxidation och neutralisation, då lösligheten av utfällda 
metallhydroxider främst beror av aktuella pH-värden och mängden utfälld 
järn(III)hydroxid. Gällande villkor avseende utsläpp av metaller kommer att 
kunna innehållas. 
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Vad gäller kväve, sulfat och andra vattenlösliga föreningar så är bedömningen 
att halterna i utskovet kan komma att öka proportionellt mot ökningen av 
malmproduktionen. Eftersom det ökade vattenbehovet i processen avses att i 
huvudsak täckas genom ökad recirkulering minskar därmed den totala 
avbördade vattenvolymen i förhållande till produktionsvolymen. Vid 
antagandet att den totala reduktionsgraden av kväveföreningar i befintliga 
processer inte kommer att förändras i någon högre grad så kan man förvänta 
sig att den totala kvävehalten, liksom sulfathalten, kommer att styras av hur 
mycket vatten som avbördas i förhållande till aktuell malmproduktion.  
 
En utgångspunkt i bedömningen är att den specifika sprängämnesförlusten 
ligger kvar på samma nivå som idag samt att fördelningen av 
sprängämnesförlusterna mellan gruva och anrikningsverk inte förändras. 
Ytterligare utgångspunkter är att specifikt bildande av sulfat och tiosalter per 
ton malm ligger kvar på samma nivå som tidigare samt att den naturliga 
reduktionsgraden och avlänkningen av kväveföreningar i sandmagasinet 
förblir oförändrad. Ingen signifikant utfällning av sulfatjoner bedöms ske i 
vattensystemet så länge kalciumsulfathalterna är lägre än vad som krävs för 
bildning av gips.   
 
Boliden arbetar kontinuerligt med att minska kväveutsläppen via 
sprängmedelshantering och utreder samtidigt mer i detalj balansen mellan 
kväverester i malm- respektive vattenfas. Detta för att öka kunskapen och se 
över möjligheten att vid behov öka eller effektivisera kvävereningen. Detta 
arbete genomförs inom ramen för en förstudie. 
 
I Tabell 11 finns en sammanställning av predikterade framtida halter i 
avbördat vatten. Det har antagits att metallhalter i storleksordning enligt 
uppmätta nivåer år 2019 även fortsättningsvis kan vidmakthållas genom att 
Fentonprocessen drivs ändamålsenligt och att sedimentationen av bildade 
metallhydroxider i klarningsmagasinet sker som tidigare. Oljeindex och 
halten av suspenderande ämnen förväntas även i framtiden att ligga under 
respektive detektionsnivå. Halterna av sulfat och totalt kväveinnehåll 
förväntas öka proportionellt mot ökningen av malmgenomsättningen, d.v.s. 
med en faktor ca 1.2 relativt år 2019 nivåer. Ökningen blir att betrakta som 
något mindre om jämförelse görs mot förväntade nivåer vid full produktion 
enligt gällande tillstånd (3,0 Mton/år). Gällande kvävevillkor bedöms dock 
fortsatt kunna innehållas.  
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Tabell 11. Uppskattade årsmedelvärden för totala och lösta halter i avbördat 
vatten vid en produktionsökning till 3.5 Mton malm per år.  

As-tot 

[µg/l] 

As-filt 

[µg/l] 

Cd-tot 

[µg/l] 

Cd-filt 

[µg/l] 

Cr-tot 

[µg/l] 

Cr-filt 

[µg/l] 

Cu-tot 

[µg/l] 

Cu-filt 

[µg/l] 

Pb-tot  

[µg/l] 

Pb-filt 

[µg/l] 

2,2 1,8 0,07 0,05 0,5 0,3 2,3 1,8 1,3 0,2 

          

Zn-tot 

[µg/l] 

Zn-filt 

[µg/l] 

Ni-tot 

[µg/l] 

Ni-filt 

[µg/l] 

U-tot 

[µg/l] 

U-filt 

[µg/l] 

SO4-tot 

[µg/l] 

N-tot 

[mg/l] 
Oljeind.  

[mg/l] 

Susp  

[µg/l] 

38,9 35,2 2,4 2,4 0,5 0,5 1363 7,9 <0,05 <2 

 
Eftersom vattenbalansen styrs av klimatförhållanden tillsammans med 
behovet av intag av råvatten (vilket är processrelaterat) finns en inbyggd 
variation i predikterade mängder avbördat vatten. Ett ökat behov av råvatten 
kan öka behovet av bräddning vilket i sin tur leder till en ökad specifik 
avbördad volym. Ett sådant scenario innebär att predikterade ökningar av 
sulfat- och kvävehalter samt andra vattenlösliga ämnen förväntas bli mindre.  
 
 

11 TRANSPORTER 

Huvuddelen av utgående transporter från Bolidens verksamhetsområde är 
metallkoncentrat som går till Gävle hamn via Horndal. Dessa passerar inte 
Garpenbergs tätort. För inkommande transporter är det en betydligt större 
spridning. Det finns tre alternativa vägar till Boliden Garpenberg, väg 740 via 
Horndal, väg 735 från Avesta via Fors och väg 270/735 från Hedemora som 
också passerar Garpenbergs tätort (Figur 9). Under 2017 gjorde Trafikverket 
mätningar på berörda vägar vilket redovisas i Tabell 12. 
 

 
Figur 9. Vägar i Garpenberg  
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Tabell 12. Mätningar utförda av trafikverket (2017)  

Väg ÅDT1 samtliga fordon ÅDT1 Lastbilar 

735 mot Fors 340 ± (17%) 40 ± ( 28%) 

735 i Garpenberg mot Hedemora 1060 ± (19%) 110 ± (18%) 

740 mot Horndal 390 ± (16 %) 80 ± (21%) 
1 ÅDT= årsmedeldygnstrafik 

Siffror inom parantes visar avvikelsen mellan de olika mätdagarna. 

 
Från slutet av 2018 har vikten på lastbilar med koncentrat ökat från 60 ton till 
74 ton. Detta innebär att de kan transportera 52 ton istället för 41 ton vilket 
motsvarar en ökning med ca 25 %, vilket i sin tur innebär att antalet 
transporter totalt sett har kunnat minskas. Från början av 2021 kommer även 
en bulkbil som transporterar bindemedel från Gävle till Garpenberg att kunna 
transportera 52 ton istället för 41 ton. Med vidtagna åtgärder har Boliden 
under de senaste åren kunnat minska antalet transporter mellan Garpenberg 
och Gävle.  
 
Förändringar 

Antalet tunga inkommande och utgående transporter per år framgår av Tabell 
13. I tabellen återges även en prognos för antal transporter vid tillståndsgiven 
produktion 3,0 Mton/år samt vid ökad produktion till 3,5 Mton/år. Utöver 
tunga transporter så tillkommer transporter av lätta fordon. Dessa är 
mestadels transport av personal till och från arbetet. Personalstyrkan planeras 
inte att öka vilket innebär att de lätta transporterna inte heller ökar. 

Tabell 13. Antalet tunga inkommande och utgående transporter  

 Transporter  

per vecka 

[antal] 

Transporter  

per år [antal] 

Inkommande transporter   

vid nuvarande produktion 87 – 98 4538 – 5113 

vid 3,0 miljoner ton 91 – 105 4743 - 5458 

vid 3,5 miljoner ton 102 – 114 5353 – 5938 

Utgående transporter   

vid nuvarande produktion 111 5795 

vid 3,0 miljoner ton 117 6081 

vid 3,5 miljoner ton 135 7065 

 
Den ökade produktionen innebär ytterligare ca 10 transporter med 
inkommande gods per vecka och knappt 20 transporter med utgående gods 
per vecka jämfört med vid nuvarande produktion. Det innebär att 
lastbilstrafiken kommer att öka, i jämförelse med tillståndsgiven produktion, 
med i genomsnitt 3-4 transporter per dag på väg 740 mot Horndal och 1-2 
transporter per dag på väg 735 mot både Garpenberg/Hedemora och Fors.  
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12 ENERGIANVÄNDNING 

Verksamheten i Garpenberg är sedan 2006-06-26 certifierad enligt ISO 
SS 50 001 Energiledningssystem och arbetar systematiskt med energifrågor. 
Energikartläggningen sker vart 5:e år och gjordes senast 2015. En ny 
kartläggning är för närvarande under framtagande. 
 
Gruvventilation och uppvärmning av gruvluft utgör tillsammans med drift av 
anrikningsverket (malning, flotation samt avvattning och sandpumpning) 
produktionens mest betydande energiaspekter. Områdets totala 
energianvändning baserades på 2019-års mätningar och visar att drygt 83 % 
var användning av el och resterande var bränslen, utav dessa utgjordes cirka 
77 % av dieselförbrukning.  
 
I Tabell 14 redovisas vilken typ av bränsle som används i vilken verksamhet. 

Tabell 14. Verksamhet och typ av energianvändning.  

Bränsle Verksamhet 

Gasol Uppvärmning av gruvluft 

Diesel 
Drift av gruvmaskiner och övriga fordon.  
Inkluderar anlitade entreprenörer. 

Biodiesel Sligtransporter till Gävle hamn och Smedjebacken. 

 
Förändringar 

Elanvändningen för åren 2017 till 2019 och förbrukningen av bränsle för 
motsvarande år samt prognos för tillståndsgiven produktion anges i Tabell 15 
och Tabell 16. Av tabellerna framgår även vilken förändring som förväntas 
vid en ökad produktion.  

Tabell 15. Elanvändning 2017-2019 samt prognos för 3,0 Mton/år. Tabellen 
redovisar även förändringen vid ökad produktion till 3,5 Mton/år. 

 
Utfall Prognos Förändring 

2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Anrikad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 

Gruva [GWh] 90 88 91 95 +5 

Anrikningsverk [GWh] 110 115 119 125 +20 

Totalt 200 203 210 220 +25 
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Tabell 16. Bränsleförbrukning 2017-2019 samt prognos för 3,0 Mton/år. Tabellen 
redovisar även förändringen vid ökad produktion till 3,5 Mton/år. 

 
 

Utfall Prognos Förändring 

2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Anrikad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 

Gasol [Ton] 402 620 440 500 0 

Diesel [Ton] 2 413 2 535 2 883 3027 +490 

Biobränsle [Ton] 353 373 413 434 +70 

Totalt 3 168 3 528 3 736 3961 +560 

 
Total specifik energianvändning (mängden utnyttjad energi per anrikad ton 
malm) används för uppföljning av energieffektiviseringsarbetet och 
nyckeltalet för de tre senaste åren anges i Tabell 17 tillsammans med en 
prognos för förändringen vid den ökade produktionstakten i förhållande till 
tillståndsgiven produktion. 
 

Tabell 17. Total energianvändning 2017-2019 samt prognos för förändring vid den 
ökade produktionstakten 3,5 Mton i förhållande till tillståndsgiven produktion.  

 
  

Utfall Prognos Förändring 
2017 2018 2019 2020 3,5 Mton 

Anrikad malm [Mton] 2,6 2,6 2,9 3,0 +0,5 

Total energianvändning [GWh]  238 246 254 269 +45 

Nyckeltal [kWh/ton]  90,3 93,9 88,7 89,7 0 

 
 

13 KONTROLLPROGRAM 

I gällande kontrollprogram (återfinns som bilaga E till ansökan) beskrivs hur 
uppföljning av verksamheten ser ut vad gäller omgivningspåverkan. 
Uppföljningen omfattar bland annat provtagning av vatten, grundvatten och 
mätning av buller. Utöver den ordinarie anläggningskontrollen tillkommer 
provtagningar och mätningar som utförs för speciella projekt, till exempel 
kontroll av efterbehandling. Likaså tillkommer, utöver vad som redovisas i 
detta program, recipientkontroll och rutiner för drift och tillsyn i enlighet med 
egenkontrollen. 
 
Den ordinarie anläggningskontrollen omfattar bland annat; 

 Vattenprovtagning i 14 provpunkter i anslutning till Bolidens 
verksamhet i Garpenberg. Mätpunkterna provtas med olika frekvens 
beroende på provpunktens placering och analyseras på sitt innehåll av 
bland annat metaller och kväve.  

 Bullermätning i fyra mätpunkter, tre i Garpenbergs samhälle och en i 
Jälken. 
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Kontrollprogrammet anpassas kontinuerligt till förändringar i verksamheten. 
Planerad produktionsökning föranleder emellertid inga förslag på 
förändringar. 
 
 

14 EFTERBEHANDLING 

Ökad produktion innebär inte några förändringar avseende den konceptuella 
efterbehandlingsplanen. Avfallshanteringsplanen inklusive konceptuell 
efterbehandlingsplan finns bilagd till ansökan (Bilaga D med underbilaga 
D12). 
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