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SAMMANFATTNING 
Av de många olika ämnen som används i vårt samhälle kan vissa klassas som miljöskadliga 
och farliga. Metallen kvicksilver är ett av de allra farligaste gifterna i vår miljö. Beslut har 
fattats att all användning av kvicksilver ska avvecklas och det kvicksilver som finns i omlopp 
behöver bortskaffas på bästa sätt så att risker för miljö och människors hälsa minimeras. Det 
säkraste alternativet för ett slutförvar av kvicksilver anses vara en djupt bergdeponi. 
Möjligheten finns då att använda sig av befintliga anläggningar såsom till exempel en gruva, 
som påtalas av Naturvårdsverket i deras rapport ”Slutförvar av kvicksilver”. 
 
Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka lokaliseringsfaktorer som påverkar 
funktionen hos ett djupförvar, främst ur ett hydrogeologiskt perspektiv. I ”Slutförvar av 
kvicksilver” anges inga direkta krav som en lokalisering av ett djupförvar måste uppfylla, i 
stället ska helhetslösningen hos varje eventuell plats bedömas. För att kunna se på 
helhetslösningen för ett konkret exempel studeras i detta arbete Boliden Mineral AB:s 
planerade djupförvar för kvicksilverhaltigt avfall och dess två möjliga lokaliseringar.  
 
Boliden Mineral AB har stora mängder kvicksilverhaltigt avfall lagrat vid sitt smältverk på 
Rönnskär, de har också tillgång till befintliga gruvor, kunskap om och tekniken för att bygga 
anläggningar djupt i berggrunden. Det huvudsakliga alternativ som utreds av Boliden är att 
anlägga djupförvaret i berggrunden under Rönnskär som ligger vid Skellefteälvens mynning. 
Det andra alternativet är att utnyttja den befintliga logistiska struktur som finns vid gruvan vid 
Åkulla, strax nordväst om samhället Boliden, där det finns planer på att bryta en ny 
malmfyndighet.  
 
Det bästa alternativet är det alternativ som medför minst påverkan på miljö och människor. 
Förvarets påverkan på miljön beror dels på storleken på utläckaget av farliga ämnen och dels 
på miljöns känslighet just där utsläppet tränger upp till markytan.  
 
Kvicksilvret lakas ut ur avfallet av grundvatten som tränger genom förvaret och följer sedan 
grundvattenflödet tills det tränger upp till markytan och når biosfären. Var någonstans det 
förorenade grundvattnet når biosfären, avgörs av grundvattnets flödesväg som i sin tur är 
beroende av den hydrauliska konduktiviteten och den hydrauliska gradienten. När det 
förorenade grundvattnet når biosfären beror på flödesvägens längd och grundvattnets 
hastighet, som även den är beroende av den hydrauliska konduktiviteten och den hydrauliska 
gradienten. För att till sist få reda på hur stor negativ effekt det förorenade grundvattnet har 
behöver man känna till vilken koncentration av kvicksilver som grundvattnet har och hur 
känslig miljön är där vattnet når markytan. Hur stor effekt föroreningen får beror till stor del 
på hur mycket det förorenade vattnet späds ut när det når markytan. Tränger det förorenade 
grundvattnet upp i ett litet vattendrag i en känslig biotop blir skadorna större än om det 
tränger upp i en stor älv eller hav där den stora utspädningen gör koncentrationen av 
kvicksilver mycket lägre. 
 
Den hydrauliska konduktiviteten för berggrunden är beroende av bergarten, djupet och 
förekomsten av sprickzoner. Utförda tester visar på att den hydrauliska konduktiviteten är 
lägre än genomsnittet för Västerbotten för båda de alternativa lokaliseringarna men allra lägst 
hydraulisk konduktivitet har Åkulla. Den hydrauliska gradienten är hög vid inlandslokalen 
Åkulla men låg vid kustlokalen Rönnskär. Dessa faktorer medför en flödesvägslängd från det 
planerade förvaret vid Åkulla på ca 1 km och från Rönnskär på ca 400 m, samt att det tar 
grundvattnet mellan 1 000 - 10 000 år eller 1 000 - 15 000 år att nå biosfären från Åkulla 
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respektive Rönnskär. Efter så lång tid kommer landhöjningen och klimatförändringar att ha 
förändrat vissa förhållanden i området. Framförallt kommer landhöjningen att påverka den 
hydrauliska gradienten vid Rönnskär och därmed höja grundvattenflödet genom förvaret vid 
den lokaliseringen. 
 
För exemplet Åkulla har grundvattenflödet genom förvaret beräknats till 1 500 - 7 500 liter 
per år och med koncentrationen 0,012 mg kvicksilver per liter lakvatten fås då ett totalt 
utsläpp på 20 – 90 mg kvicksilver per år. För Rönnskär med det lite högre flödet på 2 500 – 
12 000 liter per år och samma koncentration blir det totala utsläppet av kvicksilver 30 – 140 
mg per år. Samt efter hänsyn tagen till landhöjningen under 3 000 år har grundvattenflödet 
uppskattats till mellan 70 – 350 mg kvicksilver per år. 
 
Då ett förorenat grundvatten från alternativet vid Åkulla tränger upp i sjön Stavträsket späds 
det ut mellan 400 000 och 2 100 000 gånger och medför en tillskottskoncentration av 
kvicksilver i Stavträsket mellan 5,6·10-6 och 2,8·10-5 µg kvicksilver per liter. Ett förorenat 
grundvatten från ett förvar under Rönnskär tränger upp vid Skellefteälvens mynning som har 
en mycket högre vattenföring än Stavträsket. Utspädningen där uppgår till mellan 2·108 och 
9·108 gånger och medför en tillskottskoncentration till Bottenviken mellan 1,4·10-8 och 
7,0·10-8 µg kvicksilver per liter. Jämfört med bakgrundshalterna i Stavträsket, < 5·10-3 µg 
kvicksilver per liter, och Bottenviken, 1,3·10-2 µg kvicksilver per liter, är dessa tillskottshalter 
försumbara.  
 
Påverkan av ett djupförvar på det lokala grundvattnet är i princip otvetydig oavsett 
lokalisering. Vid en inlandslokalisering kommer emellertid alltid det påverkade grundvattnet 
att få ett relativt begränsat utströmningsområde i terrängen vilket innebär en begränsad 
utspädningsmöjlighet och därmed en risk för alltför höga koncentrationer av de potentiellt 
skadliga ämnen i vattentäkter inom dessa utströmningsområden och kanske till och med i de 
ytvatten som berörs. Vid en kustlokalisering sker utströmningen i mer direkt anslutning till 
ytvattenrecipienten som generellt har en större tålighet än de små ytvattenrecipienter som 
gäller vid inlandslokalisering.  
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ABSTRACT 
Many of the different substances used in our society today can be classified as harmful and 
dangerous. Mercury is one of the most dangerous toxins in our environment. In Sweden, 
decisions have been taken to stop all use of mercury and that the mercury existing in the 
Swedish society shall be collected and deposited in a safe way. The safest alternative for a 
final storage of mercury is considered to be a deep repository in the Fennoscandian bedrock. 
This also opens the possibility to use existing facilities such as a mine. 
 
The aim of this thesis is to illuminate what localization factors influence the functionality of a 
deep repository, mainly from a hydrogeological perspective. No direct demands has been set 
by the Swedish EPA that a deep repository must fulfil, instead the overall solution should be 
taken into account. Boliden Mineral AB’s plan for a deep repository for waste containing 
mercury and its two possible locations is used as an example.  
 
Boliden Mineral AB has large quantities of waste containing mercury at their smelting plant 
at Rönnskär. The company also has access to existing mines and they have the knowledge and 
the technology to build facilities deep in the bedrock. The main alternative is to build a 
repository deep in the bedrock under Rönnskär. The second alternative is to use the existing 
logistic facilities at the mine called Åkullagruvan, northeast of the community of Boliden, 
where plans exist to mine a new ore deposit.  
 
The best suitable alternative is the alternative with the least impact on the environment. The 
impact of the repository is dependent both on the size of the emission and the sensitivity of 
the environment where the emission surfaces.  
 
Mercury is leached out of the waste by ground water seeping through the repository and then 
transported with the ground water until it reaches the surface. Where the contaminated ground 
water reaches the surface depends on the flow path of the ground water which in turn depends 
on the hydraulic conductivity and the hydraulic gradient. When the contaminated ground 
water reaches the surface depends on the length of the flow path and the speed of the ground 
water, which also depends on the hydraulic conductivity and the hydraulic gradient. To find 
out the magnitude of the negative impact on the environment of the contaminated ground 
water, the concentration of mercury in the ground water has to be known as well as the 
sensitivity of the environment where the ground water surfaces. The magnitude of the impact 
depends on the attenuation or dilution that occurs when the contaminated water surfaces. If 
the contaminated water surfaces in small waters and/or in a sensitive biotope the damages will 
be significantly larger than if it surfaces in a large river or a sea where the high dilution leads 
to a much smaller concentration of mercury.   
 
The hydraulic conductivity of the bedrock depends on the rock type, depth and the occurrence 
of fracture zones. Conducted tests show the hydraulic conductivity to be lower than the 
regional average for both example locations. The hydraulic gradient is high at the inland 
location of Åkulla and low at the coastal location of Rönnskär. These factors indicate the 
length of the flow path from the planned repository at Åkulla to be approximately 1 km and 
from Rönnskär approximately 400 m, and that the time for the ground water to surface will be 
between 1 000 – 10 000 years for the Åkulla location and 1 000 – 15 000 years for the 
Rönnskär location. After such a long time the land uplift occurring in the area will have 
changed certain parameters in the area as might a change in climate. Foremost the land lift 
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will have an impact on the hydraulic gradient at Rönnskär and thus increase the ground water 
flow through the planned repository.  
 
The ground water flow through the example location of Åkulla was calculated to 1 500 – 
7 500 litres per year and with a concentration of 0,012 mg of mercury per litre leachate water, 
a total emission of 20 – 90 mg of mercury per year can be expected. For the Rönnskär 
location, with a slightly higher ground water flow of 2 500 – 12 000 litres per year and the 
same concentration, a total emission of 30 – 140 mg per year can be expected. After the effect 
of 3 000 years of land lift is taken into account, the total emission from a repository at the 
Rönnskär location can be expected to be 70 – 350 mg of mercury per year.  
 
When a contaminated ground water from the Åkulla location surfaces in the lake Stavträsket 
it will be diluted around 400 000 – 2 100 000 times and will give the lake an additional 
mercury concentration of 5,6·10-6 – 2,8·10-5 µg/l. A contaminated ground water flow from the 
Rönnskär location surfaces at the mouth of the Skellefteå River, which has a much higher 
discharge than Stavträsket. The dilution there reaches 2·108 – 9·108 times and gives the 
Bothnian Bay an additional mercury concentration of 1,4·10-8 – 7,0·10-8 µg/l. Compared to 
the background concentrations of Stavträsket, < 5·10-3 µg/l, and Bothnian Bay, 1,3·10-2 µg/l, 
these additional concentrations are negligible.  
 
The impact of a deep repository on the local ground water is unquestionable regardless of the 
location. With an inland location the surfacing, contaminated ground water will always have a 
relatively restricted discharge area and thus a restricted possibility of dilution and a higher 
risk of too high concentrations of the potentially dangerous substances in local waters. With a 
coastal location the discharge will occur closer to larger bodies of water that are more resilient 
than the smaller waters of an inland location. 
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FÖRORD  
Hifab Envipro (Hifab AB) har i flera år genomfört delprojekt åt Boliden Mineral AB för att 
undersöka möjligheterna till slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall från smältverket på 
Rönnskär. Jag har fått möjlighet att göra mitt examensarbete för Luleå Tekniska Universitet 
som en liten del inom detta stora projekt.  
 
Jag vill tacka min handledare på Envipro, Tom Lundgren och min handledare på Luleå 
Tekniska Universitet, Angela Lundberg samt Åsa Allan, Envipro och David Wladis, Mark & 
Miljö som tagit sig tid att svara på mina frågor och funderingar. Jag vill också tacka Lennart 
Widenfalk för att ha gett mig kontakten med Hifab Envipro. Stort tack även till min man 
Lyam Dolk som fått stå ut med mig när jag varit förvirrad och frustrerad över examensarbetet. 
Tack till kollegorna på kontoret i Linköping som tagit in mig i gemenskapen trots att jag 
”bara” skrivit examensarbete.  

1 BAKGRUND 
I detta avsnitt behandlas först var och i vilka former kvicksilver förekommer i naturen samt 
vilka effekter kvicksilver har på växter, djur och människor. Därefter diskuteras behovet av 
slutförvar av kvicksilver på stort djup och Boliden AB:s möjligheter att slutförvara det 
kvicksilver som producerats vid deras smältverksprocesser. Till sist beskrivs de olika faser ett 
djupförvar genomgår från anläggning till avslutning. 

1.1 KVICKSILVER I NATUREN OCH I SAMHÄLLET 
Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) är en tungmetall som finns överallt i vårt samhälle, i 
lysrör, elektronikprodukter och i industriprocesser. Det finns naturligt i vår berggrund och kan 
förekomma i relativt höga koncentrationer i vissa brytvärda mineraliseringar, det vill säga 
malmer. Vid brytning och bearbetning av dessa malmer uppkommer bland annat kvicksilver 
som en restprodukt. När dagens teknik inte längre ger några möjligheter att utvinna fler 
nyttiga metaller i dessa restprodukter, måste de betraktas som avfall som skall tas om hand 
slutligt i någon form av säkert slutförvar eller deponi (Naturvårdsverket, 1997a). 
 
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna med effekter på såväl skog och mark som 
på djur och människor. Det uppträder i olika former där metylkvicksilver är den form som har 
starkast påverkan på levande organismer. Metylering av kvicksilvret innebär att oorganiskt 
kvicksilver (Hg2+) omvandlas till organiskt kvicksilver av mikroorganismer. Denna process 
sker främst i våtmarker och sjöars sediment, där metylkvicksilvret sedan transporteras ut till 
sjöar (Brandt och Gröndahl, 2005). Där tas kvicksilvret upp av fisk och bioackumuleras. 
Bioackumulation, eller biomagnifikation, är anrikningen och ackumuleringen hos en biologisk 
organism. Ju äldre en individ är och ju högre upp i näringskedjan den återfinns, desto högre 
halter av ackumulerade miljögifter återfinns i individen. För att en substans ska kunna ge 
upphov till bioackumulation måste den vara fettlösligt eller persistent (Brandt och Gröndahl, 
2005) och kvicksilver är både fettlösligt och persistent. I svenska insjöfiskar som till exempel 
abborre och gös kan det finnas höga halter av kvicksilver. För att skydda människors hälsa ger 
Livsmedelsverket rekommendationer om att till exempel gravida ska undvika att äta svensk 
insjöfisk (Livsmedelsverket, 2008). 
 
Vid studier som har gjorts på kvicksilvrets effekt på människor har man främst studerat de två 
vanligaste formerna för intag av kvicksilver, inandning av kvicksilverånga eller förtäring. Vid 
inandning av kvicksilverånga löser sig kvicksilvret i blodet där det oxideras till joner och lätt 
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sprids till kroppens alla vävnader. En laddad jon är svår för kroppen att rensa ut och 
kvicksilvrets fettlöslighet gör att jonen passerar genom de skyddsbarriärer som finns runt till 
exempel hjärnan och ett eventuellt foster. Vid akut exponering sker de största upptaget i bland 
annat lunga, njure och det centrala nervsystemet. Kvicksilver kan påverka hjärnans cellreak-
tioner och cellfunktioner med symptom som till exempel minnesstörningar, koncentrations-
svårigheter och depression (Forskningsrådsnämnden, 1998). Kvicksilver ger även negativa 
effekter på hjärt- och kärlsystemet samt på reproduktionssystemet. Tydligast är effekten hos 
foster där redan låga halter kan påverka den mentala utvecklingen (Kemikalieinspektionen, 
2009).  
 
Kvicksilver i mark påverkar den mikrobiologiska aktivitet som sker i de övre marklagren. Det 
är i dessa lager som största delen av nedbrytning av organiskt material sker. Vid nedbryt-
ningen frigörs näringsämnen och om denna process störs kan det få inverkan på hela eko-
systemets produktionsförmåga (Johansson, 2006). 

1.2 SLUTFÖRVAR AV KVICKSILVER 
Sveriges statsmakt har under årtionden fattat flera olika beslut för att minska de negativa 
effekterna av kvicksilver i vårt samhälle. Det första beslutet var troligen då kvicksilverbetning 
av utsäde förbjöds 1966 (Carlsson, 1975). Vidare beslutade riksdagen 1994 att all användning 
av kvicksilver skulle avvecklas år 2000 även om årtalet senare ändrades till 2010 (MJU, 
2000). Under 2001 beslutade riksdagen inom ramen för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” att 
nyproducerade varor så långt som möjligt ska vara fria från kvicksilver senast år 2003 (MJU, 
2000). Hanteringen av kvicksilverhaltigt avfall regleras i direktiv från EU (dir. 2005:83) och 
har implementerats i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063 med ändring enligt SFS 2009:15). 
Enligt denna förordning skall avfall med en kvicksilverhalt överstigande 0,1 viktprocent 
deponeras i underjordsförvar. Men redan innan EU:s direktiv kom Naturvårdsverket i sin 
rapport ”Slutförvar av kvicksilver” (Naturvårdsverket, 1997a), fram till att bästa lösningen för 
ett säkert förvar av kvicksilver är en djupdeponi och att en befintlig eller tidigare använd 
gruva kan vara lämpligt att använda som djupt bergförvar. 
 
På grund av kvicksilvrets farlighet och lättflyktighet ställs höga krav på ett förvar. Förvaret 
ska kunna fungera under ett långt tidsperspektiv, det ska utgöra ett skydd mot såväl avsiktligt 
som oavsiktligt intrång, det ska vara säkert inför oförutsedda förändringar och det ska förstås 
minimera läckaget av farliga ämnen (SOU, 2008). Genom att förlägga förvaret av kvicksilver-
haltigt avfall under jord uppfyller man flera av dessa krav på ett effektivare sätt än vid 
ytförvaring. Man undviker till exempel risker med erosion och intrång av djur och växtrötter. 
Vattenföringen är också markant mindre i berggrunden än vid markytan och avtar dessutom 
troligtvis med djupet (Holmén et al., 2003). Effekterna av en eventuell jordbävning kan också 
anses vara mindre under jord än ovan eftersom vibrationer dämpas av bergmassan (Marklund, 
2010). Ett sådant förvar är inte endast lämpat för kvicksilverhaltigt avfall utan utgör även ett 
säkert förvar för andra farliga ämnen som till exempel kadmium (SOU, 2008). 
 
Det totala utsläppet av skadliga ämnen från ett förvar är beroende av avfallets lakbarhet, alltså 
hur stor del av de farliga ämnena i avfallet som kan lösgöras av och transporteras med vattnet, 
och av vattenflödet genom avfallet. Avfallets lakbarhet kan i viss mån minskas genom 
stabiliserande åtgärder. Vattenflödet genom avfallet går också att minska genom en rad 
åtgärder. I första hand bör förvaret förläggas till en plats med lågt genomflöde av vatten, till 
exempel till en tät och sprickfri berggrund. När förvaringsrummen väl står klara kan man 
sedan täta tydliga inläckage av vatten, anlägga dräneringsskikt under samt tät- eller 
filterbarriärer runt avfallet för att minska transporten av vatten genom avfallet (SOU, 2008). 
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Malmer och mineralfyndigheter bildas ofta under samma förhållanden som skapar sprick-
zoner och komplicerade zoner med flera olika bergarter med olika egenskaper. Kraftiga 
sprickzoner är olämpliga för ett djupförvar både tekniskt och geologiskt eftersom dessa ofta 
leder vatten (Knutsson och Morfledt, 2002). Risken för ras är förhöjd i sådana zoner såväl 
under byggandet av förvaret som senare. Man vill heller inte riskera att förvaret anläggs för 
nära andra malmfyndigheter som kan bli aktuella för brytning i framtiden eftersom detta 
också skulle äventyra förvarets funktion och säkerhet. 
 
Geologiska undersökningar visar att det trots allt finns gruvor med homogena berggrunds-
förhållanden som skulle kunna ge ett bra skydd åt ett djupförvar (SOU, 2008). En fördel med 
att använda en gruva till förvar, framförallt i samband med pågående brytning är att man då 
har nytta av en gemensam infrastruktur. Båda aktiviteterna behöver, och kan därför 
ömsesidigt dra nytta av, arbetskraft, transporter, ventilation och länshållning med mera. 
Kostnaden för konstruktionen av förvaret delas med gruvdriften, som ger inkomst. En sam-
lokalisering av gruva och förvar kan alltså vara att föredra ur såväl ett praktiskt som ur ett 
ekonomiskt perspektiv (Borell, 2007). 

1.3 KVICKSILVER FRÅN BOLIDEN OCH RÖNNSKÄRSVERKEN 
En stor del av det kvicksilveravfall som finns i Sverige idag kommer från gruvindustrin, 
närmare bestämt från Rönnskärsverken. Rönnskärsverken är ett smältverk som drivs av 
Boliden Mineral AB utanför Skelleftehamn i Skellefteå Kommun, Västerbotten. Där utvinns 
sedan 1930-talet bland annat koppar, bly, silver och flera biprodukter. Råvarorna som används 
vid smältverket är mineralkoncentrat, från Bolidens egna gruvor och inköpta, men även olika 
återvinningsmaterial som till exempel elektronikskrot. Borell (2007) beskriver smältverket så 
här:  
 

”Rönnskär är en av världens största anläggningar för återvinning av koppar, 
guld och zink. Av den totala metallproduktionen har 25 procent koppar, 40 
procent guld och 75 procent av zinken sitt ursprung från återvinningsmaterial. 
Rönnskär är idag ett av världens effektivaste och mest miljöanpassade smältverk.”  

 
Både råmaterialet från gruvorna och elektronikskrotet innehåller flera föroreningar i 
varierande koncentrationer, däribland kvicksilver. Under reningsprocessen avskiljs föroren-
ingarna som deponiavfall i form av till exempel stoft eller slam. Tabell 1 visar de kvicksilver-
haltiga avfall som lagras på Rönnskär och som klassas som farligt avfall.  
 
Tabell 1 Processavfall klassat som farligt avfall som lagras på Rönnskär efter Lundgren (2010). 

Processavfall som genererats t.o.m. 2009 

Material 
Lagrad 

mängd ton 
torrvikt 

Typanalyser (%) 

Arsenik Bly Kadmium Kvicksilver 

Stoft Fumingsverket 90 000 1 42 0,4 <0,01 

Stoft från kopparverket 71 500 1 28 1,4 <0,01 

Rostugnsstoft fr.o.m. -94 5 500 6 1,3 0,004 5 

Gasreningsslam 3 600 1,2 40 0,08 3 

Aktivt kol 940 0,2 0 <0,01 4 

Selenfiltermassa 110 0,1 - - 3 

Summa 171 650         
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Äldre restprodukter/processavfall från tidigare produktion 

Material Lagrad mängd 
ton torrvikt 

Typanalyser (%) 
Arsenik Bly Kadmium Kvicksilver 

Blykaldoslam 20 000 4 13 2 0,01 

Våtverksslam (torrt) 13 600 24 6,5 0,04 0,45 

Kalkslam från arsenikverk 10 700 45 1,3 0,01 0,08 

Stenrostgods 7 100 5 8 0,06 0,09 

Rostugnsstoft 1975-93 1 270 70 0,02 0,001 0,1 

Rostugnsstoft före 1975 3 100 17 4 0,02 0,8 

Sulfidslam 25 000 20 6 0,6 0,3 

Våtverksslam (vått) 4 000 28 3 0,01 0,8 

V-selenslam 70 39 1,5 0,003 7 

Slam från östra dammen 22 800 5 4,5 0,9 0,1 

Summa 107 640       

 
Avfallsförordningen anger att avfall med en kvicksilverhalt över 0,1 viktprocent skall 
deponeras i djupförvar (SFS, 2001). Detta innebär för Rönnskär att minst 80 000 ton behöver 
deponeras i ett sådant förvar. Boliden har i sin avfallsstrategi (se nedan) valt att deponera allt 
sitt farliga avfall, vilket uppgår till ca 280 000 ton i djupförvar. Dessa olika avfall lagras för 
tillfället på olika sätt vid Rönnskärsverken. Det avfall med högst koncentration av kvicksilver 
förvaras under tak i magasin och betongsilor. Resterande avfall förvaras på ett antal 
lagerplatser, försedda med tät botten och lakvattenuppsamling samt i Östra Dammen (se Figur 
1. ). En närmare beskrivning av avfallen och deras lagringsplatser ges i Bolidens lägesrapport 
i SOU 2008:19 (Borell, 2007) samt i den tekniska beskrivningen för Rönnskärsalternativet 
(Lundgren, 2010). Årligen tillkommer dessutom ytterligare 6 000-15 000 ton farligt avfall i 
smältverkets processer som kommer att behöva deponeras i djupförvaret (Lundgren, 2010). 
 

 
Figur 1. Rönnskär med lagerplatserna för det kvicksilverhaltiga avfallet efter Borell (2008). Ungefärligt 
läge för ett planerat djupförvar är markerat med rött efter Lundgren (2010). 

N 
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Arbetet med deponeringsfrågan för Rönnskär började 1970 då Östra Dammen anlades och 
reningen av processvatten påbörjades. Under åren har Boliden utvecklat och utökat detta 
arbete och sedan 2005 har bolaget en avfallsstrategi för farligt avfall som kan sammanfattas i 
följande sex punkter (Borell, 2007). 

• Strategin omfattar farligt processavfall (deponiklass 1) från Rönnskär. 
• Strategin gäller allt processavfall som genereras och lagrats, inte bara kvicksilver-

haltigt avfall. 
• En slutdeponi i djupt bergförvar för hela mängden farligt avfall ska utredas. 
• En gruva i Boliden- Kristinebergsområdet ska väljas som huvudalternativ. 
• Endast avfall från Bolidens egna anläggningar ska deponeras i djupförvaret. 
• Vissa avfall med högre kvicksilverhalt skall stabiliseras före deponering. 

1.4 ETT FÖRVARS OLIKA FASER  
Aktiviteten i och kring ett djupförvar kan indelas i ett antal olika faser och nedan beskrivs 
dessa med exempel på tidsåtgång och aktiviteter för de olika faserna från Bolidens planerade 
djupförvar.  
 
Anläggningsfasen omfattar utbrytning av ramp och förvarsrum, uppforsling av sprängsten 
samt anläggning av barriärer och dränering i förvarsrummen. För Bolidens planerade 
djupförvar beräknas rampdrivningen ner till lämpligt förvarsdjup ta 2-3 år. Efter ytterligare ca 
ett år kommer att finns tillräcklig volym i förvarsrummen för att påbörja nästa fas med att 
börja ta emot avfall för inpackning, även om utsprängningen av vidare förvarsrum fortsätter 
under ca fyra år till (Lindeström et al., 2010). För att inte ramp och förvarsrum ska 
vattenfyllas pumpas inträngande vatten upp till markytan och leds bort, så kallad länshållning. 
Detta medför en grundvattensänkning i närområdet så fort rampen är påbörjad.  
 
I det fall förvaret anläggs till en aktiv gruva med en befintlig ramp sker även gruvbrytning 
samtidigt som anläggningsfasen. Vissa förvarsrum tillkommer vid gruvbrytningen i den mån 
malmens utbredning och bergets hållfasthet tillåter, andra förvarsrum behöver sprängas ut i 
gråberg för att uppfylla de kriterier på volym som behövs för förvaring av det 
kvicksilverhaltiga avfallet.  
 
Driftsfasen för ett djupförvar omfattar mottagning av det farliga avfallet ovan jord, transport 
ned till förvaret, inpackning av avfallet samt försegling av de bergrum som fyllts till sin 
kapacitet. Till driftsfasen hör också provtagning av avfallen samt miljökontroller kring 
djupförvarsverksamheten.  
 
För Bolidens planerade förvar kommer driftsfasen att vara som mest aktiv i det inledande 
skedet medan det avfall som idag lagras på Rönnskär transporteras till och lagras i förvaret, 
detta beräknas ta ca 4-6 år. Driftskedet fortsätter sedan så länge avfall faller (produceras) från 
Rönnskärsverken. Det fallande, nyproducerade, avfallet kommer att inlagras i kampanjer 
några gånger per år fram till 2022 (Lundgren, 2010). Under en period på 2-3 år kommer 
anläggningsfasen och driftsfasen, det vill säga utsprängning av förvarsrum och uppforsling av 
sprängsten samt inpackning och förvaring av avfall att pågå parallellt. Det är viktigt att dessa 
aktiviteter inte stör varandra och därför kommer de i största möjliga mån hållas åtskilda, såväl 
fysiskt som ansvarsmässigt. De kommer ha skild personalstyrka och olika  regler och arbets-
rutiner för att underlätta arbetet med skilda aktiviteter. Dock kommer helhetsperspektivet att 
behållas av en och samma platschef. Även länshållningen kommer hållas åtskild. Det 
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lakvatten som uppkommer vid inpackningen av avfallet samlas upp i ett separat system som 
hålls skiljt från övriga gruvans länshållning (Lundgren, 2010). Under driftsfasen påverkas inte 
kvaliteten på omgivande grundvatten av djupförvaret då gruvan länshålls avvattnas 
omgivande grundvatten mot gruvan och inte ut från den.  
 
Efterbehandlingsfasen: När varje förvarsrum är fyllt till sin kapacitet tätas det och förseglas 
med en vattentät betongplugg med en meters tjocklek. Pluggen ska utgöra ett hinder för 
eventuellt framtida mänskligt intrång samt minimera in- och utläckage av vatten. Därför kan 
efterbehandlingsfasen anses pågå parallellt med driftsfasen. Först när avfall inte längre faller 
från Rönnskärsverken kan förvaret avslutas helt. Ett antal förseglingsåtgärder görs då i orter 
och i den ramp som använts för att transportera avfallet ner från markytan innan förvaret 
anses helt förslutet. En möjlighet finns att installera kontrollbrunnar i ett ventilationsschakt 
innan detta pluggas igen. Det ger en möjlighet att ta prover för att kontrollera mängden 
skadliga ämnen i grundvattnet som sedan sakta kommer att fylla förvaret. 
 
Förvaret bör förslutas på ett sådant sätt att det är säkert från oavsiktligt intrång eller sabotage 
men samtidigt bör det vara möjligt att i framtiden kunna återkomma till förvaret för att utföra 
ytterligare skyddsåtgärder eller för att utvinna metaller ur avfallet (Lundgren, 2010). 
 
Avslutat förvar: I och med den slutgiltiga förseglingen avslutas länshållningen av förvaret. 
Förvaret kommer då att vattenfyllas och avfallet blir vattenmättat, detta beräknas för detta 
förvar ta flera tiotals år (Lundgren, 2010). Efter det kommer grundvattennivån i närområdet 
att återställas till sin naturliga nivå. Först då kommer också grundvatten ta sig ut ur 
djupförvaret och föroreningarna kan börja spridas i berggrunden.  
 
Till skillnad från förvar ovan mark kommer ett avslutat djupförvar inte att ta någon markyta i 
anspråk. Det enda som efterlämnas är en igenpluggad rampöppning och eventuella test-
brunnar i ett i övrigt igenpluggat ventilationsschakt. 

2 SYFTE OCH OMFATTNING 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en litteraturstudie över viktiga parametrar 
som påverkar lämpligheten vid lokaliseringen av en djupdeponering av farligt avfall, till 
exempel berggrundens egenskaper och områdets vattenbalans. Som exempel används de två 
lokaler, Åkulla och Rönnskär, som beaktas som främsta alternativ vid lokalisering av ett 
djupförvar för Boliden Mineral AB:s kvicksilverhaltiga avfall som uppkommer vid 
smältverket på Rönnskär.  
 
I studien ska följande frågor behandlas:  

A. Vilka parametrar hos berggrund, terräng och grundvatten påverkar lokaliseringen av 
ett djupt bergförvar för kvicksilverhaltigt avfall? 

B. Vad har ovanstående parametrar för egenskaper, generellt i Sverige och specifikt i 
exempelfallet? 

C. Vilket geografiskt område kan påverkas av den spridning av förorenande ämnen som 
kan äga rum från exempelförvaren när avfallsdeponeringen i dessa avslutats och 
grundvattennivåerna har återhämtats? 

D. Vilka ytvattenrecipienter berörs av utströmmande grundvatten från exempelförvaren 
och vilken utspädning kan generellt påräknas i dessa recipienter? 

E. Påverkas utströmningssituationen av förväntade förändringar såsom klimat-
förändringar och landhöjning? 
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Merparten av studien är en litteraturstudie men beräkningar i avsnitt C och D ovan har utförts. 
Endast förhållanden efter grundvattenytan återställts till en naturlig nivå berörs och i 
examensarbetet ingår inte heller att genomföra beräkningar över grundvattnets strömning i 
och genom förvaret. Sådana studier utförs inom Bolidens egna projekt och refereras till i detta 
arbete.  
 
Då tidsaspekten är betydande, både för tiden det tar för förvaret att åter bli vattenfyllt och 
framförallt för lakvattnets uppehållstid i berggrunden, innebär det stora osäkerheter i försöken 
att besvara frågorna ovan. Därför utgår beräkningar och beskrivningar i första hand från 
situationen som den är idag för att bedöma den påverkan läckaget får i framtiden. Försök görs 
ändå att beskriva troliga förutsättningar om tidsförloppet för att uppskatta den framtida 
påverkan. Vissa beskrivningar blir därmed mer kvalitativa och osäkra än vad som kanske kan 
vara önskvärt. 

3 BESKRIVNING AV EXEMPELFALLET 
Det finns huvudsakligen tre alternativ för att bygga ett djupförvar. Man kan: 
 

1. använda sig av en befintlig gruva (nedlagd) 
2. bryta en ny fyndighet och utforma brytrummen så att de blir lämpliga som djupförvar  
3. bygga ett helt nytt och specialdesignat förvar på en lämplig plats.  

 
Nedan beskrivs de tre alternativ som varit aktuella för förvar av Bolidens kvicksilverhaltiga 
avfall. 

3.1 BEFINTLIG GRUVA 
Boliden beslutade sig år 2005 i sin avfallsstrategi för Rönnskär (se avsnitt 1.3) att använda en 
gruva i Boliden-Kristinebergsområdet som huvudalternativ när de gick vidare i arbetet med 
ett djupförvar. Detta alternativ ger fördelar såsom relativt korta transportsträckor, jämfört med 
till exempel gruvor i Norrbotten eller Bergslagen, och en till stor del befintlig infrastruktur. 
För att hitta det bästa alternativet utförde Boliden en systematisk inventering av de gruvor 
som skulle kunna vara aktuella för förvaring av det farliga avfallet (Nyström, 2008). Gruvorna 
värderades utifrån aspekter som: 

• djup 
• volym av icke igenfyllda brytningsrum  
• vattenomsättning 
• berghållfasthet 
• närhet till känsliga objekt 
• logistiska förutsättningar (ramp, transportvägar etc.) 

 
Inventeringen behandlade ca 20 gruvor i Skelleftefältet, som är benämningen på det stora 
gruvfält i Västerbotten som rymmer huvudsakligen sulfidmalmer med ekonomiskt viktiga 
metaller såsom koppar, zink och bly, men även innehåller ädelmetaller, främst guld. 
Utvärderingen visade att det fanns sex gruvor som ansågs kunna vara lämpliga för förvaring 
av kvicksilverhaltigt avfall, men de är alla utbrutna med igensättningsbrytning, det vill säga 
återfyllda med sprängsten. Detta innebär att det inte finns några brytrum kvar för deponering 
av avfall (se Bilaga 1.1 i Nyström, 2008). Däremot kan en ny underjordsanläggning byggas i 
anslutning till de befintliga ramperna som då kan användas som tillfartsväg. 
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Även om alla gruvorna ligger inom Skellefteåfältet, skulle transportsträckorna från den 
nuvarande lagringen av avfallet på Rönnskärsverken till djupförvaret i någon av dessa gruvor 
ändå bli mellan 7 och 25 mil. Att transportera farligt avfall innebär alltid en förhöjd risk, även 
om rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits. Då det saknas förbifart runt Skellefteå skulle alla 
transporter från Rönnskär till en gruva i Skelleftefältet tvingas gå genom Skellefteå tätort och 
förutom den ökade risken med tung trafik genom tättbebyggda områden har frågan om 
transport av farligt avfall genom Skellefteå också väckt negativ uppmärksamhet i lokala 
media (Norran, 2009). 
 
Det finns risker och problem med att anlägga djupförvar nära malmförekomster. Mineral-
iseringarna i Skelleftefältet skapades främst i mötet mellan vulkaniska och metasedimentära 
bergarter och har sedan genomgått kraftig veckning och stora deformationer (Loberg, 1973). 
En sådan påverkan på berggrunden resulterar inte bara i mineraliseringar, utan även i ett 
instabilt berg med många bergartskontakter, sprick- och deformationszoner som ofta har en 
relativt hög vattengenomsläpplighet. Det instabila berget kan också påverka säkerheten vid 
utbrytning av ett djupförvar och försvåra utformningen av brytrum och orter. Risken finns 
också att andra mineraliseringar upptäcks i nära anslutning till den aktuella malmen. En 
gruvbrytning för nära djupförvaret får inte äventyra förvarets säkerhet.  

3.2 NY GRUVA: ÅKULLAGRUVAN 
Av de sex gruvor som bedömdes uppfylla Bolidens krav (Nyström, 2008) är det en, nämligen 
Åkulla Östra eller Åkullagruvan, som planeras återöppnas. Vid platsen för Åkullagruvan 
ligger tre gruvor som brutits under 1960-talet: Kankberg, Åkulla Östra och Åkulla Västra. 
Åkulla Östra har tidigare endast brutits som dagbrott och Åkulla Västra (som i Figur 2 kallas 
Åkullagruvan) har tidigare brutits ner till ett djup av -180 meter.  
 

 
Figur 2. Modifierad terrängkarta över Åkullaområdet (Publicerad med tillstånd från Lantmäteriet 2005-
05-23). Blå linje visar ungefärligt läge för vattendelaren, röd linje är Åkullaorten som går ner från 
Kankbergs dagbrott till den nya Åkullamalmen under Åkulla Östras dagbrott. Lila linje är Åkulla 
Västras orter som idag är vattenfyllda. 
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Denna gruva och dess ramp är idag vattenfylld. I Kankbergs dagbrott började underjords-
brytning 1987 och pågick fram till 1999. Kankbergsgruvan har fortsatt att länspumpas och på 
grund av vidare prospekteringsarbeten har en transportramp drivits ner till den nya malmen i 
Åkullagruvan, geografiskt belägen under dagbrottet Åkulla Östra, till ett djup på ca -450 
meter.  
 
Trots förekomsten av en malmfyndighet vid Åkulla har berggrunden där visat sig vara 
ovanligt tät och väl lämpad för ett djupförvar (Borell, 2007). Gruvan ligger också nära en 
större allmän väg, utan att för den skull ligga i direkt anslutning till bebyggda områden. 
Framför allt så finns det redan en ramp från markytan ner till ett tillräckligt djup för ett förvar. 
Rampen är stor nog för biltrafik och länshålls för att inte vattenfyllas. Detta underlättar 
undersökningar och planering jämfört med att försöka ta sig ner i en nedlagd gruva som är 
vattenfylld och kanske delvis återfylld med till exempel krossat berg. Figur 3 visar Rönnskär 
där avfallet förvaras idag och Åkulla, cirka 6 mil nordväst om Rönnskär.  
 
Som framgår av Figur 2 ligger Åkulla mellan sjöarna Stavträsket och Bastuträsket. Dessa 
sjöar har var sitt utlopp till Skellefteälven som slutligen mynnar i Bottenviken. På vilken sida 
av vattendelaren, Högkammen, som djupförvaret är beläget spelar stor roll för hur lakvatten 
och föroreningar kommer att spridas lokalt, hur mycket och hur snabbt det späds ut och vilka 
lokala recipienter som kan påverkas. Trots att Kankbergs dagbrott, och därmed rampen ner till 
Åkullagruvan, ligger på Bastuträsksidan om Högkammen (se Figur 2) sträcker sig rampen 
genom vattendelaren under Högkammen till Åkullamalmen som befinner sig under Åkulla 
Östras dagbrott. Detta innebär att Åkullagruvan och djupförvaret befinner sig på Stavträsk-
sidan om Högkammen. 
 

 
Figur 3. Lokaliseringsalternativen Åkulla och Rönnskär. Modifierad karta Copyright Lantmäteriet 2009-
01-27. Ur DinKarta och SverigeBilden TM. 
 
Berggrunden vid Åkulla är som nämnts tidigare förhållandevis tät, men på grund av det 
topografiska läget är tryckgradienten relativt hög och det ökar risken för ett högre vattenflöde 
genom förvaret än vad som är önskvärt. En nackdel är också att gruvbrytning och deponering 
skulle behöva pågå samtidigt. Detta beräknas dock bara vara aktuellt i den inledande fasen, 

Åkulla 

Rönnskär 

10 km 
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det vill säga under de 5-6 år som malmen beräknas brytas. Området kring Åkullagruvan är 
också stört av hundratals borrhål från undersökningar gjorda under mer än 50 år. 
 
Sedan Åkullagruvan valdes som huvudalternativ har guldmalmen där ökat i värde bland annat 
på grund av ökade guldpriser. Detta har inneburit att en annan brytningsmetod valts, från 
öppen brytning till igensättningsbrytning. Med igensättningsbrytning lämnas inte i lika stor 
del öppna brytningsrum när malmen är utbruten och fördelarna, främst de ekonomiska, med 
att samlägga ett djupförvar till Åkullagruvan minskar därmed. Andra faktorer som påverkade 
beslutet var yttranden från myndigheter om riksintressen i området (till exempel 
mineraliseringar och rennäring) som strider mot anläggandet av ett djupförvar vid Åkulla 
(Lindeström et al., 2010). 

3.3 SPECIALDESIGNAT DJUPFÖRVAR: RÖNNSKÄR 
Det nya huvudalternativet är att anlägga ett djupförvar under smältverket på Rönnskär. Detta 
innebär stora kostnader på grund av att inga utsprängda utrymmen ännu finns i berggrunden 
men medför å andra sidan kortare transporter av avfallet och en till stor del redan befintlig 
infrastruktur. Rönnskärsverken ligger längst ut i Skellefteälvens mynning på vad som 
ursprungligen var två öar, Rönnskär och Hamnskär (som sedan bundits samman och vars ytor 
utökats med hjälp av fyllningsmassor). De har liksom de flesta små öar längs svenska kusten 
stått emot inlandsisens starka erosiva krafter och kvar står öar av motståndskraftig och relativt 
sprickfri berggrund. Utförda undersökningar visar att det bör finnas tillräckligt bra berg i de 
västliga delarna av de ursprungliga öarna och att ett lämpligt djup vore under -300 meters nivå 
(Wladis, 2010a). För att komma ner till detta djup krävs det en ramp på cirka 3 km och som 
bör drivas nedåt i en spiralform. Rampen kommer att ta 2-3 år att spränga ut vilket förskjuter 
tidpunkten för när avfallet kan börja inlagras. 
 
På Rönnskär finns ett mindre antal provborrningar gjorda för att undersöka berggrundens 
hållfasthet. Dessa har visat på låg genomsläpplighet i berggrunden (Wladis, 2010a). 

Provborrningar kan vara nödvändiga för att utröna bergets egenskaper, men de riskerar också 
att påverka grundvattnets strömning i berget kring djupförvaret. Ibland kan detta vara positivt, 
men det är svårt att förutsäga och innebär osäkerheter. Det mindre antalet kärnborrhål på 
Rönnskär är en stor fördel jämfört med det väl undersökta berget kring Åkullagruvan. 
Malmpotentialen på Rönnskär anses också vara obefintlig eftersom de bergarter som återfinns 
där generellt inte är malmförande (Allan, 2009). 
 
Vid en förläggning av förvaret till Rönnskär skulle all markanvändning och hantering av 
avfallet kunna ske inom smältverkets industriområde. Där finns redan anläggningar för 
vattenrening anpassad till de aktuella föroreningarna. Tillsyn och övervakning av förvaret kan 
samordnas med smältverkets driftorganisation och spillvärme från verkets processer kan 
användas för värmning av tilluft till förvaret (Lundgren, 2010). 
 
Att förlägga ett nytt specialdesignat djupförvar till Rönnskär innebär alltså kortast möjliga 
transporter och eliminerar de transporter genom tättbebyggt område som skulle uppkomma 
vid ett djupförvar på annan plats än Rönnskär. Avfallet skulle över huvud taget inte behöva 
transporteras utanför industriområdet. Det kräver dock planering för att samordna den 
befintliga verksamheten vid smältverket med uttag av avfall ur lagerplatserna och dess 
transport till förvaret. En nackdel med detta alternativ är emellertid att det finns bebyggelse, 
såväl fast boende som fritidshus inom en radie av 2 km från Rönnskär (Lindeström et al., 
2010).  
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4 LOKALISERINGSPARAMETRAR 
Ett slutförvar för farligt avfall, såsom avfall innehållande en kvicksilverhalt på 0,1 procent 
eller högre, ska placeras på bästa möjliga plats. Vid valet av lokalisering för djupförvaret 
finns det flera parametrar eller lämplighetsindikatorer som inverkar på hur effektivt förvaret 
är och som bör tas hänsyn till. I detta kapitel ses ett antal viktiga parametrar över, vad de 
innebär, hur de fungerar och vad de kan ha för betydelse i valet av plats för djupförvaret.  
 
I ”Slutförvar av kvicksilver” (Naturvårdsverket, 1997a) anges inga direkta krav som en 
lokalisering av ett djupförvar måste uppfylla. Däremot ska en platsspecifik utredning utföras 
och helhetslösningen för den eventuella platsen bedömas i stället för varje enskild parameter.  
 
En viss relevans för det aktuella förvaret har Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) arbete 
med att hitta bästa lämpliga plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men i viss mån 
skiljer sig kraven åt mellan de två slutförvaren då avfallens egenskaper skiljer sig. Bland 
annat är ett slutförvar för kvicksilver inte lika känsligt för geokemiska parametrar som pH och 
salthalt då avfallet inte inkapslas i kopparkapslar som riskerar att vittra i vissa kemiska 
förhållanden. I SKB:s Översiktsstudie av Västerbottens län konstateras detta: 
 
”Den optimala lokaliseringen av ett djupförvar med hänsyn till grundvattenförhållandena är ett 
område med så liten grundvattengenomsättning som möjligt och där tiden för grundvattnets 
strömning från förvar till recipient skall vara lång och recipienten stor, helst ett hav.”  (Antal et al., 
1998) 
 
Transporttiden i berggrunden, eller genombrottstiden är viktig för den ger information om hur 
lång tid det kan ta för föroreningarna att nå ett ytvattendrag, det vill säga recipienten. Förutom 
transporttiderna behöver även flödet bli känt och slutligen utspädning i recipienten.  
 
 Transporttiden t (år) styrs av transportsträckan x (m) och grundvattenhastigheten v (m/s) 
enligt:  
 

 
 Ekvation 1 

 
Grundvattenhastigheten v beror den hydrauliska konduktiviteten K (m/s), den hydrauliska 
gradienten dh/dx och av den kinematiska (effektiva) porositeten nkin  
 

 
Ekvation 2 

 
Nedan görs en genomgång av dessa olika parametrar, vad som påverkar dem, deras 
variationer och deras egenskaper vid de föreslagna lokaliseringsalternativen för Bolidens 
djupförvar för kvicksilverhaltigt avfall.  

4.1 HYDRAULISK KONDUKTIVITET 
Den hydrauliska konduktiviteten, K, motsvarar ett materials genomsläpplighet för vatten, 
därför kallas den också ibland för vattengenomsläpplighet. K beror dels på materialets 
egenskaper att släppa genom vatten, såsom till exempel struktur och porositet, men den beror 
även på vätskans egenskaper, såsom täthet, temperatur och viskositet. I de flesta studerade 
studierna verkar hänsyn inte tagits till vätskans egenskaper, utan konduktiviteten ses endast 
som en funktion av bergets egenskaper. 

360024365 ⋅⋅⋅

=

v
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t

kinndx

dh
Kv

⋅

=



12 
 

 
Den svenska berggrunden består till största del av hårt, kristallint berg där inget grundvatten 
kan ta sig fram annat än i hålrum. Hålrummen består dels av små utrymmen mellan kristall-
kornen, så kallad primär porositet, och dels av sprickor, så kallad sekundär porositet. Den 
primära porositeten beror främst på vilken bergart som berggrunden består av. Den sekundära 
porositeten beror på vad som har hänt med berggrunden sedan den skapades, vilka krafter den 
utsatts för, under vilka förhållanden och i vilka riktningar. I ytligare delar av berggrunden 
pågår processer som till exempel frostsprängning som leder till ökad sekundär porositet. 
Djupare ner i berggrunden pressar bergmassans tyngd ihop både sprickor och hålrum mellan 
kristall kornen. Den hydrauliska konduktiviteten förändras alltså med djupet.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten kan variera väldigt mycket i liten skala. Till exempel kan 
genomsläppligheten vara 1 000 gånger högre i en sprickzon än i omkringliggande berg. K 
varierar också i olika riktningar, dels på grund av sprickzonernas lägen och riktning, men 
också på grund av till exempel lagerföljder i berggrunden med olika genomsläpplighet i olika 
lager. Detta leder till svårigheter med att bestämma den hydrauliska konduktiviteten. (Antal et 
al., 1998) har uppskattat den genomsnittliga hydrauliska konduktiviteten i Västerbottens län 
till 10-7 till 10-8 m/s med medianvärdet 6,4x10-8 m/s. 

4.1.1 BERGARTER 
Berggrunden i Sverige är en del av den Fennoskandiska skölden som till mestadels består av 
mycket täta, kristallina bergarter. Den hårda och täta berggrunden täcks oftast av ett lager 
morän som varierar från någon meter upp till några tiotals meter.  
 
Utförda tester i olika bergarter visar på skillnader i den hydrauliska konduktiviteten mellan 
olika bergarter, men variationer inom en och samma bergart kan vara ännu större (Olofsson et 
al., 2001). Skillnaderna kan bero på såväl bergartens kemiska som strukturella förhållanden. 
Sura bergarter, till exempel graniter och kvartsiter, är ofta spröda och brister lätt vid 
förändrade spänningsförhållanden, medan basiska bergarter som till exempel amfibolit är 
segare och bättre på att motstå deformation. Bergartens kornstorlek kan också vara av stor 
betydelse. En finkornig bergart, som till exempel en ytlig vulkanisk bergart, spricker lättare 
upp i små sprickor som inte alltid är sammanhängande. Grovkorniga bergarter som till 
exempel pegmatiter kan å andra sidan ha så svag sammanhållning mellan kornen att de lätt 
lösgörs vid vittring och deformationer (Olofsson et al., 2001). 
 

 
Figur 4. Uppskattad hydraulisk konduktivitet för några vanliga bergarter i Sverige (Olofsson et al., 2001). 
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Berggrunden vid Åkulla består huvudsakligen av sura metavulkaniter med överlagrande 
sedimentära bergarter, bland annat skiffrar. I gränsen mellan vulkaniterna och de sedimentära 
bergarterna återfinns de mineralrika malmerna bestående av bland annat svavelkis, zinkblände 
och magnetkis. Utöver malmer finns där också olika omvandlingsbergarter (kvartsiter) och 
rikligt med grönstensgångar. Berggrunden har blivit vekad och förkastad i flera omgångar, 
vilket är vanligt vid malmbildning, och detta ger en komplicerad geologisk bild. Trots denna 
komplicerade geologi och många deformationer är bergets hållfasthet mycket hög just vid 
Åkullagruvan (Nyström, 2008). 
 
Berggrunden vid Rönnskär består huvudsakligen av sedimentära och intrusiva gnejser som 
genomskärs av pegmatit och amfibolitgångar. Pegmatitens kontaktsidor är läkta men 
pegmatiten i sig är ofta sprödare och mer vattenförande än sidoberget. De sedimentära 
gnejserna återfinns på öns södra sida och de intrusiva på den norra (se Figur 5). Båda 
bergarterna är kraftigt omvandlade och det finns ingen distinkt gräns mellan dem. Trots detta 
har kontaktzonen mellan bergarterna en svagt förhöjd genomsläpplighet för vatten (Allan, 
2009).  
 
Det finns en osäkerhet när det gäller det exakta läget av kontakten mellan de sedimentära och 
intrusiva gnejserna på Rönnskär. På grund av avsaknad av hällar i området är kontaktens läge 
tolkat från flygmagnetiska kartor, men anläggningen på Rönnskär ger störningar och gör 
tolkningen osäker. 
 

 
Figur 5. Geologisk karta över Rönnskär med omnejd. Ljusblå färg är metasediment, brun färg är 
metamorfa graniter och svarta streckade linjer är deformationszoner. ©Sveriges geologiska 
undersökning. Ungefärligt läge för ett planerat djupförvar är markerat med rött efter Lundgren (2010). 

Kejsar Ludvigs kanal 

Skellefteälvens 
mynning 
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4.1.2 SPRICKZONER  
Deformationer i berggrunden uppkommer när bergmassor har rört sig i förhållande till 
varandra. Sker rörelserna på stort djup, under varma förhållanden blir deformationen plastisk, 
till exempel veck och skjuvzoner. Sker rörelserna å andra sidan närmare jordytan och vid 
lägre temperaturer blir deformationerna spröda och bildar till exempel sprick- och krosszoner 
(Andersson et al., 2000). 
 
Hur mycket vatten en specifik spricka släpper igenom beror på om den står i förbindelse med 
andra sprickor, sprickans geometri, mineralogi, volym etcetera. En enskild spricka har sällan 
någon betydande vattengenomsläpplighet, större betydelse har då ansamlingar av sprickor i 
deformationszoner.  
 
Kring Åkulla har ett antal deformationszoner tolkats fram från flygbilder och geofysiska 
undersökningar. De mest markerade zonerna återfinns i samband med sjöarna Stavträsket och 
Bastuträsket, men sannolika zoner finns även vinkelrätt mot dessa, norr och söder om 
Högkammen. En sprickzon korsar rampen från Kankbergsgruvan till Åkullamalmen, och 
antydningar finns på en sprickzon som rör sig genom eller i nära anslutning till Åkullamalmen 
och därför nära läget för ett eventuellt förvar (Wladis, 2008a). 
 
Borrhål som gjorts i västra delen av Rönnskär tyder på färre sprickor och mer välbevarat berg 
jämfört med östra sidan (Allan, 2009). De översta 50-100 metrarna av berggrunden är mer 
uppsprucken än på större djup. Detta är förväntat, och kan vara en fördel då huvuddelen av 
grundvattenflödet sker i detta mer lättgenomträngliga berg och en mindre andel grundvatten 
når de djupare nivåerna där ett eventuellt djupförvar planeras.  
 
Deformationszonerna som är markerade i Figur 5 utgör tillsammans med en trolig deform-
ationszon vid Kejsar Ludvigs kanal gränserna för en bergplint om cirka 2x3 km (Allan, 2009). 
Rönnskär innesluts i denna bergplint och det kan ge fördelar i och med att eventuella rörelser i 
berggrunden tas upp i deformationszonerna och bergplinten och förvaret förblir stabil. 
Dessutom finns möjligheten att en stor del av det regionala grundvattenflödet sker i dess 
deformationszoner runt Rönnskär och att därför endast en mindre del av grundvattenflödet, 
kanske endast det lokala, genomströmmar berggrunden under Rönnskär. 
 
Förvarsrummen kan inte korsa en vattenförande sprickzon om de ska kunna fylla sin funktion. 
I vissa enskilda sprickor med låg vattenföring kan inläckage av vatten in i förvarsrummen 
motverkas genom till exempel injektering av tätande material. En annan möjlighet är att leda 
vattnet runt avfallskroppen i ett dränerande skikt som är avskilt från avfallet med en tätbarriär 
(Lundgren, 2010). 
 
Att låta tillfartsramp och orter att korsa lokala eller regionala sprickzoner är inte lämpligt. 
Vattnet skulle då transporteras genom orterna och ledas mot avfallet, vilket är något som bör 
undvikas. Att däremot ha större sprickzoner i närheten av, men på ett tryggt avstånd från 
förvaret kan vara en fördel. På grund av sprickzonernas markant högre hydrauliska 
konduktivitet rör sig grundvattnet då lättare genom sprickzonerna och en mindre andel vatten 
rör sig i berget närmast djupförvaret.  
 
I SKB:s arbete med att hitta en lämplig plats för slutförvar av kärnavfall använder man sig av 
riktlinjerna att det ska vara minst 100 meter till regionala sprickzoner (mer än 10 km långa) 
(se Tabell 2) och minst flera tiotals meter till lokala större sprickzoner (mer än 1 km långa) 
(Andersson et al., 2000). Dessa avstånd är ungefärliga och inräknat är också en 
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säkerhetsmarginal för det fall att sprickzonernas exakta läge är osäkert. Därför kan det 
antingen behövas längre, eller tillåtas kortare avstånd mellan förvar och sprickzoner beroende 
på berggrundens och sprickornas egenskaper på den aktuella platsen.  
 
Tabell 2 Indelning och benämning av sprickzoner efter Andersson et al. (2000) 

Benämning Längd Bredd 
Regionala sprickzoner > 10 km > 100 m 
Lokala större sprickzoner 1 – 10 km 5 – 100 m 
Lokala mindre sprickzoner 10 m – 1 km 0,1 – 5 m 
Sprickor < 10 m < 0,1 m 
 
Bolidens egna kriterier för djupförvaret säger att: ”Bergets allmänna sprickighet ska vara låg, 
innebärande < 5 ihållande sprickor per 2 m sträcka i bergväggen och < 2 sprickor per 50 m ort 
på djup under 300 m” (Lindeström et al., 2010). Samt att avståndet ska vara minst 200 m 
mellan kraftigare sprickzoner på aktuella förvarsdjupsnivåer, minst 1 km mellan kraftigare 
krosszoner.  

4.1.3 DJUPETS BETYDELSE 
Den hydrauliska konduktivitetens beroende av djupet har studerats inom SKB:s arbete med att 
hitta en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle (Ahlbom et al. 1991; Wladis, 
Jönsson och Wallroth, 1997; Ericsson, Holmén och Rhén, 2006). Där har man funnit att det är 
vanligt med en högre hydraulisk konduktivitet i de översta 100 till 300 metrarna, med en 
sjunkande trend med större djup. Nedanför dessa första hundratals metrar sjunker 
konduktiviteten endast marginellt med djupet (se Figur 6). 

 
Figur 6. Hydrauliska konduktivitetens variation med sjupet för bergmassan, exklusive sprickzoner 
(Knutsson och Morfledt, 2002). 
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För att beskriva den hydrauliska konduktivitetens avtagande med djupet har bland annat 
Ahlbom et al. (1991) använt:  
 
K = A·z-b 

Ekvation 3 
 
där K är effektiv hydraulisk konduktivitet, z är vertikalt djup under markytan och A och b är 
konstanter.  
 
Anledningen till den hydrauliska konduktivitetens avtagande med djupet kan dels vara att 
antalet sprickzoner och storleken på dessa sjunker med ett ökande djup. Färre och mindre 
sprickor leder till sämre vattenledningsförmåga. Med ett ökande djup ökar även trycket och 
bergspänningarna vilket påverkar såväl sekundär som primär porositet. Troligtvis finns det 
även andra mekanismer och processer som påverkar den hydrauliska konduktivitetens 
variation över hundra till tusentals meters djup (Wladis, Jönsson och Wallroth, 1997).  
 
I kärnborrhål som borrats på Rönnskär uppmäts en högre genomsläpplighet i de översta 200 
metrarna av berggrunden. Under 200 meters djup är berget i stort sett tätt (Wladis, 2009). 

4.1.4 BESTÄMNING AV DEN HYDRAULISKA KONDUKTIVITETEN 
Hydraulisk konduktivitet kan bestämmas både i laboratorium och i fält. Men när det gäller 
berggrundens hydrauliska konduktivitet, med både primär och sekundär porositet, är det bara 
fältmetoder som kan ge ett resultat som är relevant för en större skala. 
 
I och med att den hydrauliska konduktiviteten varierar med såväl djup som lagerföljder som 
riktningar på sprickzoner är det svårt att mäta den faktiska hydrauliska konduktiviteten. 
Risken är att man mäter nära en vattenförande sprickzon, vilket medför att bergets 
hydrauliska konduktivitet överskattas eller att man mäter för långt från någon sprickzon och 
får därför bara ett värde på bergartens hydrauliska konduktivitet genom den primära 
porositeten.  
 
Vid Åkulla har olika hydrauliska mätningar genomförts, bland annat provpumpningar och 
manschettester, dessutom har vissa undersökningar gjorts i rampen och den undersökningsort 
som redan finns på planerat förvarsdjup. Testerna tyder på en hydraulisk konduktivitet i 
Åkullagruvan på i medeltal 6,1·10-10 m/s (Wladis, 2008b).  
 
Även vid Rönnskär har olika hydrauliska mätningar gjorts, såsom provpumpningar, 
återhämtningstester och vattenförlustmätningar i kärnborrhål. Testerna ger ett resultat i de 
övre delarna av berggrunden på 2,2·10-9 m/s sjunkande ner till 4,0·10-8m/s på 200 meters djup. 
På det maximala undersökningsdjupet på 350 meter uppskattas den hydrauliska 
konduktiviteten till ett värde på 5,6·10-10 m/s (Wladis, 2010a). 
 
Dessa värden visar på mindre genomsläpplighet och alltså tätare berg på båda platserna 
jämfört med genomsnittet för Västerbottens berggrund på 6,4x10-8 m/s (se avsnitt 4.1). 

4.2 HYDRAULISK GRADIENT 
Den hydrauliska gradienten dh/dx anger grundvattnets tryckförändring per längdenhet och 
påverkar grundvattenflödets hastighet enligt Ekvation 2.  
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I den svenska kristallina berggrunden med en grundvattenyta som följer topografins 
undulation är den hydrauliska gradienten ofta jämförbar med den topografiska gradienten i 
berggrundens översta skikt. På större djup spelar topografins regionala skillnader en allt större 
roll och lokala höjd- och lågpunkter spelar mindre roll. Vid en storregional grundvatten-
modellering genomförd åt SKB påvisades att topografin, och därigenom den hydrauliska 
gradienten, har större betydelse för flödesmönstret på förvarsdjup än andra parametrar 
(Ericsson, Holmén och Rhén, 2006). Topografin spelar alltså större roll än bergets hydrauliska 
konduktivitet och dess porositet. 
 
I flacka områden gynnas strömning i de ytliga delarna av berggrunden och på större djup 
återfinns bara ett ytterst litet grundvattenflöde. I kustområden bestäms gradienten i relation till 
havsytan. Är förvaret beläget under havsytan har i första hand regionala gradienten betydelse 
(Olofsson et al., 2001). 
 
Enligt Andersson et al. (2000) ligger topografiska gradienten ofta mellan 0,1 – 1 % i regional 
skala där högre värden främst förekommer i fjällkedjan. Just 1 % är också den största 
hydrauliska gradient som SKB finner lämplig i arbetet med att hitta ett djupförvar för 
kärnavfall. 
 
Åkullamalmen befinner sig mellan Högkammen med en högsta höjd på 285 meter över havet 
och Stavträsket med en medelhöjd på 192 meter över havet. Det ger en lokal topografisk 
gradient på ca 5 % eftersom avståndet mellan vattendelaren och Stavträsket är ca 2000 m 
(Wladis, 2009a). Även om den hydrauliska gradienten på förvarsdjup endast skulle uppgå till 
50 procent av den topografiska gradienten är detta värde ändå högre än SKB skulle tillåta för 
sitt djupförvar. 
 
I kustlandskap är den topografiska gradienten ofta betydligt lägre än i inlandet eftersom 
markytan ofta är flackare. Så är det också på Rönnskär där den topografiska gradienten inte 
överstiger 1 % (Wladis, 2010a). Möjligtvis skulle Rönnskär kunna påverkas av en större 
regional gradient, men någon sådan har inte undersökts. 

4.3 KINEMATISK POROSITET 
Den kinematiska porositeten, även kallad effektiv porositet eller flödesporositet, är volymen 
av de porer där vatten kan strömma fritt i grundvattenzonen (Knutsson och Morfledt, 2002). 
Som jämförelse är den totala porositeten volymen av alla porer, oavsett om de har kontakt 
med varandra eller om de är inneslutna och avskärmade från omgivningen. 
 
Tabell 3 Kinematisk porositet för olika flödesmedia efter Ericsson, Holmén och Rhén (2006). 

Flödesmedia Kinematisk porositet 
Grus-sand 0,05-0,2 
Morän 0,01-0,1 
Homogent urberg 0,0001-0,001 
Sprickzon i urberget 0,001-0,01 
Sedimentär berggrund 0,005-0,05 
 
I flera grundvattenmodelleringar har värdet 0,001 valts för den kinematiska porositeten 
(Holmén et al., 2003); (Ericsson, Holmén och Rhén, 2006); (Wladis, 2010a). Detta för att det 
kan antas vara ett rimligt värde för att representera helheten med urberg och sprickzoner. 
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4.4 FLÖDESVÄGENS LÄNGD 
När grundvattnets hastighet är känd i Ekvation 2 återstår grundvattnets transportsträcka x för 
att få fram transporttiden i Ekvation 1. Grundvattnet transporteras i en vad man kan kalla 
flödesväg, och transportsträckan är då samma som flödesvägens längd.  
 
En längre transportsträcka är bättre än en kort, men det är viktigare att grundvattnets hastighet 
är tillräckligt låg. Det viktiga är inte att grundvattnet som bärare av förorening från ett 
djupförvar ska färdas en lång sträcka, utan att det tar lång tid innan det når recipienter på 
markytan. En lång uppehållstid i berggrunden innebär större möjlighet för föroreningarna att 
spridas så att koncentrationen blir lägre samt möjlighet att fastläggas i berggrundens struktur 
och då aldrig nå markytan och biosfären. 
 
I horisontalplanet befinner Åkullamalmen sig ca 1 100 meter från recipienten Stavträsket (se 
Figur 7) medan den planerade platsen för förvaret på Rönnskär befinner sig ca 400 meter från 
Bottenvikens strand (se Figur 5). 
 

 
Figur 7. Flödesvägen i horisontalplanet från ett tänkt djupförvar på 415 meters djup vid Åkullamalmen 
(Wladis, Regional numerisk modellering 2008). 
 
Vid allt för stort deponeringsdjup vid Åkulla, eller om förvaret står i förbindelse med 
vattenförande strukturer eller borrhål som leder lakvattnet till ett större djup, finns risken att 
det förorenade grundvattnet har en annan flödesväg och det skulle innebära en osäkerhet om 
vilken premiärrecipient som kan förväntas (Wladis, 2008a). Denna osäkerhet kan minimeras 
genom att undvika vattenförande strukturer vid utformningen av förvaret och därför antas 
Stavträsket vara premiärrecipient.  

4.4.1 IN- ELLER UTSTRÖMNINGSOMRÅDE 
Gravitationen är den dominerande orsaken till grundvattenströmning då den skapar ett flöde 
från högre områden till lägre belägna områden. Landskapet kan då delas in i in- och utström-
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ningsområden, där ett inströmningsområde är en yta i terrängen där vatten strömmar ner i 
marken och bildar grundvatten och ett utströmningsområde är där grundvattnet tränger ut som 
källor eller våtmark. Ett system med ett inströmningsområde, ett utströmningsområde samt 
flödesvägen däremellan kan kallas för en flödescell. Det inte alltid så att högre belägna 
områden alltid är inströmningsområden och lägre belägna områden alltid är utströmnings-
områden. Förutom gravitationen påverkas grundvattenströmningen även av till exempel 
områdets geologi och årstidsvariationer av nederbörd och avdunstning (Olofsson et al., 2001). 
Figur 8 visar ett exempel på in- och utströmningsområden i lokal skala och i lite större, 
regional skala. Dessutom visar figuren på skillnader mellan teoretisk strömning (i berggrund 
där hydrauliska konduktiviteten är homogen och lika stor i alla riktningar), och den verkliga 
strömningen som ofta är mycket mer komplex eftersom hydrauliska konduktiviteten varierar 
både i riktning och läge på grund av sprickor och andra inhomogeniteter i berggrunden. 
 
Om förvaret förläggs till ett inströmningsområde medför detta längre transportvägar och 
därmed även längre genombrottstider innan det förorenade grundvattnet når marknära 
recipienter. Både Åkullamalmen och det planerade läget för ett förvar på Rönnskär befinner 
sig troligtvis i inströmningsområden. 
 

 
Figur 8. Principiellt flödesmönster till följd av varierande topografi. I hårt sprickigt berg är den verkliga 
strömbilden betydligt mer komplex än den teoretiska. (Olofsson et al., 2001) 

4.4.2  REGIONALA OCH LOKALA GRADIENTER 
Den hydrauliska gradienten som beskrivs i avsnitt 4.2 kan vara både lokal och regional. 
Förhållandet mellan de lokala och regionala gradienterna bestämmer flödescellernas 
utbredning och djup. Ju större höjdvariationer i ett område, desto mer dominerar de lokala 
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flödescellerna (Tóth, 1963). Om man vid grundvattenmodellering negligerar landskapets 
undulation och ser området som ett sluttande plan är det självklart att de längsta flödesvägarna 
återfinns längst in i landet, alltså längst bort från kusten. Men SKB:s grundvattenmodellering 
visar på vikten av att ta med landskapets undulation i beräkningarna (Holmén et al., 2003). De 
visar på att de längsta flödesvägarna återfinns rakt under lokala höjdformationer oavsett på vilket 
avstånd från havet de befinner sig. 
 
Regionala grundvattenmodelleringar som SKB gjort i norra Uppland har visat att så mycket som 
90 % av flödesvägarna från ett tänkt förvar på ca 500 meters djup är kortare än 3 km och att 
endast 1 % av dem är längre än 10 km, medianlängden för flödesvägarna uppskattas till 1,5 km 
(Holmén et al., 2003). Detta innebär att förorenat grundvatten från ett djupförvar troligen når 
markytan i ett ytvattendrag inom en radie av några km från förvaret.   
 
Wladis (2008a) har gjort en numerisk modellering över flödesvägar och genombrottstider från ett 
tänkt förvar vid Åkullamalmen. Hans resultat visar att flödesvägens längd beror på förvarsdjupet. 
I modellen beräknas olika fall med förvarsdjupet mellan 465 meter och 1 200 meters djup. 
Flödesvägens längd varierar på mellan cirka 1 500 meter och 4 000 meter. Djupet på 1 200 meter 
är inte aktuellt för förvaret i sig, däremot skulle lakvatten kunna nå detta djup via prospekterings-
borrhål som finns genom hela bergplinten vid Åkulla. 
 
Flödesvägens längd på Rönnskär faller troligtvis någonstans mellan kortast möjliga väg, det vill 
säga 400 meter, och medianlängden för en flödesväg på 1 500 meter (Wladis, 2010a). 

4.4.3 GENOMBROTTSTIDEN 
Genombrottstiden, i Ekvation 1 kallad transporttiden, för ett grundvattenflöde är den tid det 
tar för grundvattnet att transporteras från förvaret till markytan. Genombrottstiden är beroende 
av flödesvägens längd och av transporthastigheten enligt Ekvation 1. De längsta genombrotts-
tiderna finns ofta nära havet eller till och med under havet på grund av de små hydrauliska 
gradienterna vid dessa lokaler (Holmén et al., 2003). De längsta flödesvägarna som återfanns 
under lokala höjdformationer i avsnitt 4.4.2 kan ha mycket hög hydraulisk gradient vilket som 
i så fall medför kortare genombrottstid. 
 
Utgående från flödesvägarnas längder som uppskattas i avsnitt 4.4.2 approximeras genom-
brottstiden från Åkullamalmen till Stavträsket uppgå till mellan 1 000 och 10 000 år, samt för 
Rönnskär till Bottenviken till mellan 1 000 och 15 000 år. 

4.5 GRUNDVATTENFLÖDE OCH UTSLÄPP AV KVICKSILVER 

4.5.1 SPECIFIKT FLÖDE 
För att veta hur mycket vatten som kan förväntas läcka in i djupförvaret och laka ur de lagrade 
avfallen behöver det lokala grundvattenflödet i berggrunden uppskattas. Målet för Boliden är 
att förlägga förvaret till en berggrund där det specifika flödet, grundvattenflödet per ytenhet, 
är under 1 liter per m2 och år (Lundgren, 2010). Med ytenhet avses här en yta under jord, till 
exempel ett bergrums yta mot berget. 
 
Det specifika flödet styrs av grundvattenbildningen, det vill säga hur stor del av områdets 
nederbörd som infiltrerar i berggrunden men beror också på bergets hydrauliska konduktivitet 
och den hydrauliska gradienten. 
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I den numeriska modelleringen över området kring Åkulla har grundvattenbildningen satts till 
mellan 0 och 22 mm/år, den lägre siffran har använts för utströmningsområden och den högre 
för inströmningsområden (Wladis, 2008a). Detta är ett rimligt värde på grundvattenbildningen 
enligt Rodhe och Bockgård (2006) och det är dessutom kalibrerat efter uppmätta grundvatten-
nivåer i berget. Tillsammans med tidigare nämnda värden på hydraulisk konduktivitet, 
hydraulisk gradient och kinematisk porositet uppskattas det specifika flödet till mellan 0,06 
till 0,30 l per m2 och år för ett förvarsdjup mellan 400 meter och 600 meters djup (Wladis, 
2008a).  
 
Någon lika omfattande modellering har inte gjorts över Rönnskär, men det specifika flödet på 
tänkt förvarsdjup, omkring 400 meters djup, förväntas hamna inom intervallet 0,1 till 0,5 liter 
per m2 och år. Troligtvis överskrider det specifika flödet inte 0,35 liter per m2 och år (Wladis, 
2010a). 
 
Klimatförändringar och landhöjning: Detta är siffror som gäller vid dagens rådande 
förhållanden. Eftersom genombrottstiderna presenterade i avsnitt 4.4.3 handlar om flera 
tusentals år behöver framtida förändringar som klimatförändringar och landhöjning tas i 
beaktande. Vilka klimatförändringar som kommer att ske är svårt att förutsäga och de tas upp 
i ett eget avsnitt (se avsnitt 6.2.1). Landhöjningen är lättare att förutsäga då den har pågått i 
flera tusen år och kommer att fortsätta i flera tusen till. Som allra störst är landhöjningen strax 
utanför Skellefteå med cirka 9 mm per år och den medför två effekter, marken höjs i 
förhållande till havsnivån men samtidigt förskjuts också strandlinjen så att avståndet till havet 
ökar (Bergab, 2010). Den större höjdskillnaden mellan land och hav medför en ökning av den 
hydrauliska gradienten samtidigt som det ökade avståndet till havet medför en viss sänkning. 
Landhöjningen förväntas pågå i många tusen år men efter ungefär ca 3 000 år beräknas 
Bottenviken att snöras av från Bottenhavet och bilda en sjö och därefter kommer varken 
höjdskillnader eller strandförskjutning att fortsätta (Brydsten och Albertsson, 2009). För 
Rönnskärs fall betyder detta att det specifika flödet kan uppgå till 2,4 gånger större än dagens 
flöde, alltså 0,24 – 1,2 liter per m2 och år (Wladis, 2010b). Medan det för Åkullas del inte 
förväntas ge någon större förändring då höjdrelationen mellan Högkammen och Stavträsket 
inte förändras nämnvärt av landhöjningen.  

4.5.2 TOTALT GRUNDVATTENFLÖDE 
Det specifika flödet ger ett flöde per ytenhet, men för att veta hur stort flöde som faktiskt 
genomströmmar avfallet behöver hänsyn tas till förvarets yta, dess area. Vilken yta som ska 
användas i beräkningarna beror på hur förvaret är orienterat i förhållande till grundvatten-
strömningen. I Figur 9 visas ett exempel med fyra förvarsrum placerade i ett lager.  

 
Figur 9. Schematisk bild på ett förvar med fyra förvarsrum i ett lager. 
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En optimal placering för förvaret är parallellt med grundvattenströmningen alltså med förvars-
rummens kortsidor mot strömningsriktningen. Då förväntas grundvattnet kunna tränga in på 
kortsidan, medan grundvattnet runt omkring transporteras parallellt med förvarsrummen. Om 
förvaret istället är placerat vinkelrätt mot strömningsriktningen kommer grundvatten-
inträngningen istället ske på förvarsrummets långsida.  
 
Nu är verkligheten inte så enkel att grundvattenströmningen kommer antingen parallellt eller 
vinkelrätt. Om djupförvaret är lokaliserat till ett inströmningsområde som föreslås i avsnitt 
4.4.1 är det troligare att grundvatteninträngningen sker snett ovanifrån. Därför antas förvarets 
horisontella area som en acceptabel inströmningsarea.  
 
Bolidens förvar planeras som nio förvarsrum förlagda i två lager, där varje förvarsrum har en 
bredd på 16 meter, höjd på 17 meter och en längd mellan 160 och 180 meter, i Figur 10 visas 
det undre lagret. Minsta möjliga area skulle vara 2 250 m2, medan den horisontella arean är på 
ca 24 500 m2.  
 

 
Figur 10. Principiell skiss på ett av två lager planerade förvarsrum. Detta lägre lager har fem rum och ett 
lager med fyra rum kommer brytas ut ovanför (Lundgren, 2010).  
 
Ovanstående resonemang förutsätter att det är samma hydrauliska konduktivitet i förvars-
rummen som utanför, alltså att grundvattnet transporteras lika lätt och lika fort på båda sidor 
av väggen. Under anläggnings- och driftsfasen är detta inte sant utan då kommer grundvatten 
tränga in i förvarsrummet från alla sidor. Dock samlas detta vatten upp och leds bort under 
kontrollerade förhållanden (se avsnitt 1.4). Inte heller när förvarsummen är fyllda med avfall 
är detta sant, då avfallet inte kan packas så hårt att det blir lika tätt som det kristallina berg 
som omger förvaret. En möjlighet som då finns att undvika att grundvatten tränger in i 
avfallet är att anlägga ett dränerande lager runt förvarsrummens väggar och alltså runt 
avfallet. Har dränskiktet tillräckligt låg hydraulisk konduktivitet kommer grundvattenflödet i 
huvudsak att ske runt avfallskropparna istället för genom dem.  
 
I Bolidens förvar planeras två dränskikt i botten på förvarsrummen, med ett tätt geomembran 
som separerar dem. Detta är främst för att underlätta under förvarets driftsfas, under tiden 
avfallet inpackas. Det undre dränlagret tar då hand om rent, inläckande grundvatten och det 
övre tar hand om lakvatten från avfallet. Eftersom förvaret förläggs i en kristallin och tät 
berggrund kommer inläckage av grundvatten endast att ske i den sekundära porositeten, alltså 
i sprickor. Man planerar att leda ner vattnet från varje spricka i förvarsrummen till det undre, 
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rena dränskiktet, genom en perforerad plastslang som samlar upp det inläckande vattnet som 
löper ner under geomembranet och som är täckt av sprutbetong. En sådan plastslang bryts ner 
med tiden men håligheten efter slangen kommer ha en tillräckligt dränerande funktion för att 
ta om hand om de relativt små flöden som är aktuella (Lundgren, 2010). Skulle inte ett sådan 
avledande av inläckande vatten vara tillräckligt planeras filter- eller tätbarriärer anläggas 
mellan avfallet och bergväggen. Vilken typ av barriär som anläggs avgörs i varje enskilt fall 
beroende på vad som bedöms kommer att fungera bäst.  
 
Att beräkna hur stor del av grundvattenflödet som transporteras genom dräneringsskikten och 
hur stor del som transporteras genom avfallet kräver avancerade flödesmodelleringar som det 
inte finns utrymme för inom detta arbete. Därför beräknas ett ”worst case scenario” där hela 
grundvattenflödet antas tränga in över förvarets horisontella area och det totala grund-
vattenflödet blir då högre än vad som förväntas ske i verkligheten. Det specifika flödet från 
avsnitt 4.5.1 multiplicerat med förvarets horisontella area ger att grundvattenflödet blir mellan 
1 500 till 7 500 liter per år för Åkulla och mellan 2 500 till 12 000 liter per år för Rönnskär. 
Flödet kan också uttryckas i m3/s och blir då 4,7·10-8 – 2,3·10-7 m3/s för Åkulla och 7,8·10-8 – 
3,9·10-7 m3/s för Rönnskär. Med landhöjningen inräknat skulle flödet om 3 000 år vara mellan 
6 000 – 30 000 liter per år eller 1,9·10-7 – 9,3·10-7 m3/s för Rönnskär. Detta intervall stämmer 
bra överens med ett tidigare framräknat representativt värde på 5·10-7 m3/s för 
Rönnskärsförvaret där ett specifikt flöde på 1,0 liter per m2 och år använts (Brink Bylund, 
2010). 

4.5.3 REDUCERING AV KVICKSILVERKONCENTRATIONEN I AVFALLET 
De avfall som innehåller mest kvicksilver är rostugnsstoften, gasreningsslammet, selenfilter-
massan, det aktiva kolet samt v-selenslammet (se Tabell 1). Aktivt kol är inte lämpligt att 
deponera i ett djupförvar på grund av sin organiska sammansättning utan kommer istället 
lämnas till SAKAB för destruktion och omnämns därför inte vidare.  
 
Högst kvicksilverhalt har v-selenslammet med cirka 7 procent, men en hög kvicksilverhalt 
medför inte nödvändigtvis ett högt utsläpp av kvicksilver. Hur mycket kvicksilver som läcker 
från avfallet beror på avfallets lakegenskaper, det vill säga hur mycket förorenande ämnen 
som avfallet släpper ifrån sig till vatten. Med hjälp av stabiliserande åtgärder kan lakningen av 
till exempel kvicksilver från avfallen minskas markant.  
 
Lakförsök som gjorts visar till exempel att kvicksilvret v-selenslammet är fast bundet och 
mycket svårlakat (se Tabell 4). Däremot uppvisar rostugnsstoftet som fallit från 1994 och 
framåt den största urlakningen av kvicksilver (se Tabell 4). Genomförda stabiliseringsförsök 
visar att kvicksilvrets lakbarhet markant kan sänkas i rostugnsstoftet genom att tillsätta 
osläckt kalk i relativt stora mängder. Samtidigt som lakningen av kvicksilver bör minskas så 
mycket som möjligt, kan inte för stora mängder tillsatsämnen tillföras utan att volymen av 
avfallet och därmed volymen av djupförvaret ökar mer än vad som är önskvärt. Därför 
testades även att blanda olika avfall med varandra för att uppnå en minskning av lakbarheten 
utan att för den skulle få en ökning av volymen. Det visar sig att genom att blanda 
rostugnsstoftet med stoft från kopparverket (se Tabell 1) nås en acceptabel låg lakbarhet, med 
minskad kostnad utan volymökning av avfallet. Även gasreningsslammet bör stabiliseras före 
inlagring i förvaret på grund av kladdande konsistens och ett för lågt pH. Tyvärr medför 
stabiliseringen av gasreningsslammet en viss förhöjd lakning av kvicksilver. Torrt våtverks-
slam, rostugnsstoft från för 1994 samt v-selenslam behöver stabiliseras på grund av sin höga 
urlakning av arsenik men medför ingen förhöjning av kvicksilverurlakning. Övriga avfall 
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behöver inte stabiliseras. För vidare information om stabiliseringsförsöken se ”Rapport om 
förbehandling av avfall” (Sjöberg, 2010).   
 
Tabell 4 De mest kvicksilverhaltiga avfallen med dess innehåll av kvicksilver och förväntad urlakning av 
kvicksilver före och efter stabilisering av avfallet, efter Sjöberg (2010). 

 
Utöver det lagrade avfall som tas upp i Tabell 4 kommer även 235 ton rostugnsstoft, 275 ton 
gasreningsslam samt 7 500 ton övriga avfall per år att falla. Med den beräknade driftslängden 
på Rönnskärsverken på ytterligare 25 år blir detta totalt 5 875 ton rostugnsstoft, 6 875 ton 
gasreningsslam samt 187 500 ton övrigt avfall (Sjöberg, 2010).  
 
En konservativ siffra, så att säga ett ”worst case scenario” skulle vara att anta att allt lakvatten 
har den högst uppmätta kvicksilverhalten efter lakning, det vill säga 0,11 mg kvicksilver per 
liter lakvatten. Men ett bättre antagande vore att beräkna avfallens medelkoncentration. 
 
För att beräkna medelkoncentrationen behöver de olika avfallen viktas med hänsyn till dess 
totala mängd och dess koncentration av kvicksilver i lakvattnet. Detta görs enligt Ekvation 4:  
 

 
 

Ekvation 4 
 
 
 

utifrån massorna mi och koncentrationerna ci (där i = de olika materialen i Tabell 4, inklusive 
25 års fallande avfall). Om man antar att koncentrationen för de ämnen som anges till <0,01 
mg/l har koncentrationen 0,01 mg/l. Den slutgiltiga medelkoncentrationen efter att allt avfall, 
även det fallande, är inlagrat och förvaret förslutits blir då 0,012 mg/l eller 12 µg/l. 

4.5.4 TOTALT UTSLÄPP AV KVICKSILVER 
Genom att både det totala flödet genom djupförvaret och koncentrationen av kvicksilver i 
lakvattnet är känt kan det totala utsläppet av kvicksilver beräknas. För exemplet Åkulla blir då 
1 500 – 7 500 liter per år och koncentrationen 0,012 mg kvicksilver per liter till ett totalt 
utsläpp på 20 – 90 mg kvicksilver per år. För Rönnskär med det lite högre flödet på 2 500 – 
12 000 liter per år med samma koncentration blir det totala utsläppet av kvicksilver 30 – 140 
mg per år. Efter hänsyn tagen till landhöjningen blir den mellan 70 – 350 mg kvicksilver per 
år. Den i avsnitt 4.5.2 nämnda representativa beräkning ger ett totalt utsläpp av 90 mg 
kvicksilver per år för Rönnskär med hänsyn taget till landhöjningen, vilket även tyder på att 
detta arbetes beräknade utsläpp är rimligt.  
 

Material Lagrad 
mängd (ton 

torrvikt) 

Kvicksilverinnehåll 

(%) 
i lakvatten 

(mg/l) 

i lakvatten efter 
stabilisering 

(mg/l) 
Rostugnsstoft 94- 5 500 5 % 31 <0,01 
Gasreningsslam 3 600 3 % <0,01 0,11 
Selenfiltermassa 110 3 % 0,1 0,1 

V-selenslam 70 7 % <0,01 <0,01 
Övriga avfall 269 070 <0,01-0,8 % <0,01 <0,01 
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Naturvårdsverket har angett en acceptabel utsläppsnivå för en deponering av kvicksilver till 
0,5 – 10 g (500 – 10 000 mg) kvicksilver per år till en liten, näringsfattig recipient 
(Naturvårdsverket, 1997a). I Naturvårdsverkets modell har hänsyn tagits till transport och 
ackumulering av kvicksilver i mark, vatten, sediment och fisk. Modellen förutsätter att 
utsläppet från förvaret hamnar direkt i en näringsfattig sjö, om utsläppet istället hamnar i ett 
högre flöde eller större vattenmassa, flod eller hav, kan en högre utsläppsnivå tolereras på 
grund av högre utspädning. 

5 UTSPÄDNING I YTVATTENRECIPIENTER 
Alla parametrar som studerats i föregående kapitel är visserligen intressanta, men vad som 
egentligen spelar roll är: Kommer förvaret att förgifta vår miljö? Hur mycket och var? 
 
I det planerade förvaret ligger det kvicksilverhaltiga avfallet inpackat, runt om finns 
installerade dräneringar, skyddsbarriärer och filterbarriärer, allt för att minska möjligheterna 
för kvicksilvret att ta sig ut. Enda sättet för kvicksilvret att ta sig ut ur det förslutna förvaret är 
genom att lakas ur av grundvattnet och följa grundvattenströmningen ut ur förvaret, genom 
berggrunden och slutligen nå biosfären, där det finns liv, liv som kan bli förgiftat. 
 
Var någonstans det förorenade grundvattnet når biosfären och markytan, avgörs av 
grundvattnets flödesväg (se avsnitt 4.4) som i sin tur är beroende av den hydrauliska 
konduktiviteten (avsnitt 4.1) och den hydrauliska gradienten (avsnitt 4.2). När det förorenade 
grundvattnet når biosfären beror på flödesvägens längd och grundvattnets hastighet, som även 
den är beroende av den hydrauliska konduktiviteten och den hydrauliska gradienten. För att 
till sist få reda på hur stor negativ effekt det förorenade grundvattnet har behöver man känna 
till vilken koncentration av kvicksilver som grundvattnet har och hur känslig miljön är där 
vattnet når markytan. Hur stor effekt föroreningen får beror till stor del på hur mycket det 
förorenade vattnet späds ut när det når markytan. Tränger det förorenade grundvattnet upp i 
ett litet vattendrag i en känslig biotop blir skadorna större än om det tränger upp i en stor älv 
eller hav där den stora utspädningen gör koncentrationen av kvicksilver mycket lägre. 
 
I detta arbete ska utspädningen studeras lite mer ingående än tidigare berörda parametrar och 
därför ägnas detta kapitel åt utspädningen. Utspädningen är starkt beroende av exakt var 
djupförvaret är lokaliserat och var det förorenade grundvattnet når markytan och därför är 
kommande två kapitel tätt knutna till exemplet med Bolidens förvar för kvicksilverhaltigt 
avfall vid antingen Åkulla eller Rönnskär. 
 
Utspädningen är relationen mellan det förorenade flöde som tränger upp till markytan och det 
”rena” flödet som föroreningarna späds ut i helt enkelt. Utspädningen uttrycks i hur många 
gånger större, i detta fall, ytvattendragets flöde är jämfört med det uppträngande grundvattnets 
flöde. Grundvattnets flöde är känt och beräknat i avsnitt 4.5.2 och ytvattendragets flöde 
återstår att beräkna. För att göra detta behöver man förstå den hydrologiska cykeln. 

5.1 DEN HYDROLOGISKA CYKELN 
Vattnet i vår miljö transporteras och lagras på olika sätt, vilket beskrivs av den hydrologiska 
cykeln. Nederbörd faller över till exempel skog, åkermark och vattenytor. En viss del av 
nederbörden rinner iväg direkt som ytavrinning. Detta händer främst vid mycket stora 
nederbördsmängder, under snösmältning, framförallt på frusen mark, eller på hårdgjorda ytor 
såsom vägar, asfaltsytor och hustak. Andra delar av nederbörden avdunstar direkt och störst är 
avdunstningen från fria vattenytor såsom sjöar eller hav där vattentillgången är i stort sett 
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obegränsad. En del av vattnet tas upp av bladen och avdunstar direkt därifrån, interceptions-
avdunstning, en annan del tränger ner i marken och tas upp av växternas rötter och avdunstar 
från bladen, så kallad transpiration. Avdunstning sker även direkt från markytan. Den 
resterande nederbörden går ner i marken genom så kallad infiltration. Till sist når det 
nederbörden grundvattnet och fyller på grundvattendepåerna. Även grundvattnet har ett flöde, 
även om detta är mycket långsammare än vattendragens flöde. Grundvattenflödet når 
markytan igen i ytvattendrag såsom sjöar och floder som i sin tur har sina utlopp i haven. I 
Sverige har vi ett klimat där mängden nederbörd över ett år är ungefär dubbelt så stor som den 
summerade avdunstningen från mark, växter och vattenytor även om de lokala variationerna 
är stora (Sveriges Nationalatlas, 1995). 

5.2 AVRINNINGSOMRÅDEN 
Ett avrinningsområde är ett område som begränsas av hydrauliska gränser, alltså gränser över 
vilka ingen vattentransport förekommer. Typiska sådana gränser är vattendelare som avgörs 
av markens eller berggrundens topografi. Som ses i Figur 11 sammanfaller inte alltid ett 
avrinningsområdes ytvattendelare och grundvattendelare.  
 
Den vanligast förekommande jordarten i Sverige är morän, och det är även det som återfinns 
vid Åkulla. Morän är en osorterad jordart som ofta är mycket tät, ibland så tät att den används 
som tätskikt i dammar. En hård berggrund och ett tätt jordlager ger en grundvattenyta som 
nära följer markytans topografi och innebär att topografin är en avgörande faktor för 
grundvattnets flödesvägar (Knutsson och Morfledt, 2002). Detta betyder alltså att man i 
svenska förhållanden ofta kan anta att ytavrinningsområde och grundvattenavrinningsområde 
sammanfaller. 
 

 

nederbörd 

ytavrinning 

grundvatten 

berggrund 

jordtäcke 

grundvatten-
delare 

ytvatten-
delare 

grund-
vattenyta 

 
Figur 11. Skillnad mellan yt- och grundvattendelare 
 
 
Varje huvudavrinningsområde kan bestå av flera olika delavrinningsområden, till exempel 
finns inom Bottenvikens avrinningsområde såväl Torneälvens, Luleälvens som Skellefte-
älvens avrinningsområden, liksom många fler. I sin tur finns i Skellefteälvens avrinnings-
område mindre avrinningsområden för ett flertal sjöar och vattendrag. Även längs ett och 
samma vattendrag kan man dela in avrinningsområdet i fler mindre delavrinningsområden. 
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Det har tidigare (se avsnitt 4.4) framkommit var ett flöde från vardera tänkt djupförvar 
kommer nå markytan.  
 
Som nämnts tidigare ligger Åkullagruvan mellan sjöarna Bastuträsket och Stavträsket. 
Höjdryggen mellan dess sjöar, Högkammen, ligger öster om Åkullgruvan, detta medför att 
Åkullagruvan ligger inom Stavträskets avrinningsområde. Borrprotokoll som Boliden fört 
över området visar på att moräntäcket på den aktuella platsen endast är i genomsnitt 3-5 meter 
mäktigt. Detta styrker antagandet att yt- och grundvattendelarna sammanfaller och att ingen 
grundvattenavrinning lämnar avrinningsområdet. Länshållningen av gruvan medför idag en 
liten förskjutning av grundvattendelaren åt sydväst, men denna kommer att återställas när 
länshållningen upphör och det är också först då som läckage ut ur djupförvaret börjar. 
 
Stavträskets flöde rinner vidare via Bjurvattnet och Kvarnbäcken till Skellefteåälven och 
slutligen i Bottenviken. Åkullagruvan ligger alltså inom Stavträskets avrinningsområde, som 
är en det av Kvarnbäckens avrinningsområde, som i sin tur är en del av Skellefteälvens avrin-
ningsområde som till sist utgör en del av Bottenvikens avrinningsområde. Kvarnbäckens 
avrinningsområde med Stavträskets avrinningsområde avdelat för sig visas i Figur 12.  
 

 
Figur 12. Kvarnbäckens avrinningsområde där även delområdet Stavträskets avrinningsområde är 
markerat. Vattendelare är markerade med blå linjer, strömningsriktning och utlopp för varje 
avrinningsområde är markerat med en röd pil respektive punkt.  
 
I Figur 7 visas att ett grundvattenflöde från ett tänkt förvar vid Åkullagruvan förväntas tränga 
upp i Stavträsket och i Figur 3 och Figur 5 visas Rönnskärs läge i relation till Skellefteälvens 
mynning och Bottenviken.  
 

Åkulla 

2 km 
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På Rönnskär finns tre olika avrinningsområden (se Figur 13). Förvaret kommer antagligen att 
anläggas under vattendelaren, vilket kan göra det svårt att avgöra vilket avrinningsområde 
som har störst inflytande över grundvattenflödet. Med så flack topografi och därmed låg 
hydraulisk gradient är det troligtvis mer regionala flöden som styr grundvattenflödet på 
förvarsdjup, och dessa är svårare att förutse hur de beter sig. Oavsett vilken flödescell som 
styr grundvattnet kommer det att tränga upp i Bottenviken, och därmed får man mycket stor 
utspädning av Skellefteälvens flöde eftersom Rönnskär ligger i Skellefteälvens mynning. 
Utspädningen kan eventuellt bli ännu större eftersom grundvattenflödet sker i Bottenviken 
med ännu större vattenflöde än Skellefteälven. Med landhöjning och strandförskjutning kan 
man förvänta sig att älvens mynning kommer att flyttas österut, men det verkar osannolikt att 
den kommer att byta älvfåra. Rönnskär kommer således fortsätta att ligga nära Skellefteälvens 
mynning (Bergab, 2010). 

 
Figur 13. Rönnskär och dess delavrinningsområden. Från Svenskt Vattenarkiv. Uppdaterad 2008-04-03. 
Kartdata ur översiktskartan. Copyright Lantmäteriet 2007. 
  

5.3 VATTENBALANS 
Flödet i ett ytvattendrag kan beräknas med hjälp av en hydrologisk budget eller vattenbalans-
beräkning som det också kan kallas. Vattenbalansen för ett avrinningsområde kan beskrivas: 
 
RY = N – A – RG – ∆M – Q 

Ekvation 5 
 
där 
RY = ytvattenavrinning 
N = nederbörd 
A = avdunstning 
RG = grundvattenavrinning 
∆M = magasinsförändring 
Q = grundvattenuttag 
 
I ord kan vattenbalansberäkningen uttryckas som att flödet in i ett avrinningsområde måste 
vara lika stor som flödet ut ur avrinningsområdet samt förändringen av mängden vatten som 
magasineras inom området. 
 
Ytvattenavrinningen är relativt lätt att mäta på utvalda platser. Den mäts också regelbundet på 
många platser, men finns det inga mätvärden från den plats där grundvatten från ett tänkt 
djupförvar tränger upp kan ovanstående ekvationer användas. 
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5.3.1 NEDERBÖRD 
Nederbörden på en plats är bland annat beroende av på vilket avstånd från och på vilken höjd 
över havet som platsen är. Molnen med fuktighet skapas över haven och släpper sin fukt som 
nederbörd när den inte lyckas hålla kvar den, till exempel när den pressas upp på högre höjd 
på grund av markens topografi. Nederbörden mäts regelbundet av Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut, SMHI, på omkring 1 250 mätstationer runt om i landet. Mätvärdena 
presenteras sedan som ett medelvärde av årsnederbörden under en 30-årsperiod, bland annat 
som en så kallad tematisk karta där en färgskala som representerar de olika värdena (Sveriges 
Nationalatlas, 1995). Vissa mätfel förekommer vid mätstationerna till följd av bland annat 
hårda vindar och avdunstning, därför presenteras även korrigerade värden, eller så kallade 
uppskattade verkliga värden. 
 
Det uppmätta värdet för Åkulla uppgår till ca 550 mm/år medan det uppskattade verkliga 
värdet uppgår till ca 650 mm/år (Sveriges Nationalatlas, 1995).  

5.3.2 AVDUNSTNING 
Hur mycket som avdunstar från olika ytor beror till största delen på hur stor kapacitet luften 
har att ta hand om vattnet, vilket i huvudsak är beroende av tre faktorer: lufttemperatur, luft-
fuktighet samt vindhastighet. Att mäta avdunstningen är komplicerat och idag finns ingen 
mätmetod som ger ett exakt resultat. Beräkningar kan ge ett tillräckligt bra underlag för 
avdunstningen över ett större område. I beräkningarna använder man sig av bland annat 
luftens temperatur, ångtryck och vindhastighet och, om man antar att tillgången till vatten är 
obegränsad fås den potentiella avdunstningen. Tillgången till vatten är dock begränsad för 
markytor och därför är den verkliga avdunstningen lägre än den potentiella. Hur den verkliga 
avdunstningen är relaterad till mark- och vegetationstyp, markfuktighet och potentiell 
avdunstning kan beräknas men kräver omfattande mätningar.  
 
Årsmedelavdunstningen i Västerbottens kustland uppskattas till ca 350 mm/år, troligen något 
lägre inåt landet vid Åkulla (Sveriges Nationalatlas, 1995). Dessa värden är framräknade som 
skillnaden mellan årsavrinningen och årsnederbörden (som i Ekvation 6) (Sveriges 
Nationalatlas, 1995). Detta är en metod som även går att använda för att få fram exaktare 
värden för vissa platser, att istället för nederbörd och avdunstning använda sig av netto-
nederbörden. 

5.3.3 NETTONEDERBÖRD 
Nettonederbörd motsvarar ytvattenavrinningen i Ekvation 6, men där ytvattenavrinningen 
mäts i m3/s mäts nettonederbörden i mm/år och är alltså inte beroende av avrinningsområdets 
storlek. 
 
Närmast Åkulla finns uppgifter om avrinning från Petikån, se Figur 14.  
 
SMHI har uppmätt årsmedelflödet på två ställen i Petikån samt tillflödet Skidträskån 
(Personlig telefonkontakt med Håkan Olsson, SMHI, expert på vattenmiljö oktober 2008). 
Med hjälp av storleken på varje flödes avrinningsområde fås nettonederbörden för Petikåns 
avrinningsområde (se 
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Tabell 5), vilket också kan antas gälla för Stavträskets avrinningsområde.  
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Tabell 5 Data från Petikåns avrinningsområde (ibid) 

Avrinningsområde Yta Årsmedelflöde Nettonederbörd 

Petikåns övre del 466 km
2 

5,1 m
3
/s 345 mm/år 

Skidträskån 300 km
2
 3,3 m

3
/s 347 mm/år 

Petikåns nedre del 28 km
2 

0,3 m/s
2 

- 

Petikån 794 km
2
 8,7 m

3
/s 346 mm/år 

 
En nettonederbörd på cirka 350 mm/år i området motsvarar en årsmedelavdunstning på 
300 mm/år om årsnederbörden är 650 mm/år som nämns i avsnitt 5.3 och som är rimlig 
jämfört med avdunstningen nämnd i avsnitt 5.3.2. 
 

 
Figur 14. Petikån i relation till Åkulla. 
 

5.3.4 VATTENMAGASINENS ÅRSTIDSVARIATIONER 
Den mängd vatten som magasineras i ett område varierar mycket beroende på årstid, speciellt 
i svenska förhållanden med nederbörd magasinerat som snö under en viss del av året. Vatten 
kan även förutom snö och is magasineras som markvatten, grundvatten, vatten i sjöar och 
vattendrag. Under en tid av flera år däremot jämnar dessa skillnader ut sig och anses 
försumbara jämfört med de andra flödena i avrinningsområdet. Därför antas ∆M i Ekvation 5 
vara noll. 

Skidträskån 

Petikån 

Skellefteälven 

Åkulla 
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5.3.5 GRUNDVATTENUTTAG 
Ett avrinningsområde avgränsat av hydrauliska gränser ska inte ta in eller släppa ut 
vattenflöden annat än genom de mekanismer beskrivna i avsnitt 5.1 men människan kan 
manipulera de naturliga hydrologiska systemen bland annat genom grundvattenuttag.  
 
I Stavträskets avrinningsområde finns en brunn vid Östra Stavträsk (Brunnsarkivet, 2010). På 
grund av att Östra Stavträsk endast består av en gård och ett par boningshus antas 
grundvattenuttaget vara försumbart i jämförelse med avrinningsområdets totala flöde. På 
Rönnskär finns ingen brunn, den närmaste ligger på andra sidan Kejsar Ludvigs kanal och 
därför inte i något av de avrinningsområden som är aktuella för ett eventuellt djupförvar. 
Grundvattenuttaget Q i Ekvation 5 anses därmed vara försumbar. 
Som nämnts tidigare (se avsnitt 5.2) sammanfaller oftast yt- och grundvattendelare i svensk 
terräng varför RG kan försummas. När även ∆M och Q försummas kan vattenbalans-
beräkningen förenklas och blir: 
 
Ry = N – A 

Ekvation 6 

5.3.6 YTVATTENAVRINNING 
För att få den korrekta utspädningen för det förorenade grundvattnet behöver ytvatten-
avrinningen beräknas vid uppträngningsplatsen. Med hjälp av den uppskattade flödesvägens 
längd från ett tänkt djupförvar fås en trolig uppträngningsplats (se avsnitt 4.4). Nästa steg är 
att beräkna arean på det delavrinningsområde som har sitt utlopp just vid uppträngnings-
platsen. Detta kan göras med hjälp av någon av de kartfunktioner som finns tillgängliga på 
internet (Eniro, 2010) och som ger såväl topografisk information som möjlighet att beräkna 
ytor. Som nämns i avsnitt 5.2 följer vattendelarna oftast topografin och därför går det ofta bra 
att uppskatta ett avrinningsområdes gränser genom att följa de lokala höjdryggarna. 
 
För exemplet Åkulla visas i Figur 7 den uppskattade uppträngningsplatsen och i Figur 15 
visas hur arean uppströms denna uppträngningsplats kan beräknas. I detta fall fås arean 8,53 
km2. På grund av metodens inexakthet bör areans värde avrundas till exempel till 9 km2.  
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Figur 15. Exempel på hur ett avrinningsområdes area kan beräknas med Eniros karttjänster online. 
Ytans gränser bör följa topografins lokala höjdryggar. 
 
Nettonederbörden som omnämns i avsnitt 5.3.3 har enheten mm/år men för att underlätta 
beräkningen av ytavrinningen kan det vara lämpligt att göra om den till m3/m2. Exempelvis 
blir 350 mm/år då 0,35 m3/m2,år. Ytavrinningen för ovanstående uppträngningsplats vid 
Åkulla beräknas enligt Ekvation 7. 
 
RY = (N-A) · AAvrinn 

Ekvation 7 
Där (N-A) är nederbörden (m/år) och AAvrinn är avrinningsområdets yta (m2) så: 
 

 
Ekvation 8 

 
För exemplet Rönnskär sker uppträngningen precis vid Skellefteälvens mynning och ett 
rimligt antagande är därför att älvens vattenföring är det flöde som kommer späda ut det 
förorenade grundvattnet vid uppträngningen. Skellefteälven har en medelvattenföring på 159 
m3/s (Vattenmyndigheten, 2010). 

5.4 UTSPÄDNING  
Genom att jämföra det totala grundvattenflödet genom förvaret (se avsnitt 4.5.2) med 
ytvattenavrinningen vid uppträngningsplatsen (se avsnitt 5.3.6) fås graden av utspädning.  
 
För exemplet med ett tänkt djupförvar vid Åkulla ger ytavrinningen vid uppträngningsplatsen, 
0,10 m3/s, jämfört med det förorenade grundvattenflödet på 4,7·10-8 – 2,3·10-7 m3/s att 
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utspädningen är mellan 4·105 och 2,1·106, det vill säga mellan 400 000 gånger och 2 100 000 
gånger.  
 
För exemplet med ett tänkt djupförvar vid Rönnskär ger Skelleftälvens flöde 159 m3/s och det 
uppträngande grundvattenflödet på 1,9·10-7 – 9,3·10-7 m3/s efter landhöjningens effekt fås en 
utspädning på mellan 2·108 och 9·108 gånger. 

5.5 TILLSKOTTSKONCENTRATION I RECIPIENTEN 
I och med den kända koncentrationen av kvicksilver i lakvattnet (se avsnitt 4.5.3) och 
utspädningen (se avsnitt 5.4) kan tillskottskoncentrationen av kvicksilver i den nya 
recipienten beräknas. Det är viktigt att komma ihåg att det redan finns en bakgrundshalt av 
kvicksilver i de allra flesta recipienter och att det förorenade grundvattnet från ett tänkt 
djupförvar inte ensamt står för kvicksilverhalten. En känslig recipient som redan har en hög 
bakgrundshalt av kvicksilver kan inte ta emot en lika hög tillskottskoncentration som en 
mindre känslig recipient, eller en recipient med lägre bakgrundshalt. 
 
Med en kvicksilverkoncentration i det förorenade grundvattnet på 12 µg/l (se avsnitt 4.5.3) 
blir tillskottskoncentrationen för Åkulla mellan 5,6·10-6 och 2,8·10-5 µg/l. Detta ska läggas till 
Stavträskets bakgrundshalt som 2005 uppmättes till < 5·10-3 µg/l (Vestermark och Persson, 
2007). Tillskottet av kvicksilver från ett tänkt djupförvar vid Åkulla förväntas alltså inte bli 
märkbar i premiärrecipienten Stavträsket. 
 
För ett tänkt djupförvar vid Rönnskär blir tillskottskoncentrationen, med hänsyn tagen till 
landhöjningens effekt, mellan 1,4·10-8 och 7,0·10-8 µg/l, som ska jämföras med Bottenvikens 
bakgrundshalt på 1,3·10-2 µg/l (Brink Bylund, 2010). Inte heller tillskottet av kvicksilver från 
ett tänkt djupförvar vid Rönnskär ger någon märkbar förändring i premiärrecipienten 
Bottenviken. 
 
Som jämförelse kan nämnas Livsmedelsverkets gränsvärde för kvicksilver i dricksvatten på 
1 µg/l samt gränsvärdet för råvatten från en ytvattentäkt som ligger på 0,1 µg kvicksilver per 
liter (Naturvårdsverket, 1997a).  
 
En risk som kan föreligga är om bergborrade brunnar anläggs nära förvaret och på så sätt når 
det förorenade grundvatten innan någon utspädning skett. Dock har det visat sig att det krävs 
mycket djupa brunnar eller ett mycket högt uttag av vatten för att lakvatten från djupförvaret 
ska nå en sådan brunn (Wladis, 2008a). 

6 DISKUSSION  

6.1 MYNDIGHETERNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ ETT DJUPFÖRVAR 
I sin underlagsrapport ”Utsläpp av kvicksilver från slutförvar” har (Naturvårdsverket, 1997b) 
antagit en genomströmning genom ett allmänt djupförvar på 10 liter per m2 och år. Detta 
värde ger som minst ett 20 gånger större flöde genom förvaret jämfört med vad som antagits i 
avsnitt 4.5.1 och därmed en 20 gånger lägre utspädning än vad som räknats fram och som 
redovisas i avsnitt 5.4. Dock skulle en 20 gånger större tillskottskoncentration fortfarande inte 
påverka vare sig Stavträsket eller Bottenviken märkbart. 
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6.2 FELKÄLLOR 

6.2.1 EFFEKT AV MÖJLIGA FRAMTIDA KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har redovisat ett par scenarier för 
hur nederbörd och avdunstning kan förväntas förändras under de närmaste 100 åren 
(Scenariokartor, 2002). De räknar med att nederbörden ökar med 20-40 % i norra Sverige 
inom hundra år. Samtidigt förväntas också avdunstningen att öka med 10-20 % under samma 
tid. Totalt fås alltså kanske en ökad avrinning på nästan 40 %, då avrinningen från början är 
betydligt mycket större än avdunstningen. 
 
Om avrinningen förväntas öka med 40 % så kommer infiltrationen till grundvattnet att öka 
och medföra en viss höjning av grundvattennivåerna och av flödet genom förvaret och därmed 
ge ökad lakvattenbildning. Då den hydrauliska konduktiviteten avtar med djupet kommer den 
största ökningen av grundvattenflödet förmodligen komma att ske i ytligare berglager eller i 
jordlager med högre konduktivitet, som då kommer att vattenfyllas. Påverkan på djupare 
grundvattenflöden är svårare att uppskatta.Samtidigt kommer ytvattenavrinningen att öka 
markant och detta medför en större utspädning.  
 
Frågan är om klimatets förändring de närmaste 100 åren ens är relevant med tanke på 
genombrottstiden för det förorenade grundvattnet på flera tusentals år (se avsnitt 4.4.3). Att 
förutspå klimatet så långt i framtiden är svårt och förknippat med stora osäkerheter, inom 
några tiotusentals år förväntas också en ny istid vilken skulle förändra klimatet radikalt.  
 
Den högsta koncentrationen som räknats fram i dessa exempel är 2,8·10-5 µg/l för ett specifikt 
flöde av 0,3 l/m2,år vid Åkulla. Detta värde skulle behöva bli 200 gånger större för att över 
huvud taget nå detektionsgränsen vid mätning av bakgrundshalt i Stavträsket (5·10-3 µg/l) och 
5 000 gånger större för att komma i storleksordning med gränsen som idag är satt för 
kvicksilverhalten i en ytvattentäkt. Att grundvattenflödet skulle öka så mycket på grund av 
klimatförändringar anses otroligt. 

6.2.2 ANDRA FELKÄLLOR 
Avrinningsområdesbestämningar: Ett dike är grävt för att leda vattnet från Kankbergs 
dagbrott samt länsvattnet till Gillervattnet i sydöst (kan ses i Figur 12). Detta dike är grävt 
uppe på Högkammen och pumpas vid väg 370 över en höjd för att sedan med självfall kunna 
rinna till Gillervattnet. Att detta dike finns i Stavträskets avrinningsområde gör bestämningen 
av avrinningsområdets area osäker. Frågan är huruvida diket har ett eget, smalt avrinnings-
område, eller om diket snarare infiltrerar sitt vatten ner mot Stavträsket och därmed 
egentligen tillhör Stavträskets avrinningsområde. Den area som kan tillskrivas diket och 
därmed Gillervattnets avrinningsområde utgör cirka 10 % av Stavträskets avrinningsområde 
dock nedströms från den förväntade uppträngningsplatsen för det förorenade grundvattnet.   
 
Läckage från djupförvaret: De grundvattenflöden som läcker genom djupförvaret är grovt 
uppskattade och utgör därför en stor felkälla. Hur mycket som faktiskt kommer att flöda 
genom och ut ur förvaret är svårt att avgöra innan förvaret är byggt. 
 
Förvarets tekniska barriärer: På grund av svårigheten att modellera grundvattnets exakta 
rörelser genom berg, barriärer och avfall har hänsyn inte tagits till barriärernas funktion vid 
beräkning av grundvattenflödet genom förvaret. Med fungerande barriärer borde genomflödet 
sjunka markant, vilket leder till lägre koncentrationer i recipienterna och lägre totalt utsläpp 
av kvicksilver. 
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Istider och permafrost: Vilka effekter som en kommande istid och en eventuell permafrost 
skulle ge är inte behandlade i detta arbete.  
 
Densitetsskillnader i grundvatten: Inte vid någon av beräkningarna, varken de som 
redovisas eller de som refereras till, tas hänsyn till densitetskillnader som kan finnas i 
grundvattnet. Det är speciellt i närheten av kust och hav där olika salthalter medför skillnader 
i densitet som densitetsskillnader skulle behöva beaktas. Densitetsskillnader kan påverka både 
flödesvägar och genombrottshastigheter.  
 
Långt tidsperspektiv: Alla modeller ökar i osäkerhet ju längre tidsperspektiv som betraktas.  
Under de närmaste 100 000 åren kommer vår berggrund till största del att påverkas av 
nedisningar med däremellan följande varma perioder. Under sådana skiftningar i klimatet 
förändras även vegetationen. Eftersom vegetationen har en inverkan på grundvattenbildningen 
utgör även det en osäkerhet. Recipienternas känslighet för kvicksilver kan också ändras under 
ett så långt tidsperspektiv. Även vilken sjö eller vattendrag som faktiskt blir premiärrecipient 
kan ändras.  
 
Årstidsväxlingar: Beträffande flödet i recipienterna varierar detta med året, det gör däremot 
inte grundvattnets utflöde i recipienterna i samma utsträckning. Det kan innebära att det för 
närområdet kan förekomma mycket högre koncentrationer av föroreningen i premiär-
recipienten vid vissa årstider, till exempel torra somrar eller strax innan snösmältningen. Även 
motsatsen gäller, att det blir lägre koncentrationer vid höga flöden i recipienten.  
 
Förorenande ämnen: I detta arbete har hänsyn endast tagits till kvicksilver som förorenande 
ämne. Avfallen som ämnas deponeras i ett djupförvar är komplexa och innehåller flera olika 
ämnen som klassas som farliga. Några av dessa andra ämnen kan ha högre halter i utläckande 
lakvatten än vad kvicksilver har och därmed påverka recipienterna i högre grad. 

7 SLUTSATSER 
Viktiga parametrar för placeringen av ett djupförvar för kvicksilverhaltigt avfall är 
berggrundens genomsläpplighet och topografins undulation. För berggrundens genom-
släpplighet är förekomsten av sprickzoner av störst betydelse, men inverkan har också 
bergarten eller bergarterna samt förvarsdjupet. Topografins undulation, om landskapet har 
stora höjdskillnader eller är flackt, spelar stor roll för grundvattnets transporthastighet och kan 
inverka på var ett från ett djupförvar förorenat grundvatten tränger upp till markytan. Det är 
därför viktigt att välja en lämplig lokalisering av ett djupförvar utifrån dessa parametrar. 
 
Oavsett topografins undulation är det området i förvarets närhet, inom några kilometer, som 
kommer påverkas av det uppträngande, förorenade grundvattnet. Men inte i något av de två 
exempelfallen får det förorenade grundvattnet någon märkbar effekt på respektive recipient. 
Utspädningen som sker vid uppträngning till markytan är minst flera hundra tusen gånger, 
vilket medför att tillskottskoncentrationen blir långt under bakgrundshalterna för respektive 
recipient. 
 
Förutom att klimatförändringar är svåra att förutse, bedöms de inte påverka utsläppen från ett 
djupförvar för kvicksilverhaltigt avfall nämnvärt. Större effekt har då till exempel land-
höjningen. 
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Påverkan av ett djupförvar på det lokala grundvattnet är i princip undvikligt oavsett 
lokalisering. Vid en inlandslokalisering kommer emellertid alltid det påverkade grundvattnet 
att få ett relativt begränsat utströmningsområde i terrängen vilket innebär en begränsad 
utspädningsmöjlighet och därmed en risk för alltför höga koncentrationer av de potentiellt 
skadliga ämnen i vattentäkter inom dessa utströmningsområden och kanske till och med i de 
ytvatten som berörs. Vid en kustlokalisering sker utströmningen i mer direkt anslutning till 
ytvattenrecipienten som generellt har en större tålighet än de små ytvattenrecipienter som 
gäller vid inlandslokalisering. 
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