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SAMMANFATTNING 

Gruvföretaget LKAB driver en järnmalmsgruva i Kiruna och 

bryter idag malm mot huvudnivån på 1365 meters djup. På 

grund av djupet tränger stora mängder grundvatten in i gruvan 

och detta vatten måste pumpas bort för att produktionen ska 

kunna fortsätta. Vattnet blir under sin väg genom gruvan för-

orenat av bland annat sprängmedelsrester såsom kväveföre-

ningar och behöver därför renas.  

I dagsläget renas vattnet genom ett sandmagasin och en klar-

ningsdamm men denna metod renar endast små mängder av de 

kväveföreningarna som finns. För att rena vattnet från kväve 

har försök med att placera kvävereducerande växter i recipien-

ten genomförts. Försöken visar på goda resultat men problemet 

kvarstår då växtsäsongen är så pass begränsad i det nordliga kli-

matet. En idé som framkommit är att flytta växtligheten och re-

ningsprocessen ner i gruvan där temperaturen är konstant för att 

på så sätt kunna reducera kväve året runt.  

Detta examensarbete har undersökt om denna idé är genomför-

bar och vad som krävs för att växter ska kunna leva i gruvan. 

Arbetet är avgränsat till kväve i vattnet och undersöker inte hur 

kväveupptagningsprocessena i växterna fungerar i klimatet un-

der jord. Studien visar på goda förutsättningar för en kvävere-

ning i gruvan där redan befintliga bassänger kan användas till-

sammans med växtbelysning för att ge växterna möjlighet att 

leva under jord. 
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ABSTRACT 

The mining company LKAB operates an iron ore mine in Ki-

runa and is currently mining towards the main level at the depth 

of 1365 meters. Because of the depth, large amounts of ground-

water come into the mine and this water has to be pumped away 

for the production to continue. During its way through the mine, 

the water is contaminated by, for example, explosive residues 

such as nitrogen compounds which needs to be removed.  

The water is today cleaned by a tailing pond and a clarification 

pond, but this method removes only small amounts of the nitro-

gen compounds. In order to remove nitrogen from the water, 

experiments have been performed with nitrogen removal plants 

in the recipient. The trials show on good results, but the problem 

is still remaining because of the limited growing season in the 

northern climate. An idea that has emerged is to move the veg-

etation and the purification process down into the mine where 

the temperature is constant, in order to be able to reduce nitro-

gen year-round.  

This Master’s thesis has investigated if the idea is feasible and 

what the plants require to be able to grow in the mine. The work 

is limited to the nitrogen in the water and does not investigate 

how the nitrogen removal processes in the plants work in the 

underground climate. The study shows on good possibilities for 

nitrogen removal in the mine where the existing pools can be 

used together with plant lights to give the plants opportunity to 

live underground.  
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1  INLEDNING 

  Bakgrund 

Sedan år 1890 driver LKAB en järnmalmsgruva i Kiruna. Idag 

sker brytningen mot huvudnivån på 1365 meters djup. Malmen 

bryts genom skivrasbrytning vilket kräver regelbunden spräng-

ning. Malmen transporteras upp från gruvan till sovrings-, an-

riknings- och kulsinterverk där den förädlas till pellets och fi-

nes. Slutprodukten transporteras till ståltillverkare genom ham-

narna i Luleå och Narvik.  

Då brytningen pågår på ett så pass stort djup sker en stor grund-

vatteninträngning. Genom bergets sprickor rinner det även in 

dagvatten från ovanliggande industriområde samt från andra 

avrinningsområden i närheten. Det inträngande vattnet måste 

pumpas bort från gruvan för att produktionen ska kunna fort-

sätta. Vattnet som kommer in i gruvområdet under jord förore-

nas av bland annat sprängmedelsrester såsom nitratkväve (NO3-

N) och ammoniumkväve (NH4-N) och behöver därför renas. I 

dagsläget pumpas vattnet upp från gruvan och används som 

borrvatten och processvatten i verken. Efter användning rinner 

det ut till ett sandmagasin och en klarningsdamm för att renas. 

Efter rening släpps en del av vattnet till recipient medan den 

största delen pumpas upp till verken igen för att återanvändas. 

Reningstekniken med dammar rengör endast en liten del av de 

kväveföreningar som finns i vattnet. Som en åtgärd för detta 

problem har konstgjorda våtmarker lagts ut i recipienten Mettä 

Rakkuri (Ejemalm, 2014). Genom våtmarkerna kan kvävet an-

vändas som näring för växterna. Våtmarkerna kan även om-

vandla ammonium och nitrat till kvävgas som återgår till luften. 

Lösningen med de flytande våtmarkerna fungerar bra under 

sommaren men inte under vintern då vattnet fryser. Därför finns 
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ett behov av ett annat slags kvävereningssystem som fungerar 

året runt.  

En idé som framkommit är att flytta processen med de flytande 

våtmarkerna under jord där temperaturen är konstant året om, 

för att på så sätt effektivisera kvävereningen samtidigt som pro-

blemet med frysande vatten undviks. Idén innebär att vattnet 

renas från kväve i en bassäng placerad i gruvan innan det pum-

pas upp mot ytan.  

  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera möjligheten till 

en underjordisk vattenrening i LKAB:s gruva i Kiruna. Studien 

ska kunna utgöra en grund för fortsatta undersökningar av vat-

tenhanteringen i gruvan.  

  Frågeställningar 

För att uppnå syftet med examensarbetet har följande frågor 

ställts: 

1. Finns det växter som kan användas i en våtmarkskon-

struktion under jord, i ett klimat med konstant temperatur 

och med avsaknad av solljus? 

2. Vad krävs för att en vattenreningsbassäng ska vara an-

vändbar för ändamålet? 

3. Hur kan en vattenreningsbassäng för kväverening kon-

strueras på bästa sätt utifrån tillgängliga förutsättningar? 

  Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till 30 högskolepoäng vilket innebär 20 ar-

betsveckor. Studien berör främst den praktiska delen, det vill 

säga om idén är genomförbar och hur en bassäng i så fall skulle 

kunna utformas och byggas. De kemiska och botaniska delarna 

med kvävefixering och konstgjorda våtmarker studeras ytligt 
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och endast för att säkerställa att processen fungerar i en miljö 

utan solljus. Studien undersöker endast reducering av kväve i 

vattnet som pumpas upp från gruvan.  
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2  VERKSAMHETSBESKRIVNING 

LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB) är ett statligt ägt företag 

som driver gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Den 

största delen av produktionen sker i underjordsgruvan i Kiruna 

där 27 miljoner ton råmalm bryts per år (Andersdotter Persson, 

2019). I dagbrottsgruvorna i Svappavaara bryts ca 5 miljoner 

ton per år och i Malmberget bryts 17 miljoner ton (LKAB, 

2017a).  

I Kiruna har gruvdriften pågått sedan 1890-talet. Då gruvan 

startade bröts malmen i ett dagbrott, men på 1960-talet blev dju-

pet så pass stort att gruvan övergick till en underjordsgruva. 

Gruvan är idag världens största järnmalmsgruva under jord. 

Malmkroppen är ca 4 km lång, 80–120 meter bred och ca 2 km 

djup (Andersdotter Persson, 2019). Malmen stupar 60° mot Ki-

runa stad, vilket kan ses i illustrationen i figur 1. Längst ner i 

figur 1 syns även huvudnivån på 1365 meters djup. I dagsläget 

bryts malmen mot denna huvudnivå och därifrån transporteras 

malmen sedan upp till ytan för att förädlas. 
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Figur 1. Malmkroppen och dess lutning mot Kiruna stad. (Kiruna 

kommun, 2019) 

Malmen bryts genom skivrasbrytning, vilket beskrivs i avsnitt 

2.1. Efter brytning transporteras malmen till ytan genom skip-

system. Malmen passerar sedan ett sovringsverk där den siktas 

och krossas samt ett anrikningsverk där den mals och separeras 

från gråberg. Slutligen blir malmen till pellets i ett kulsinter-

verk. Då produkten är färdig lastas den på tåg för transport till 

Luleå och Narvik. En översikt över processen illustreras i figur 

2. 
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Figur 2. Malmens förädlingsprocess. (LKAB, 2019) 

  Skivrasbrytning 

Skivrasbrytning är en brytningsmetod som är lämplig för brant 

lutande malmkroppar. Metoden ger ett maximalt uttag av 

malmkroppen. Metoden innebär att parallella tvärorter drivs ge-

nom malmkroppen. Utifrån dessa borras sedan laddningshål 

upp igenom skivan mellan tvärorter. (LKAB, 2017b). När hålen 

sprängs rasar malmen in i orten och kan lastas ut. En illustration 

av metoden visas i figur 3. 



Undersökning av möjlighet till underjordisk vattenrening 

8 

 

Figur 3. Skivrasbrytning. (Wimmer, 2018) 

Skivrasbrytning kräver kontinuerlig sprängning, dels för att 

skapa orter för att komma fram till malmen, dels för att skapa 

tvärorter igenom malmen och slutligen för att få loss malmen 

från berget. LKAB använder främst emulsionssprängämnet Ki-

mulux R i sin produktion. Sprängämnet tillverkas av Kimit AB 

i Kiruna. Varje natt detonerar runt 20 till 30 ton sprängämnen i 

gruvan i Kiruna (LKAB Kimit, 2018).  

Metoden bygger på att malmen ska rasa in i de borrade orterna. 

När malmen rasat kommer även ovanliggande hängväggen att 

rasa in, vilket kan skapa stora sättningar på markytan. Då berg-

grunden är uppsprucken ända till markytan infiltreras nederbörd 

från området genom sprickorna in till gruvan.  
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3  NULÄGE AV VATTENHANTERING 

Gruvan i Kiruna har ingen extern vattentillförsel i form av när-

liggande vattendrag så som andra gruvor ofta har. I exempelvis 

Svappavaara tas vatten från Kalixälven som rinner förbi i när-

heten av gruvan, men en sådan tillgång saknas i Kiruna. Den 

begränsade tillgången medför att LKAB är beroende av att åter-

använda vattnet de har i sitt system. Det enda tillkommande 

vattnet är grundvatteninträngningen till gruvan och nederbör-

den över området. Nederbörden som faller över industriområdet 

och deformationsområdet infiltreras in i gruvan tillsammans 

med det inträngande grundvattnet. Inträngningen varierar under 

året med de största värdena under sensommar/höst då tjälen gått 

ur marken och vattnet rinner in obehindrat (E. Persson, person-

lig kommunikation, 25 september 2019).  

  Uppfodringskedjan 

I figur 4 syns en översiktsbild av hur vattnet kommer in i gruvan 

och sedan pumpas uppåt genom fem olika pumpstationer. Vatt-

net samlas först via dräneringsborrhål till vattenorter längst ned 

i gruvan. Vattenorterna är uppskattningsvis 0,7 meter breda, 1 

meter djupa och har ett relativt högt flöde. Orterna rinner paral-

lellt med vägar vilket gör dem lättillgängliga. Vattnet rinner 

med självfall genom orterna till pumpstationerna längst ned i 

gruvan. Från varje pumpgrop pumpas vattnet upp till nästa 

pumpstation. Vid varje pumpstation finns även bassänger där 

vattnet samlas. I bassängerna sker en rening i form av sedimen-

tering på grund av innehållet av slam med gruspartiklar. Partik-

larna fälls mot botten i bassängerna medan ytvattnet bräddas 

inför pumpning. På så sätt minskas problem med slitage hos 

pumparna.  
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Figur 4. Pumpkedjan för uppfodring av vatten. (E. Persson, personlig 

kommunikation, 25 september 2019) 

Pumpstationerna (markerade med röda områden i figur 4), är 

namngivna med siffror. Siffrorna är kopplade till vilken nivå 

pumpstationen befinner sig på. Exempelvis KP 153 (längst ned 

i både figur och gruva) är på nivå 1530. Nivåmätningen görs 

med bergets bortsprängda topp som nollpunkt.  

I dagsläget pumpas cirka 25 m3 vatten per minut upp från gru-

van (E. Persson, personlig kommunikation, 25 september 

2019). Mängden varierar under året men är i genomsnitt 25 m3 

per minut, vilket innebär 417 liter per sekund. En del av vattnet 

(10 m3 per minut) återanvänds som borrvatten. Vid borrning av 

bland annat laddningshål används borriggar med vattendrivna 
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borrhammare. Ju renare borrvattnet är, desto längre håller borr-

hammarna. Det är därför av stor vikt för LKAB att ha ett så rent 

vatten som möjligt i uppfodringskedjan. Resterande vatten (15 

m3 per minut) pumpas upp till ytan för att användas som pro-

cessvatten i förädlingsverken (sovrings-, anriknings- och kul-

sinterverk). Vattnet åker sedan ut genom sandmagasin till klar-

ningsdammen. Efter klarning återförs det mesta av vattnet till 

verken för att där användas på nytt medan överskottet släpps ut 

till recipient (E. Persson, personlig kommunikation, 25 septem-

ber 2019). Pumpstation KP04 som syns till höger i figur 4 pum-

par vattnet från klarningsdammen in till verken.  

År 2012 då pumpstation KP57 byggdes förväntades den ta hand 

om 10 miljoner kubikmeter vatten per år, vilket kan jämföras 

med 150 000 personers årsförbrukning (Westerberg, 2012). I 

dagsläget pumpas över 13 miljoner kubikmeter vatten per år 

och ju djupare gruvan blir desto mer grundvatten förväntas 

tränga in.  

Kapaciteten hos bassängerna bedöms för närvarande vara till-

räcklig. Pumpsystemen är medvetet överdimensionerade för att 

kunna ta hand om mer vatten men främst som en säkerhet ifall 

någon pump skulle gå sönder. Exempelvis finns sju pumpar i 

pumpstation KP136 trots att endast tre normalt är i drift. Ett 

högre inflöde av vatten skulle därför endast ge en kortare uppe-

hållstid i bassängerna (E. Persson, personlig kommunikation, 

25 september 2019).  

  Nuvarande bassänger  

Pumpgroparna som vattnet samlas i har en relativt liten storlek, 

uppskattningsvis 3x3 meter, vilket medför att flödet genom 

pumpgroparna är högt. Bassängen lokaliserad vid KP 136 har 

en storlek av ca 10x20x3 meter men även här är flödet högt. 

Bassängerna vid pumpstationerna KP 90 och KP 112 är där-
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emot större. På båda nivåerna finns två bassänger parallellt med 

varandra. Måttet på en bassäng är uppskattningsvis 100x10x3 

meter. Storleken gör att vattnet rinner långsammare i dessa två 

bassänger. 

Bassängerna är belägna i utsprängda bergrum. Insidan av bas-

sängerna är täckt med sprutbetong som ska hålla bassängen tät. 

Gångbryggor finns utmed bassängerna. Berget är förstärkt med 

bultar och sprutbetong på samma sätt som övriga rum och orter 

i gruvan. 

  Föroreningar i vattnet 

Under sin väg igenom berget sköljer vattnet av ytorna som bli-

vit förorenade vid bland annat sprängning. Förutom nitrater är 

vattnet även förorenat av:  

• suspenderat material (borrkax och partiklar från spräng-

ning)  

• sprutbetong från förstärkning  

• injekteringsmedel 

• tungmetaller från maskiner och berggrund  

• olja och diesel från maskiner och sprängämnen  

(Tilly, Ekvall, Borg, & Ouchterlony, 2006). 

Halterna av de i punktlistan uppräknade föroreningarna är 

okända men kvävehalterna i vattnet är uppmätta vid samtliga 

pumpstationer. Provtagningsresultat från sommaren 2019 visar 

att halterna av kväve är högst längst ner i berget vid pumpstat-

ion KP153. Värden från provtagningen redovisas i tabell 1. De 

kväveföreningar som finns uppmätta är ammoniumkväve 

(NH4-N), nitratkväve (NO3-N), nitritkväve (NO2-N) samt totala 

kvävehalten (Ntot).  
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Tabell 1. Provtagningsresultat för kvävehalt 2019-06-01. 

Ämne KP 57  KP 90  KP 112  KP 136  KP 153  Grund-

vatten 

norr 

Enhet 

NH4-N 3,0 4,2 4,6 4,0 42 3,8 Mg/l 

NO3-N 24 23 23 23 41 19 Mg/l 

NO2-N 0,89 0,86 0,87 0,89 1,9 0,83 Mg/l 

Ntot 25,8 22,9 23,6 25,3 60,3 24,1 Mg/l 

I tabellen visas uppmätta halter för samtliga pumpstationer som 

används idag. Lokaliseringen av pumpstationerna kan ses i fi-

gur 4. Mätpunkten som kallas ”Grundvatten norr” är en refe-

renspunkt på grundvattnet som rinner in i en punkt långt norr i 

gruvan. Värdena kan jämföras mot generella kvävehalter som 

normalt ligger mellan 0,2–0,4 mg/l i naturliga klara ytvatten i 

norra och mellersta Sverige (Lindeström, 2012). 

Enligt Livsmedelsverket (2017) får inte halten nitrat (NO3
-) och 

nitrit (NO2
-) överstiga 50 respektive 0,5 mg/l för att vattnet ska 

vara tjänligt som dricksvatten. Omräknat till nitratkväve (NO3-

N) och nitritkväve (NO2-N) blir gränsvärdena 11 mg/l respek-

tive 0,15 mg/l (Lindeström, 2012). Vattnet i Mettä Rakkuri är 

inte klassat som dricksvatten men dessa värden ger ändå en in-

blick i föroreningarnas nivåer. 

Föroreningarna som finns i vattnet är viktiga att känna till inför 

eventuell växtodling i vattnet på grund av föroreningarnas på-

verkan på växtlighet. Betong och injekteringsmedel kan ha stor 

betydelse för vilken form kvävet antar då dessa har en inverkan 

på pH-värdet. Om pH-värdet höjs kan ammoniumjonerna om-

vandlas till ammoniak, vilket är en toxisk gas (Tilly et al., 

2006). 
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4  KVÄVE 

Kväve (N) är ett grundämne som är vanligt förekommande i 

naturen. Kvävgas (N2) är den vanligaste gasen i atmosfären. I 

ekosystemen finns grundämnet i olika föreningar så som am-

monium (NH4), ammoniak (NH3) och nitrat (NO3). Kväve är ett 

viktigt näringsämne för allt levande då det bland annat är en 

beståndsdel i aminosyrorna som är proteinernas byggstenar. 

Växterna tar främst upp kväve i form av nitrat och ammonium 

(Lindeström, 2012).  

Kväveföreningar som finns i naturen kan omvandlas till kväv-

gas genom nitrifikation och denitrifikation. Genom dessa pro-

cesser sluts kvävets kretslopp och det organiskt bundna kvävet 

återgår till luften som kvävgas. Nitrifikation kan kortfattat be-

skrivas som att ammoniak oxideras till nitrit och sedan till ni-

trat. Processen möjliggörs med hjälp av aeroba nitrifierande 

bakterier. I processen förbrukas syre, väte bildas och pH sjun-

ker. Det andra steget, denitrifikation, innebär att nitrat reduce-

ras till kvävgas med hjälp av anaeroba denitrifierande bakterier. 

I detta steg förbrukas kol och väte samtidigt som pH stiger. En-

ligt Tilly et al. (2006) sker denitrifikation endast vid låg syrehalt 

och gynnas i vattendrag med lång uppehållstid.  

Kväve kan också tas upp från luften genom kvävefixering. Fix-

eringen görs av cyanobakterier, även kallade blågröna alger, 

som kan fixera kväve. Dessa kan sedan utsöndra organiska kvä-

veföreningar som blir tillgängliga för andra organismer 

(Lindeström, 2012).  

Om denitrifikationen inte sker (exempelvis då processen inte är 

syrefri såsom i våtmarker) assimileras nitrat och ammonium av 

organismer och bildar i slutändan växtbiomassa. En viktig för-

utsättning för att växtbiomassa ska kunna bildas är att det finns 
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tillgång på fosfor (P). Enligt studier finns samband mellan pro-

duktionen av växtplankton och kvoten mellan kväve och fosfor. 

Om N/P-kvoten är över 30 är det fosfor som reglerar algpro-

duktionen medan kvävet är den reglerande faktorn om kvoten 

sjunker under 20 (Lindeström, 2012).  

Kväve är tillsammans med fosfor den vanligaste orsaken till 

övergödning i hav och sjöar. Växterna tar upp kvävet men kom-

mer efter en tid dö och förmultna. Förmultningen kräver syre 

vilket finns i begränsad mängd i vattendrag. Då mängden växter 

ökar till följd av överskottet på näringsämnen kommer även för-

multningen öka, vilket i slutändan medför syrefria områden där 

djur- och växtliv avtar. Ett kraftigt tillflöde av kväve kan även 

orsaka algblomning. 

Utsläppen av kväve och fosfor kommer från mänskliga aktivi-

teter så som luftföroreningar och utsläpp av avloppsvatten. På 

grund av övergödningen sätts det allt mer begränsningar på ut-

släpp av kväve till naturen. I norra Sveriges kalla klimat är till-

växten hos vattenlevande organismer strypt på grund av begrän-

sad mängd av näringsämnen. Detta gör att ekosystemen i dessa 

vatten är känsliga även för små tillskott av kväve (Nordström & 

Herbert, u.å).  

  Kväveutsläpp i gruvmiljöer 

Kväveutsläpp från gruvor är ett problem som uppmärksammas 

allt mer då det bidrar direkt till en övergödning av sjöar och 

vattendrag. Kvävet finns på malm, gråberg och i vatten och 

kommer i huvudsak från ej detonerat sprängämne. Ämnet finns 

oftast som ammonium- och nitratjoner, vilka är lösliga i vatten, 

och därför hamnar dessa joner ofta i processvattnet. De spräng-

medelsrester som finns på gråberg hamnar på deponi och däri-

från sköljs kvävet med nederbörd till recipienter (Nordström & 

Herbert, u.å).  
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Sprängämnet Kimulux R som används av LKAB innehåller ca 

24% kväve i form av natrium- och ammoniumnitrat (Forsberg 

& Åkerlund, 1999). Enligt undersökningar i gruvan kan så 

mycket som 10–20% av det tillförda kvävet i sprängämnet läcka 

ut på grund av spill och ej detonerade laddningar. 60–70 % av 

det utläckta kvävet kan finnas i sprängstensmassorna (Tilly et 

al., 2006). I ett tidigare examensarbete av Forsberg och Åker-

lund (1999) visades med hjälp av massflödesberäkningar att 

15–19% av de laddade sprängämnena följer med råmalmen upp 

från gruvan. Idag är siffran lägre på grund av åtgärder för att 

minska andelen odetonerat sprängämne. År 2012 uppskattades 

andelen till 12–13% (Lindeström, 2012). 

Orsaken till att nitraterna hamnar på berg, malm och i vattnet är 

främst på grund av att sprängämnet inte detonerat. Detta kan i 

sin tur ha många orsaker; det kan bero på spill vid laddning, att 

sprängämnet runnit ut ur borrhålet, att borrhålet skjuvats osv. 

Halterna av kväve är därför allra högst längst ner i berget där 

laddning och sprängning utförs. Under vägen upp mot ytan till-

kommer vattenmängder och kvävehalterna späds ut.  

Det mesta av vattnet inom LKAB:s industriområde återan-

vänds, som tidigare nämnts, efter sedimentering och klarning. 

Det vatten som inte återanvänds bräddas ut till närliggande vat-

tendrag. Enligt LKAB:s mätningar släpptes 7,06 Mm3 vatten ut 

till recipient under 2018. I detta vatten fanns 213 ton kväve 

(Andersdotter Persson, 2019). 

Förutom att LKAB vill nå miljömålen som är uppsatta är kvä-

vereduceringen även av intresse för företagets eget kvalitets- 

arbete. Överskottet av nitrat från odetonerat sprängämne bildar 

i allmänhet salpetersyra, vilket är starkt försurande (Tilly et al., 

2006). Detta kan i sin tur påverka förädlingsprocesserna, skada 

ledningar och bidra till en sämre kvalité på LKAB:s produkter. 

Även ammoniak är försurande och kan orsaka korrosionsskador 
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på betong. LKAB arbetar därför på många fronter med att för-

söka få ett renare processvatten, där kvävereduceringen med 

hjälp av våtmarker endast är en del.  

  Kväveupptagning med flytande våtmarker  

Våtmarker brukar kallas för de mest produktiva systemen i värl-

den. De har en stor biologisk mångfald, de ger rum och mat för 

många olika organismer och har många funktioner för ekosy-

stemet (Choudhury, 2018). En av de viktigaste funktionerna hos 

våtmarker är att de tar upp kväve och fosfor och sluter på så sätt 

cyklerna för dessa ämnen.  

Konstgjorda flytande våtmarker kan beskrivas som en bit myr-

mark/våtmark som installeras i ett vattendrag. En flytande för-

ankringsbar stomme används som grund för växtligheten. 

Stommen är ihålig för att växternas rötter ska kunna bilda en 

rotgardin under stommen. Genom rotgardinen skapas en god 

livsmiljö för vattenrenande organismer samt en möjlighet för 

ökad sedimentering av partiklar (Vegtech, 2019). En illustrat-

ion av flytande våtmark visas i figur 5. Till höger i figuren visas 

en färdig installation i en damm där inhemska växter valts för 

att återskapa ett så naturligt landskap som möjligt.  

  

Figur 5. Illustration av flytande våtmark (t.v.) samt en färdig installat-

ion (t.h.). (Vegtech, 2019) 
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Våtmarker ses som en kostnadseffektiv metod för att förbättra 

vattenkvaliteten, framför allt på grund av de låga driftkostna-

derna jämfört med om reningen skulle ske på ett traditionellt 

reningsverk. Våtmarker har även en lång livslängd. Enligt Veg-

tech (2019) som tillverkar flytande våtmarker är livslängden 20 

år. I USA finns exempel på icke flytande våtmarker som funge-

rat i över 30 år och fortfarande renar lika bra som tidigare. I 

Sverige finns upp till 25 år gamla våtmarker. (Flyckt, 2010) 

Vattenväxter såsom mossor och kärlväxter förekommer i olika 

växtformer. En del är övervattensväxter som är rotade i botten 

och sticker upp över vattenytan, en del växer fritt flytande i vatt-

net och andra är rotade i botten men når inte upp till ytan. Ge-

nom sina rötter och skott tar de upp näringsämnen så som kväve 

från bottensediment och vattnet. Kvävet lagras i växternas väv-

nader. För att få bort kvävet från växtsystemet kan växterna 

skördas och avlägsnas (Choudhury, 2018). Blecken (2016) skri-

ver att näringsämnen kan frigöras från dött material som bryts 

ned. Flyckt (2010) menar istället att den del som vegetationen 

tar upp är så pass liten i förhållande till totala mängden kväve i 

vattnet att den inte inverkar på reningsresultaten i stort.  

På vattenväxternas ytor lever mikroorganismer. Genom mikro-

organismer som finns på växternas rötter och skott kan kväve-

föreningar omvandlas till kvävgas. Organismerna hämtar kol 

från växterna och kan med hjälp av kolet omvandla kväveföre-

ningarna. Enligt studier finns vanligen fler mikroorganismer på 

mossor jämfört med kärlväxter (Choudhury, 2018).  

Nitrifikation och denitrifikation är de viktigaste processerna för 

att våtmarkerna ska skilja kvävet från vattnet (Flyckt, 2010). 

För att få en god nitrifikation krävs en god syresättning av vatt-

net. För att nå detta anläggs ofta översilningsytor där vattnet får 
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rinna jämt över en vegetationstäckt yta. Det följande steget, de-

nitrifikation, kräver istället syrefattiga miljöer och god tillgång 

på organiskt material. En metod för att lyckas med processerna 

är att växelvis belasta en yta med vatten och därefter låta den 

torka upp (Flyckt, 2010). En syrefattig miljö för denitrifikation 

kan också uppnås med hjälp av flytbladväxter eller alger som 

täcker större delar av vattenytan (Feuerbach, 2014). Harrström 

(2005) skriver att den största delen av denitrifikationen sker un-

der natten då fotosyntesen gör att växterna respirerar och för-

brukar det tillgängliga syret i vattnet. 
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5  VÄXTLIGHET UNDER JORD 

Alla växter har olika behov för att kunna leva, alltifrån vätske- 

och näringsbehov till önskade temperaturer kan variera mellan 

olika växttyper. Alla har dock en sak gemensamt: de behöver 

ljus för att fotosyntesen ska fungera och växterna ska kunna ta 

upp näring. För att kunna odla växter under jord krävs därför 

växtbelysning som ersätter solljuset. Växter behöver ljus främst 

för att kunna skapa sockerarter genom fotosyntesen, men sol-

ljuset styr även växternas känsla för vilken tid på dygnet samt 

vilken årstid det är. Det naturliga solljuset bryts på olika sätt 

genom atmosfären beroende på hur högt solen står och detta ger 

ljuset olika färger. Ljusets färg styr tillsammans med antalet 

soltimmar per dygn växternas årstidsväxling (Bergstrand, 

2014).  

Många växter som finns naturligt uppe i norr har normalt en 

vintervila då växten eventuellt fäller bladen och vilar upp sig 

inför kommande säsong. Denna vila utlöses av hormoner som 

reagerar på kortare dagar/ längre nätter och svalare temperatu-

rer (Rosenlöf, 2014). Genom att hålla en temperatur på minst 

10°C och ge tillräckligt med belysning så kan vintervilan und-

vikas (Ljungquist, 2018). Om växterna som används är i behov 

av vintervila kan temperaturen justeras nedåt då många av väx-

terna kan få sin vila från svalkan (Lefvert, 2014). Andra växter, 

exempelvis tropiska växter, vill inte ha någon vintervila alls 

utan ett någorlunda jämt klimat året runt. Dessa växters tillväxt 

regleras istället genom fuktighet, de växer rikligt under regnpe-

rioder och vilar under torrperioder. Belysning, temperatur och 

fuktighet bör därför regleras främst utifrån växternas behov. 

  Belysning 

För att lyckas så bra som möjligt med att hålla växter vid liv 

nere i gruvan bör en reglerbar belysning installeras, förslagsvis 
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en timerstyrd belysning som lyser starkt under dagen för att 

återskapa solljus och som sedan slås av till natten så att växterna 

får vila. Under natten respirerar växterna och förbrukar därmed 

syre, vilket gynnar denitrifikationsprocessen (Harrström, 

2005). Belysningen måste vara stark för att återge tillräckligt 

med ljus för att tillgodose växternas behov. Samtidigt är det 

önskvärt att belysningen inte använder för mycket energi, både 

av ekonomiska och miljövänliga skäl. En annan viktig aspekt är 

att lamporna inte bör bli för varma om de installeras nära väx-

terna eftersom växterna då riskerar att brännas av värmestrål-

ningen från lamporna (Bergstrand, 2014).  

Växter använder bara en viss del av ljuset för fotosyntesen, 

nämligen den fotosyntesaktiva stålningen. Detta ljus består av 

elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 400 och 

700 nanometer (Bergstrand, 2014). Även ljus med våglängd ut-

anför detta intervall påverkar växterna, även om det inte påver-

kar just fotosyntesen. Ljus med kortare våglängd kallas ultra-

violett (UV). Detta är blåare och mer energirikt än det långvå-

giga röda ljuset. Det röda ljuset, infrarött (IR) ljus, har till skill-

nad från det blåa ljuset även värmestrålning. Klorofyllet i växter 

absorberar rött och blått ljus bäst medan grönt och gult ljus ab-

sorberas sämre. Samtidigt finns andra pigment förutom kloro-

fyllet som absorberar andra våglängder. Enligt Bergstrand 

(2014) har forskning visat att det bästa för växter är att ha ett 

vitt ljus som innehåller lite av alla våglängder. Genom att an-

vända vitt ljus säkerställs att växten inte saknar någon våglängd 

som kan behövas för någon specifik process hos växten.  

En vanlig lampa med vitt ljus är alltså tillräckligt för växter, så 

länge den har ett nog starkt ljus som tillgodoser växternas be-

hov. Ljus för växter mäts ofta i mikromol där en effektiv lampa 

normalt ger cirka två mikromol per watt (Bergstrand, 2014). 

Ljuset som fås under en solig sommardag kan uppgå till 1500 
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mikromol per sekund och kvadratmeter, vilket än så länge är 

svårt att få fram med hjälp av lampor. En tumregel för att nå en 

god tillväxt är 200 mikromol per sekund och kvadratmeter un-

der 16 timmar per dygn. För att minska spillet av ljus ut i rum-

met kan reflekterande material användas på sidorna av odlingen 

(Bergstrand, 2014).  

Olika växter har varierande förmågor att ta upp ljus. Undervat-

tensväxter, till exempel alger, kan överleva långt ner i djupa 

vatten där ljustillgången är starkt begränsad tack vare deras 

goda förmåga att fånga upp ljus. Andra växter kan vara känsliga 

för ljusbrist och lämpar sig därför sämre för en eventuell odling 

under jord. 

  Temperatur 

Ventilationen i gruvan håller temperaturen kring +18°C året 

runt. Utan ventilation är temperaturen över +20°C och luftfuk-

tigheten är hög. Ju högre temperaturen är, desto snabbare växer 

växterna och desto mer ljus behöver de till fotosyntesen 

(Bergstrand, 2014). Med hjälp av ventilation kan temperatur 

och fuktighet regleras för att ge växterna bästa förutsättningar. 

Om temperatur och fuktighet behöver vara högre än det normalt 

är i gruvan kan växterna täckas in i sluten behållare. Detta kan 

dock medföra andra förutsättningar för underhåll av våtmarks-

konstruktionen.  

  Risker och begränsningar  

Choudhury (2018) har tillsammans med andra forskare från 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort försök hos LKAB 

med konstgjorda flytande våtmarker. Studien omfattade försök 

med växtlighet både i tillväxtkamrar och i recipienten Mettä 

Rakkuri. Resultatet visar på goda upptagningsförmågor av 

kväve hos våtmarkerna. Av studien framkom att en blandning 
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av olika växter gav bäst resultat. Växternas olika egenskaper 

påverkade både kväveupptagning och bakteriernas aktivitet. En 

del växter hade bättre upptagningsförmågor medan andra väx-

ter bidrog till en ökad aktivitet hos mikroorganismerna. För 

uppbyggnad av våtmark rekommenderas därför en mångfald av 

växter (Choudhury, 2018).  

En del av studien utfördes i tillväxtkamrar. I ett av försöken od-

lades växter under 50 dagar med en konstant temperatur på 

10°C, en luftfuktighet på 70 % och med växtbelysning dygnet 

runt, vilket skulle likna en sommar i Kiruna med midnattssolens 

ljus. Växternas kväveupptag mättes och jämfördes. Resultatet 

visar att upptag och denitrifikation är de huvudsakliga borttag-

ningsvägarna för kväve. En mer ingående beskrivning finns att 

läsa i rapporten från Choudhury (2018). 

Om kväveupptagningen med dess olika processer fungerade väl 

i tillväxtkamrarna med ett klimat med konstant temperatur, fuk-

tighet och belysning kan de även antas fungera i gruvan under 

jord. En odling under jord har dock fler begränsningar och un-

derhållsbehov då miljön skiljer sig så pass mycket från en till-

växtkammare, främst på grund av de föroreningar som finns.  

5.3.1 Föroreningar 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 3) innehåller gruvvattnet många 

andra föroreningar förutom kväve. Dessa föroreningar kan på-

verka växtligheten och kvävereningen genom toxiska effekter. 

Vattnet innehåller slam som kan täppa igen växternas rötter och 

därmed hindra mikroorganismerna från att rena vattnet samti-

digt som växten inte kan ta upp näring och därför senare dör. 

Enligt E. Persson (personlig kommunikation, 25 september 

2019) töms kring 200 ton slam per vecka från en slamavskiljare 

placerad vid pumpstation KP136. Oljeföroreningar som kan 

finnas i vattnet kan orsaka skador då de bland annat förgiftar 
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mikroorganismerna och skadar cellmembranen (Pålsson, 

2019). Vid val av växter bör därför relativt tåliga växter priori-

teras för att växterna ska kunna överleva i en så pass förorenad 

miljö som gruvvattnet. De toxiska effekterna bör studeras innan 

en anläggning börjar byggas. 

5.3.2 Växternas egenskaper 

Även växternas egenskaper kan utgöra en begränsning då alla 

växter har olika behov. Tidigare har vintervila och känslighet 

för föroreningar nämnts som egenskaper som varierar mellan 

olika växter. Växterna har även olika närings- och underhålls-

behov.  

För att växter ska kunna leva krävs en balans mellan olika äm-

nen i vattnet. Förutom kväve behöver de även fosfor, kalium, 

kalcium, svavel och magnesium. Dessa ämnen kallas makroäm-

nen då växterna har ett stort behov av dessa. Väte, syre och kol 

räknas också som makroämnen men dessa tar växterna upp ige-

nom klyvöppningarna i bladen. Zink, koppar och andra ämnen 

behövs i mindre mängder och kallas därför mikroämnen 

(Elmberg, 2018). Trots att ämnena behövs i mindre mängder är 

de fortfarande nödvändiga, saknas exempelvis koppar i vattnet 

kan inte växterna leva.  

I början innan växter hunnit börja dö och förmultna finns inget 

kol tillgängligt för denitrifikationsprocessen. Inledningsvis kan 

därför någon form av organiskt kol tillföras. I ett exempel till-

fördes hackad kaveldun och mätningar visade att detta ökade 

denitrifikationen med 33% (Harrström, 2005). 

I avsnitt 4 nämndes att kvoten mellan kväve och fosfor kan var 

upp till 30 innan det är säkerställt att fosfor är den begränsande 

faktorn. Detta innebär att fosforhalten kan vara relativt låg jäm-

fört med kvävet och ändå kan kvävet förbrukas av växter och 
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organismer. Provtagningar (se bilaga 1) visar att halten fosfor 

(P) är kring 3 µg/l. Provtagning visar även att vattnet innehåller 

kalium, kalcium, koppar, zink och magnesium samt många 

andra ämnen som växterna behöver.  

5.3.3 Kapacitet 

Även om växterna skulle leva i en optimal miljö med bästa för-

utsättningar finns fortfarande en begränsning i deras kvävere-

ducerande förmåga. Eftersom gruvvattnet har en så stor volym 

och innehåller så pass mycket kväve är det mycket svårt att rena 

allt kväve med hjälp av växter.  

Enligt Choudhury (2018) finns växter med potential att ta upp 

6230 mg NO2-N per kilo torrvikt och dag. Feuerbach (2014) 

skriver som riktvärde att 1000 kg kväve per hektar våtmarksyta 

och år kan tas bort då våtmarkerna är välfungerande och kväve-

belastningen är hög. För att få bort näringsämnen bör våtmar-

ken dimensioneras så att det normalt tar minst två till tre dygn 

innan allt vatten är utbytt (Feuerbach, 2014). Med en kortare 

uppehållstid minskar effekten på reningen samtidigt som risken 

för att växter slits med i det strömmande vattnet ökar. Om vatt-

net renas i en så koncentrerad form som möjligt kan den pro-

centuella avskiljningen bli större, jämfört med om vattnet renas 

i utspädd form (Våtmarksguiden, 2019). 

5.3.4 Underhåll  

Beroende på vilka växtslag som används kan restprodukter 

eventuellt behöva rensas från anläggningen. En del växter an-

vänder mycket kväve för att skapa växtbiomassa. Dessa växter 

kommer generera växtavfall i större mängder jämfört med ex-

empelvis mossor och gräs. En del av växterna som dör och bryts 

ner blir till en energikälla för bakterierna som sköter denitrifi-

kationen. Fördelen med att ha flytande våtmarker istället för 
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flytande växter är att våtmarkerna till en viss del kan ta hand 

om avfallet själva genom förmultning.  

  Rekommenderade växter 

Vegetationen i en våtmark har många viktiga funktioner. De 

fungerar dels som en fästyta för de bakterier som står för nitri-

fikation och denitrifikation samtidigt som de filtrerar vattnet 

och bidrar med organiskt material (Flyckt, 2010). Som tidigare 

nämnts gynnas kvävereduceringen av en mångfald av växttyper 

och därför rekommenderas en blandning av både mossor och 

kärlväxter (Choudhury, 2018). Vassbildande växter används 

ofta i våtmarksanläggningar för vattenrening då denna modell 

av våtmark anses vara det mest effektiva sättet att få en bra de-

nitrifikation (Flyckt, 2010), (Harrström, 2005). Följande växter 

har bedömts vara potentiella för kväverening under jord:  

Simbräken – Salvinia Natans: Växten består av små blad som 

växer tätt intill varandra. Det är en tropisk flytande vattenväxt 

som är känd för sin förmåga att ta bort överskott av näringsäm-

nen såsom kväve. Växten beskrivs som lättskött, tålig och spri-

der sig snabbt. Den används ofta i lugna dammar och i akvarium 

(Dammcenter, 2019). 

Sjönöt – Trapa Natans: Även sjönöt tar upp överskott på nä-

ringsämnen. Sjönöt är precis som simbräken en flytande, lätt-

skött växt som består av små blad. Den klarar sig bra både i 

skugga och i full sol (Dammcenter, 2019). Växten har en vid 

utbredning i varmare länder men finns inte längre naturligt i 

Sverige. Senast växten observerades i Sverige var i början av 

1900-talet (Linneaus, 1999). 

Vattenpest – Elodea Canadensis: Detta är en tropisk växt som 

ofta används i akvarium. Den bildar långa slingor som kan bli 

ett par meter långa. Växten lever nedsänkt i vatten och rotar sig 
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fast i botten med små tunna rötter. Den växer normalt i närings-

rika sjöar där den tar upp kväve. Växten är snabbväxande och 

kan skapa mycket täta bestånd (Linneaus, 1999). 

Bredkaveldun – Typha Latfolia: Detta är en 1–2 meter hög växt 

med lätt igenkännliga bruna kolvar som liknar cigarrer. Den är 

känd för att ta upp mycket kväve och används därför ofta i våt-

marksanläggningar (Flyckt, 2010). En egenskap hos kaveldun 

är att den ger mycket biomassa. Den växer mycket men samti-

digt dör vissa delar, vilka eventuellt kan behöva rensas bort från 

odlingen. Om kvävereduktionen istället fungerar bra kommer 

mycket kol behövas och där kan kaveldunets biomassaprodukt-

ion komma till användning (Utsidan.se, 2009). Kaveldun klarar 

inte ett vattendjup större än 70 cm (Feuerbach, 2014).  

Ängsull – Eriophorum angustifolium: Ängsull är ett halvgräs 

som ofta syns vid kärr och våtmarker i hela Sverige (Linneaus, 

1999). Växten är mycket tålig, den klarar sig även i toxiska mil-

jöer.  

Bladvass – Phragmites Australis: Även denna växt används 

ofta vid våtmarksanläggningar (Flyckt, 2010). Den är tålig, lätt-

skött och växer bra så länge djupet är mindre än 2 meter. I ett 

försök där bladvass användes i våtmarker för att rena kväve vi-

sades att växterna kunde ta upp 3796 kg N ha-1 år-1. Detta 

skedde under tillväxtfasen då växterna växte som mest (Okurut, 

2000).  

  Växters krav på bassäng 

Bassängen som ska användas för rening bör konstrueras utifrån 

växternas behov samt tillgängliga ytor. Beroende på vilka väx-

ter som används kommer olika djup behövas. Flytande våtmar-

ker har en rotgardin som blir kring 75 cm lång (Blecken, 2016). 

För att undvika att rötterna rotar sig i botten rekommenderas 
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därför ett vattendjup större än 80 cm. Eftersom botten i detta 

fall består av berg bedöms risken för rotning vara liten. Botten 

kan däremot täckas av sedimenterade partiklar vilket kan täppa 

igen rötterna om inte rötterna hålls fria i vattnet. 

Många växter har en maximal gräns för vattendjupet, till exem-

pel bredkaveldun klarar sig endast så länge vattennivån är lägre 

än 70 cm och bladvass har sin gräns på 2 meter. Dessa växter 

skulle därför lämpa sig bäst på en flytande våtmark där vatten-

nivån kan hållas låg. De rekommenderade växterna som inte är 

flytande (bladvass, flaskstarr, ängsull och bredkaveldun), läm-

par sig i ett vattendjup mellan 0–40 cm (Vegtech, 2019). De 

flytande växterna (simbräken och sjönöt) påverkas inte av vat-

tendjupet då de flyter på ytan.  

För att få en så stor hydraulisk effektivitet, det vill säga en ef-

fektiv användning av vattenytan, bör förhållandet mellan längd 

och bredd (L/B) vara så högt som möjligt. Detta innebär att 

dammen bör vara lång och smal istället för kort och bred 

(Våtmarksguiden, 2019). Våtmarksguiden (2019) ger även råd 

om att placera djupzoner vinkelrätt mot flödesriktningen, helst 

i den inledande delen av anläggningen. På så sätt sprids vattnet 

bättre i anläggningen samtidigt som vattnets hastighet minskar. 

Djupzoner längs med flödesriktningen (exempelvis naturliga 

strömfåror) bör undvikas då dessa ger en låg hydraulisk effek-

tivitet.  
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6  ANALYS 

  Placering av reningsanläggning 

En reningsanläggning bör om möjligt placeras i befintliga ut-

rymmen och bassänger, dels för att effektivt använda de ytor 

som redan finns och dels för att kostnaderna för anläggningen 

reduceras jämfört med om en ny bassäng konstrueras. Procen-

tuella avskiljningen kan bli större om vattnet renas i en så kon-

centrerad form som möjligt. Eftersom kvävehalterna är allra 

högst längst ned i gruvan vid pumpstation KP153 (se tabell 1) 

bör en kväverening i anslutning till denna ge störst effekt. Då 

ingen bassäng finns i anslutning till KP153 är den närmaste bas-

sängen belägen vid KP136. Bassängen vid KP136 är approxi-

mativt 10x20x3 m, vilket ger en volym på 600 m3. Med ett flöde 

på 25 m3/min fås en uppehållstid på 24 minuter i dessa bas-

sänger, vilket är långt ifrån rekommenderade uppehållstiden på 

2–3 dygn. Uppehållstiden bedöms vara för kort för att en kvä-

vereducering ska kunna ske genom växtlighet.  

De större bassängerna, belägna vid KP90 och KP112 har en 

uppskattad volym på 10x100x3 m. Detta ger en volym på 3000 

m3 per bassäng och 6000 m3 för de båda parallella bassängerna. 

Med denna volym fås en uppehållstid på 240 min då flödet är 

25 m3/min.  

  Kapacitet 

Ju större yta som anläggs, desto mer vatten kommer renas. Som 

tidigare nämnts kan en effektiv våtmark rena approximativt 

1000 kg kväve per hektar och år. Totala kvävehalten i gruvvatt-

net ligger i genomsnitt kring 25 mg/l vilket innebär 328 500 kg 

kväve per år, beräknat på ett medelflöde på 25 m3/min. För att 

rena allt kväve krävs med dessa siffror över 328 hektar av våt-

marker vilket inte är rimligt att anlägga och underhålla i gruvan.  
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Enligt värden från tabell 1 finns 1,9 mg/l av NO2-N i vattnet 

längst ner i gruvan. Detta är den lägsta halten; av NH4-N finns 

42 mg/l och NO3-N 41 mg/l. Med ett årsmedelflöde på 25 

m3/minut passerar 36 miljoner liter under ett dygn. Med 1,9 

mg/l finns alltså 68,4 kg av ammoniumkväve som behöver re-

nas varje dygn. Enligt Choudhury (2018) finns växter med pot-

ential att ta upp 6230 mg NO2-N per kilo torrvikt och dag. I 

jämförelse med 68,4 kg är detta endast en liten mängd. Okurut 

(2006) har genom sina försök hittat att bladvass kan som mest 

ta upp 3796 kg N per hektar och år. Detta skedde dock under 

tillväxtfasen då växterna växte som allra mest.  

Samtliga resultat visar att det krävs en stor mängd växter för att 

rena så mycket kväve. En stor mängd växter blir svår att både 

hantera och förvara. Allt kväve behöver dock inte renas. Enligt 

Livsmedelsverket (2017) är en viss mängd kväve tillåtet även i 

dricksvatten. För att mängden nitratkväve ska ses som tjänlig 

räcker det att reducera drygt hälften av mängden medan nitrit-

kvävet behöver reduceras till drygt en femtedel jämfört med 

mängden som finns i gruvvattnet idag. Recipienten Mettä Rak-

kuri används inte som dricksvattentäkt och därmed bör tillåtna 

gränsvärden vara högre jämfört med rekommendationer för 

dricksvatten. Specifika gränsvärden för detta område har inte 

hittats. 
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7  DISKUSSION 

I teorin ser det ut att finnas goda möjligheter för en underjordisk 

vattenrening i gruvan. Eftersom temperaturen redan är gynnsam 

för växter och vattnet är fyllt med näringsämnen så är belysning 

och underhåll det enda som behövs för att ett flertal växtarter 

ska kunna användas i våtmarkskonstruktioner under jord. Den 

största risken för växterna är föroreningarna i vattnet.  

De befintliga bassängerna har alla ett djup på 2–3 meter medan 

vattenorterna har ett djup på approximativt 1 meter vilket gör 

att samtliga lämpar sig bra för växtlighet. Det som krävs för att 

en bassäng ska vara användbar för ändamålet är att djupet måste 

vara minst 80 cm och ytan ska vara så stor som möjligt. Att 

använda de befintliga bassängerna anses vara det mest fördel-

aktiga alternativet då investeringskostnaderna genom detta kan 

hållas nere. Däremot begränsas ytan för bassängerna till de re-

dan befintliga.  

För att utvärdera om odlingsytan är tillräcklig bör kvävemäng-

den i vattnet mätas och följas upp. Om resultaten visar på goda 

reningsförmågor kan det eventuellt bli aktuellt att bygga en ny 

bassäng endast för kvävereningsprocessen. Lönsamheten i detta 

bör utredas, dvs om investeringen ger en så pass stor effekt att 

det är värt kostnaderna. En ny bassäng kan eventuellt optimeras 

för att rena även annat än kväve, exempelvis fosfor, injekte-

ringsmedel eller tungmetaller. Genom att rena så mycket som 

möjligt under jord blir belastningen på de befintliga dammarna 

ovan jord mindre samtidigt som föroreningarna tas omhand in-

nan de hunnit spridas i större vattenmängder.  

I arbetet har det fastställts att växterna ska kunna leva trots av-

saknaden av solljus så länge ersättningsljuset är tillräckligt 

starkt. Det är dock inte säkert att kväveupptagningen hos väx-

terna fungerar lika effektiv under jord jämfört med de värden 
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som framtagits för växter ovan jord. Det finns därför en risk för 

sämre kväveupptagningsförmågor då solljuset är utbytt till lam-

por. Å andra sida finns en chans att kväveupptagningen funge-

rar bättre i ett stabilare klimat jämfört med klimatet på ytan.  

Eftersom bergrummen är så pass stora i förhållande till bassäng-

erna och växterna kommer rummen ”äta upp” en stor del av det 

tillförda ljuset. Precis som Bergstrand (2014) skriver kan reflek-

terande material sättas upp runt växter och lampor för att på så 

sätt fånga in ljuset och föra det tillbaka till växterna istället för 

att ljuset släpps ut i de stora rummen.  

I studien har inte kvävets fortsatta väg studerats. Om denitrifi-

kationen fungerar kan kvävet omvandlas till kvävgas, men det 

är inte känt vad som händer med det sedan. Gasen kommer att 

frigöras, men om den tar sig upp till atmosfären igen eller stan-

nar kvar nere i gruvan är okänt. Det kan finnas hälsorisker om 

gasen samlas nere i gruvan och därför bör kvävets fortsatta väg 

studeras vidare. Även det kväve som binds till växterna måste 

utredas. Om växterna slås kommer en del av kvävet följa med i 

växtbiomassan. Olika källor har olika budskap kring dessa 

mängder, Flyckt (2010) skriver att mängden är försvinnande li-

ten medan Choudhury (2018) skriver att även dessa mängder 

måste tas om hand. Om det visar sig vara mycket växtbiomassa 

som tas bort från våtmarkerna måste det finnas en plan för vart 

dessa ska förvaras så att inte kvävet läker ut till naturen igen då 

växterna dör och förmultnar.  

Ett negativt resultat från kvävereningen bör utredas ordentligt 

innan reningsmetoden förkastas. Om växterna inte trivs kan det 

bero på felaktig belysning, för mycket sediment eller andra fak-

torer som relativt enkelt kan åtgärdas. Det finns en risk för att 

växterna inte klarar av oljan samt de andra föroreningarna som 

finns i vattnet. För att undvika problem med växterna bör en 
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underhållsplan tas fram utifrån växternas behov. För att under-

hållet ska kunna utföras så smidigt som möjligt bör infrastruk-

tur läggas så att bassängerna och växterna kan nås enkelt. Fria 

ytor bör placeras runtomkring bassängen för att kunna användas 

som upplagsplats vid hantering och skötsel av växterna. 

För att undvika att växterna dör kan enklare åtgärder göras för 

att reducera riskerna och föroreningarna runt själva växtytorna. 

Exempelvis kan en sedimentering göras i ett tidigare steg för att 

minska risken för att rötterna täcks av slam. Om rötterna blir 

täckta av slam kan växterna förslagsvis sköljas av och om vatt-

net blir grumligt och bassängen får för hög nivå av sediment bör 

den tömmas. Om växterna blir påverkade av oljan i vattnet kan 

någon form av oljeavskiljare installeras innan odlingen.  

  Förslag på vidare arbete  

Det första steget som bör göras är att testa växternas renings-

förmåga samt säkerställa att de överlever i det förorenade gruv-

vattnet. Detta steg var tänkt att göras under examensarbetets 

gång, men på grund av höst/vintersäsong gick det inte att få tag 

i växter och därför måste detta steg skjutas upp. Testerna kan 

utföras relativt enkelt i exempelvis en hink. Om en hink fylls 

med gruvvatten och växter placeras i vattnet under förslagsvis 

två veckor kan växternas överlevnadsförmåga säkerställas. De 

växter som dör i vattnet bör strykas från listan över föreslagna 

växter. Om kvävehalten i vattnet mäts före och efter testet kan 

växternas reningsförmåga bestämmas.  

Om växterna överlever och den förväntade reningshalten upp-

nås finns incitament för att starta ett pilotprojekt där växterna 

testas nere i gruvan, förslagsvis i en av vattenorterna. En del av 

vattnet kan ledas in i någon av de tillgängliga ytorna där växter 

sedan placeras ut. Växterna bör vara inhägnade i exempelvis ett 
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galler för att undvika att de slits med in i pumpar. För att följa 

upp processen bör kvävehalten mätas kontinuerligt.  

Om processen visar sig fungera som önskat kan en fullskalig 

reningsanläggning tas i bruk. Den fullskaliga anläggningen kan 

göras på olika sätt. Tre alternativ beskrivs nedan, fler alternativ 

kan fås fram genom att kombinera någon av dessa tre.  

  Lösningsförslag 1 

Ett alternativ är att använda sig av vattenorterna som finns 

längst ner i gruvan, för att få en mindre vattenmängd och en mer 

koncentrerad mängd kväve. Vattnet skulle med enkla metoder 

kunna ledas in i sidoorter där de flytande våtmarkerna och väx-

terna får reducera kvävet. Detta alternativ illustreras i figur 6. 

Vattenorterna rinner i diken längs med vägarna och passerar i 

dagsläget många små sidoorter med en storlek på ca 10x10m. 

Genom att använda exempelvis ett betongblock för att leda in 

en del av vattnet in i en eller flera orter kan ett mindre flöde fås 

in till växterna. Då en del av vattnet passerar rummen på utsi-

dan, dvs inte alls har kontakt med växterna, kommer inte allt 

kväve renas. Men genom att använda flera orter på så här sätt 

är det större sannolikhet att stora delar av vattenmassorna kom-

mer i kontakt med växterna.  
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Figur 6. Skiss över lösningsförslag där sidoorter används för rening i 

vattenorterna. Illustration: Jenny Hjulfors 

  Lösningsförslag 2 

Ett annat alternativ är att använda sig av de befintliga bassäng-

erna som finns vid KP112 och/eller KP90. Vid pumpstation 

KP136 renas vattnet från stora mängder slam, vilket gynnar 

växterna om de placeras efter slamreningen. I dessa bassänger 

är även flödet lugnare vilket skulle ge en mer gynnsam miljö 

för växterna. Detta alternativ illustreras i Figur 7. 
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Figur 7. Skiss över lösningsförslag i pumpstation KP112. Illustration: 

Jenny Hjulfors 

  Lösningsförslag 3 

Ett tredje alternativ är att bygga en helt ny bassäng längst ner i 

gruvan. Detta alternativ skulle ge bästa förutsättningar för en 

effektiv rening men innebär kostsamma åtgärder och ett stort 

arbete innan anläggningen kan tas i bruk. Anläggningen skulle 

då behöva kopplas in i nuvarande systemet med hjälp av pum-

par och ledningar. 

Som tidigare nämnts kan dessa tre alternativ kombineras och 

utvecklas. Ju fler sidoorter som används i alternativ 1, desto mer 

växtytor kan anläggas och en större reningsmängd uppnås. Om 

detta kombineras med en ny bassäng eller med våtmarker i ex-

empelvis bassängen vid KP112 kan ännu mer reningsytor fås.  

Så länge våtmarkerna och växterna ger en effekt som är ekono-

miskt försvarbar är reningsmetoden att föredra då den reducerar 

kvävet på ett relativt enkelt och billigt sätt utan större under-

hållskrav och driftskostnader. 
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8  SLUTSATSER 

Utifrån den utförda studien kan slutsatsen dras att idén med fly-

tande våtmarker under jord bör utredas vidare genom praktiska 

försök då metoden enligt teorin ser ut att fungera. Vidare dras 

även följande slutsatser: 

• Det finns växter som enligt teorin ska ha potential till att 

både överleva i klimatet under jord och kunna rena vattnet 

från kväve.  

• Bassängen bör ha en så stor yta som möjligt och vara minst 

80 cm djup för att reningen ska kunna fungera. En lång-

smal bassäng med djupzoner vinkelrätt mot flödesrikt-

ningen förväntas ge bästa resultat. 

• Det rekommenderas att använda befintliga bassänger i så 

lång utsträckning som möjligt för att hålla nere investe-

ringskostnaderna. 

Den största utmaningen med anläggningen är att få ett så lugnt 

vattenflöde som möjligt för att växterna ska hinna få en chans 

till att reducera kvävet och samtidigt minska riskerna för att 

växterna slits med i vattenströmmarna. Om detta skulle lyckas 

och reningsprocessen skulle visa sig fungera kan företaget ha 

användning av en passiv, självgående kväverening som för-

hoppningsvis fungerar i många år framöver. 
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