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Sammanfattning  
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för ekologisk status av 
ytvatten. Vid bedömning av ekologisk ytvattenstatus tas hänsyn till så kallade särskilt 
förorenade ämnen (SFÄ), ett av dessa ämnen är uran. Enligt Miljöbalkens andra kapitel om 
allmänna hänsynsregler ska en verksamhetsutövare motverka att verksamheten medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. LKAB är ett statligt ägt gruvbolag som 
bedriver brytning och förädling av järnmalm i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Denna 
studie gäller LKABs verksamhet i Kiruna. Gruvbrytningen och förädlingen av järnmalm är 
vattenkrävande processer. Vatten som pumpas upp från gruvan går till processen och 
huvuddelen av vattnet recirkulerar inom verken. Utgående vatten från verk går till dammarna 
och vidare till klarningsmagasin. Från klarningsmagasinet returpumpas sedan delar av vattnet 
tillbaka till processen. Överskottsvatten bräddas efter sedimentering och klarning. 
Bräddningen sker till sjön Mettä Rakkurijärvi och vidare till Kalix älv via Rakkurisystemet. 
Det vatten som bräddas har uranhalter överskridande gällande bedömningsgrunder för särskilt 
förorenade ämnen (SFÄ). På grund av detta ligger det i LKABs intresse att undersöka uran i 
LKABs process, detta för att i förlängningen eventuellt kunna minska de förhöjda halterna i 
recipienten.  
 
Uran är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör gruppen aktiniderna i periodiska 
systemet och ett redoxelement på grund av dess förmåga att byta oxidationstal. De vanligaste 
förekommande oxidationstalen för uran i kemiska föreningar är (IV) och (VI). Ett ämnes 
biotillgänglighet och egenskaper i ett vatten styrs till viss del av vilken speciering ämnet har, 
partikulär, kolloidal eller löst fas. I oxiderade miljöer kontrolleras den totala 
urankoncentrationen av U(VI) och mobiliteten relateras till kolloidala fraktionerna. I vatten 
med högt karbonatinnehåll förekommer uran ofta som uran-karbonatkomplex vilket gör uran 
mer mobilt och minskar dess förmåga att adsorberas på andra partiklar. Komplexbildning och 
sorption därmed två viktiga processer som påverkar urans mobilitet och biotillgänglighet.  
 
Tidigare utredningar har visat på  att uranyljonerna som finns i processvattnet främst 
förekommer som de lösta komplexen Ca2UO2(CO3)3(aq) och CaUO2(CO3)32- och att den höga 
halten av karbonater och kalcium i LKABs processvatten påverkar den kemiska specieringen.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur halten uran i vattnet förändras i 
processen från gruva till dammar. För att uppnå målet har studien strukturerats utifrån 
följande frågeställningar:  
 

• På vilka platser i processen syns förändringar i uranhalten och kan det förklaras av den 
teori som finns om urans biogeokemi i vatten? 

• Ses samband mellan uranhalten och andra ämnen eller parametrar i processen och kan 
dessa förklaras av den teori som finns om urans biogeokemi i vatten?  

 
Denna studie är en sammanställning och utvärdering av befintliga mätdata som LKAB 
insamlat under tidsperioden 2015-2019. Förslag på fortsatt arbete är att utföra 
adsorptionsmodelleringar för uran i processvattnet. Vidare skulle en ytterligare avgränsning 
av detta arbete kunna utföras, till exempel att enbart kolla på anrikningsverk eller dammar där 
det enligt denna studie sker förändringar i uranhalten 
 
 
 



 

 
Abstract  
The Swedish agency for marine and water management gives environmental quality criteria 
for surface waters. One of the elements of importance in assessment of the ecological status of 
the water is uranium. Due to Swedish regulations the operator of an activity should make sure 
that the activity does not harm the environment, wildlife or humans. LKAB is a Swedish state 
owned mining and mineral group that mines and processes iron ore in Kiruna, Malmberget 
and Svappavaara. This study focuses on the mining activity in Kiruna. The water used in the 
mining process is mainly pumped up from the underground mine and also recirculates in the 
process. Water that leaves the process ends up in the tailings ponds before some of it 
recirculates back to the process and some is let out in to the recipient. The recipient is the lake 
Mettä Rakkurijärvi and Kalix river. The water that is let out to the recipient exceeds Swedish 
agency for marine and water management environmental quality criteria for surface waters 
with respect to uranium. Due to this it is in LKABs interest to investigate uranium in their 
process.  
 
Uranium is a radioactive element and also a redox element due to its ability to change 
oxidation state. It is usually in oxidation state (IV) or (VI). An elements bioavailability and 
mobility depends on the speciation of the element: particulate, colloidal or dissolved phase. In 
an oxidizing environment the concentration of uranium is controlled by U(VI) and the 
mobility is related to the colloidal fraction. In water with a high content of carbonates, 
uranium is mainly in uranium-carbonate complexes which makes it more mobile and gives it 
less affinity to be adsorbed on other particles. Therefore, complexes of uranium and its 
sorption behavior are important factors to take into account when determining uraniums 
mobility and bioavailability.  
 
Earlier investigations made by LKAB indicates that uranium in LKABs process water mainly 
occurs as Ca2UO2(CO3)3(aq) and CaUO2(CO3)32- due to the hight amount of carbonates and 
calcium in the process water.   
 
The aim of this master theisis is to investigate how the uranium concentrations changes in the 
process water from the underground mine to the tailings ponds. The study focuses on two 
questions:  

• Where in the process can changes in the uranium concentration be observed and can 
these changes be explained by the theories stated about the biogeochemistry of 
uranium?  

• Is there any relation between the uranium concentration and other elements or 
parameters in the process, can these relations be explained by the theories stated about 
the biogeochemistry of uranium?   
 

This study is a synthesis and evaluation of already existing data collected by LKAB during 
2015-2019. For further work, adsorption modeling could be done for uranium in the process 
water. Further delimitations could be made by, for example only investigating the places 
where changes in the uranium concentration were observed: the processing plants or the 
tailings ponds.  
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1 Inledning  
Detta projekt har utförts åt LKAB som ett examensarbete inom programmet 
Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är utfört på Master-nivå och 
omfattar 30 hp. Elsa Peinerud från Forskning och utveckling på LKAB har varit handledare 
och Anders Widerlund från Luleå tekniska universitet har varit examinator. Projektet omfattar 
en sammanställning och utvärdering av befintligt mätdata med avseende på uran 
tillhandahållet av LKAB samt en litteraturstudie om uran. 
 
1.1 Bakgrund  
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är ett statligt ägt gruvbolag som bedriver brytning och 
förädling av järnmalm i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. I Kiruna och Malmberget sker 
brytningen i underjordsgruvor medan det i Svappavaara sker i dagbrott. Den malm som bryts 
förädlas sedan i LKABs egna förädlingsverk för att till sist kunna säljas som järnmalmskulor, 
så kallade pellets (LKAB, 2017). I Kiruna, vilket detta projekt gäller, har underjordsbrytning 
av apatitjärnmalm pågått sedan 1960-talet. Gruvverksamheten innefattar ett flertal olika 
processer: från brytning och krossning av berget till malning, separation av malmen och till 
sist pelletisering. I Kiruna finns det tre anrikningsverk, KA1, KA2 och KA3 samt tre 
kulsinterverk, KK2, KK3 och KK4 (LKAB, 2018; Walder & Lundkvist, 2018; Lundkvist, 
Björnfot, & Ylipää, 2018).  I Figur 1 ses en illustration över LKABs process vilken, efter att 
malmen transporterats upp från gruvan, startar med sovring för att sedan fortsätta processas i 
anrikningsverk och till sist pelletisering i kulsinterverk (LKAB, 2019).  
 

 
Figur 1. Illustration över LKABs process som startar med sovring och avslutas med pelletisering (LKAB, 2019).  

Gruvbrytningen som helhet är en vattenkrävande process (Walder & Lundkvist, 2018). 
Mycket av vattnet recirkulerar inom LKAB, men både tillskott och förluster sker av den totala 
mängden vatten.  I anrikningsverken separeras malmen från apatit och silikatmineral via 
lågintensiv magnetseparation (Wet-LIMS) samt via flotation av apatit och silikatmineral. 
Båda processerna kräver stora mängder vatten. Tillskott av vatten sker från gruvan där stora 
vattenvolymer länspumpas då deformationszoner, sprickor och grundvatten innebär en 
infiltration av vatten till gruvan, vidare sker tillskott även från nederbörd. Förluster sker 
främst genom att vatten från klarningsmagasinet bräddas, avdunstning från mark, dammar och 
i kulsinterverken samt via läckage från dammarna/sandmagasin. Vatten som pumpas upp från 
gruvan går till processen och huvuddelen av vattnet recirkulerar inom verken. Utgående 
vatten från verk går till dammarna och vidare till klarningsmagasin. Från klarningsmagasinet 
returpumpas sedan delar av vattnet tillbaka till processen. LKAB har för avsikt att 
återanvända verksamhetens vatten och från gruvan till sand-och klarningsmagasinen hanteras 
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verksamhetens vatten i ett sammanhängande system. Ett recirkulerande vattensystem kan 
dock innebära att ämnen med tiden koncentreras i vattnet. I processvattnet förekommer både 
vittrings- och sorptionsprocesser liksom i ett naturligt vatten, men kunskapsluckor finns i hur 
dessa och andra faktorer påverkar processvattenkvaliteten (Lundkvist, Björnfot, & Ylipää, 
2018; Walder & Lundkvist, 2018; LKAB, 2018; Lundqvist, 1998).  
 
Överskottsvatten bräddas efter sedimentering och klarning. Bräddningen sker till sjön Mettä 
Rakkurijärvi och vidare till Kalix älv via Rakkurisystemet. I enlighet med de villkor som 
gäller i LKABs tillstånd för gruvverksamhet i Kiruna ska bolaget regelbundet utföra 
recipientundersökning av Rakkurisystemet ner till Kalixfors i Kalixälven för att kontrollera 
vattenutsläppens påverkan. Vid dessa undersökningar har det visat sig att halten uran 
överskrider gällande bedömningsgrunder för särskilt förorenade ämnen (SFÄ) framtagna av 
Havs- och Vattenmyndigheten (Tabell 1) i utsläppspunkt från klarningsmagasin (KVA01a) 
samt i Rakkurisystemet (KVA02) ( Figur 2). I punkt KVA01a var årsmedelvärdet för 2018 12 
µg/l och i KVA02 3,1 µg/l (LKAB, 2018).  Enligt Miljöbalkens andra kapitel om allmänna 
hänsynsregler ska verksamhetsutövaren motverka att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller för miljön (Miljöbalken (SFS 1998:808)), varför det 
ligger i LKABs intresse att få mer kunskap om hur uran i LKABs process beter sig.  
 

 
Figur 2. LKABs provpunkter för recipientkontroll (LKAB, 2018).  

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för ekologisk status av 
ytvatten. Vid bedömning av ekologisk ytvattenstatus tas hänsyn till så kallade särskilt 
förorenade ämnen (SFÄ) (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Uran är ett av dessa ämnen 
som kontrolleras och gränsvärdena för God status kan ses i Tabell 1. Halten uran som anges 
avser halt som har erhållits vid filtrering genom ett 0,45 µm-filter och vid bedömning ska 
hänsyn till naturlig bakgrundshalt tas (HVMFS 2019:25). Årsmedelvärdet innebär ett 
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medelvärde på årsnivå och den maximala tillåtna koncentrationen är för mätning vid ett 
enskilt tillfälle.  
 
Tabell 1.  Gränsvärden för god ytvattenstatus utfärdade av Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2019:25).  

Uran Årsmedelvärde (µg/l) 0,17 
Maximal tillåten koncentration (µg/l)  8,6 

 
Malmmineralet i Kiruna är magnetit (Fe3O4). I sidoberget förekommer K-fältspat (KAlSi3O8), 
anortit (CaAl2Si2O8), och aktinolit (Ca2(FeMg)5Si8O22(OH)2). Vidare förekommer gips 
(CaSO4*2H2O) / anhydrit (CaSO4), pyrit (FeS2), kopparkis (CuFeS2), apatit 
(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), och kalcit (CaCO3) i mindre mängder eller spårmängder. 
 
I processen tillsätts malda tillsatsmedel som dolomit CaMg(CO3)2, olivin (Mg,Fe)2SiO4, kalk 
och /eller kvartsit och bentonit (Walder & Lundkvist, 2018). Tillsatsmedel gör att pelletsen 
får speciella egenskaper. Bentonit tillsätts som bindemedel för att pelletsen ska få en leraktig 
sammansättning och därmed få att forma till en kula. Inblandning av tillsatsmedel sker innan 
produkten processas i kulsinterverk, medan bentoniten tillsätts till sligen i kulsinterverken.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur halten uran i vattnet förändras i 
processen från gruva till dammar. Målet är att LKAB ska få bättre förståelse för hur uran 
beter sig i LKABs process i Kiruna för att därmed kunna hantera problemet med de förhöjda 
halterna av uran i recipienten. För att uppnå målet har studien strukturerats utifrån följande 
frågeställningar:  
 

• På vilka platser i processen syns förändringar i uranhalten och kan det förklaras med 
den teori som finns om urans biogeokemi i vatten? 

• Ses samband mellan uranhalten och andra ämnen eller parametrar i processen och kan 
dessa förklaras med den teori som finns om urans biogeokemi i vatten?  
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att enbart omfatta LKABs process i Kiruna, från gruva till 
klarningsmagasin. Recipienterna tas inte med i detta arbete. Tolkning av uranhalten kommer 
göras utifrån befintliga data och resultat från LKABs miljöprovtagningar. Analysdata för uran 
finns från 2015–2019 varför denna tidsperiod används vid utvärdering om inget annat anges. 
Från sediment i sandmagasinet finns enstaka isotopanalyser, men ingen tolkning av detta 
kommer att göras.  
 
1.4 Miljöfornesik/Environmental Forensics  
Vid miljöutredningar är det vanligtvis ämneshalter av en förorening som utreds vilket kan 
göras med olika standardmetoder, med dessa metoder ges dock ingen information om 
föroreningskällan eller utsläppspunkt. Miljöfornesik är ett växande område av 
utredningsverktyg som kan ge information om föroreningskälla och utsläppspunkt genom att 
man i grova drag jämför föroreningens ”fingeravtryck” mot eventuella källors 
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”fingeravtryck”. Ett syfte med miljöforensiska utredningar är att kunna avgöra vem som är 
ansvarig för utsläpp av en förorening till miljön och eftersom det kan finnas flera källor till en 
förorening kan miljöfornesik användas för att avgöra källor (Philp, 2014). Detta 
examensarbete har utförts som en studie inom projektet Waterface-Environmental Forensics 
vid Luleå tekniska universitet. Projektet har som syfte att utveckla analysmetoder och 
tolkningsverktyg för att kunna spåra och kvantifiera föroreningar och dess källor i miljön 
(Waterface- Environmental Forensics , 2018)  
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1.5 Litteraturstudie - Uranets biogeokemi 
 
1.5.1 Allmänt  
Uran är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör gruppen aktiniderna i periodiska 
systemet och hittas i sitt naturliga tillstånd i kombination med andra ämnen, framförallt med 
syre (Garnier-Laplace, Colle, & Morello, 2010). I jordskorpan är medelhalten 2,3 g/ton och i 
Kirunaområdet är halten omkring 2 g/ton (SGU, 2020a). Det är främst i graniter, pegmatiter 
och även i alunskiffer som uran förekommer i den svenska berggrunden. I graniter är 
medelhalten uran ca 4,8 g/ ton medan det i alunskiffer kan förekomma uranhalter upp till 
1000g/ton. De geologiskt äldsta uranfyndigheterna i Sverige finns i nordligaste Sverige med 
uranhalter upp till 1000g/ton (SGU, 2020b). Ingen brytning av uran sker dock i Sverige idag 
och sedan 2018 har uran tagits bort som ett koncessionsmineral ur minerallagen vilket innebär 
att varken undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner beviljas för uran i Sverige. 
Ett koncessionsmineral är ett mineral som anses särskilt nödvändigt för samhället och det 
därmed finns möjlighet att bryta (SGU, 2020c).  
 
1.5.2 Föreningar 
Uran är ett redoxelement på grund av dess förmåga att byta oxidationstal. Oxidationstalet 
anger en atoms oxidationstillstånd vilket säger om en atom kan oxideras eller reduceras. 
Oxidationstalet beror på pH och redoxpotential i det aktuella vattnet (Ingri, 2012). De 
vanligaste förekommande oxidationstalen för uran i kemiska föreningar är (+IV) och (+VI), 
men det förekommer även i oxidationstalen (+III) och (+V) (SGU, 2016; Langmuir, 1997).  
 
1.5.3 Isotoper 
I sitt naturliga tillstånd förekommer uran i tre isotoper, 238U, 235U och 234U. 238U och 235U har 
bildats när jorden bildades och 238U är den isotop som det finns mest av (99,28%) (Garnier-
Laplace, Colle, & Morello, 2010). 234U bildas genom alfa-sönderfall av 238U. 238U och 235U 
sönderfaller till 206Pb respektive 207Pb vilka båda är stabila isotoper. Som kärnbränsle används 
isotopen 235U, detta på grund av dess förmåga att klyvas, vilket är det som eftersträvas i 
kärnkraft (SGU, 2016). Rent uran i form av metall, oxid eller någon annan kemisk förening 
kan förvaras i tex vanliga ståltunnor, detta på grund av dess långa halveringstid och därmed 
inte så höga radioaktivitet (SGU, 2016).  
 
1.5.4 Komplexbildning och sorptionsprocesser 
Ett komplex är när en anjon eller neutral molekyl bildar en förening med en katjon. Anjonen 
eller den neutrala molekylen benämns ligand (Langmuir, 1997). Ett komplex förekommer i 
löst form och ger ett ämne andra egenskaper än om det inte hade varit komplexbundet. Om 
det finns förutsättningar för att, i detta fall, det lösta uranet ska komplexbinda tenderar det till 
att lösligheten för uran ökar i det mineral som uran återfinns i. Detta på grund av att halten av 
det icke-komplexbundna uranet minskar varav mineralet som innehåller uran då tenderar att 
lösas upp för att vattnet ska fortsätta vara mättat i avseende på uran. Uranyljonen (UO22+) är 
ett exempel på en katjon där U alltid är komplexbunden till syre som U(VI). Uranyljonen har 
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en linjär struktur vilket ger den god förmåga att komplexbinda med olika ligander. I anoxiska 
förhållanden dominerar U(IV) och dess vattenlösliga komplex och vid syrerika förhållanden 
förekommer uran främst som U(VI).  Uranyljonen UO22+ bildar komplex med karbonater, 
hydroxylgrupper, humus- och fulvosyror, aminosyror och peptider, fluorid- fosfat- och 
sulfatligander. Dessa olika komplex har olika förutsättningar att adsorbera. Vid pH <5 är 
uranyljonen dominant. Vid 5<pH <7 är species av både katjoner, neutrala komplex och 
anjoner dominanta, till exempel UO2(OH)+ och UO2CO3 och vid pH>8 är det species av 
anjoner som dominerar, till exempel UO2(CO3)22-. Figur 3 visar ett Eh-pH diagram för U(IV) 
och U(VI) där hydroxylkomplex bildats. Detta sker främst i högre temperatur eller i 
karbonatfattigt vatten (Aly & Hamza, 2013). I naturliga vatten är karbonatkomplexen de 
viktigaste då de bildar starka komplex, är lättlösliga samt begränsar urans förmåga att 
adsorbera i oxiderade vatten. Dessa karbonatkomplex ökar därför urans mobilitet. I oxiden 
uraninit/pechblände (UO2) som är det vanligaste mineralet samt i silikatmineralet Koffinit 
(USiO4) förekommer uran främst som U(IV). Dessa båda mineral är dock svårlösliga varav 
koncentrationen av U(IV) i grundvatten med låg redoxpotential är låg. För U(V) förekommer 
uran i form av UO2+. I oxidationsstadiet U(V) bildar U relativt svaga komplex i förhållande 
till U(IV) och U(VI) (Langmuir, 1997).  
 

 
Figur 3. Eh-pH diagram som visar hydrolys av U(IV) och U(VI) i frånvaro av andra ligander. För 25 °C och löst uran-
koncentration 10-7mol/l (Researchgate , 2019).  
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Att ha vetskap om ett ämne är komplexbundet och hur det är komplexbundet är viktigt för att 
få förståelse för om ämnets biotillgänglighet och toxicitet, då det inte är enbart ett ämnes 
totala koncentration som avgör detta (Langmuir, 1997). Vidare är sorption en viktig process 
vid förståelsen för ett ämnes mobilitet. Sorption innebär att ett ämne binder till ytan på en 
kolloid eller partikel och leder till att den lösta halten av ämnet minskar. Sorptionsförmågan 
hos en kolloid eller partikel styrs främst av lerinnehåll, organiska material och oxid-
hydroxidmängden (Ingri, 2012). Termen sorption är en samlingsterm för olika slags 
ytreaktioner, där adsorption är en av dessa. Sorption används i de fall då kunskap om vilken 
slags ytreaktion som sker inte är känd (Ingri, 2012). I denna studie används båda termerna.  
 
1.5.5 Uran (VI) och sorption  
Nair, Karimzadeh, & Merkel (2014) har undersökt uranyls sorptionsbeteende på SiO2, Al2O3, 
TiO2 och FeOOH i både närvaro och frånvaro av arsenat (AsO43-). Då arsenik i många fall 
förekommer i uran-förorenade vatten är det av intresse att undersöka hur dessa beter sig 
tillsammans. I ett system med SiO2 hade arsenat ingen påverkan på uranyls sorption till SiO2. 
Vid pH 3 var sorptionen 30-40%  för att öka till över 80% vid pH 4-5,5 och sedan vara 
konstant på 80-90% för pH 5,5-9. Nair, Karimzadeh, & Merkel (2014) förklarar detta med att 
uran i huvudsak förekommer som UO22+ vid låga pH vilket inte har så hög affinitet mot 
silikatytor och att det förändrade sorptions-beteendet beror på förändrad uranspeciering. 
Vidare har Saleh, Lee, Jo, & Yun (2018) undersökt hur sorption och desorption av U(VI) på 
SiO2 påverkas i närvaro av kalcium och karbonater vid neutralt till alkalint pH, dvs när U(VI) 
antas vara komplexbundet med dessa. Slutsatsen från deras studie var att dessa komplex har 
möjlighet att sorberas på SiO2, men att pH har inverkan på sorptionsförmågan. Ökat pH 
innebar minskad sorptionsförmåga på grund av ökad koncentration av kalcium-uranyl-
karbonatkomplex vilka är negativt laddade och orsakar repulsion med silikatytorna som vid 
pH>3,5 vanligtvis är negativt laddade (Saleh, Lee, Jo, & Yun, 2018).  
 
Även Fox, Davis, & Zachara (2006) har undersökt hur kalcium påverkar adsorption av U(VI) 
på kvarts och ferrihydrit under alkaliska förhållanden. Resultatet visade på att sorption av 
U(VI) på dessa mineral kan minska i närvaro av kalcium framförallt då Ca2UO2(CO3)30 (aq) 
dominerar, detta pågrund av att komplexet är oladdat och inte kommer binda till andra ytor 
med hjälp av kalicumatomen då den redan är bunden till syreatomerna. En liten skillnad sågs 
dock i sorptionsförmåga mellan kvarts och ferrihydrit, detta pågrund av att ferrihydrit har 
större yta och U(VI) har högre förmåga att adsorbera på denna. Slutsatsen från studien var att 
det är av vikt att ta hänsyn till kalciums påverkan på U(VI) adsorptionsförmåga vid 
utvärdering av urans mobilitet (Fox, Davis, & Zachara, 2006).  
 
För FeOOH såg trenden liknande ut som för SiO2 förutom att en liten minskning i sorption 
sågs för pH 7,5-9. Inte heller här hade arsenat någon påverkan på sorptionen. FeOOH ansågs 
därmed vara en bra sorbent för U(VI) inom ett brett pH-spann (Nair, Karimzadeh, & Merkel, 
2014).  
 
Uranyl-sorption på Al2O3 visade likande trend som SiO2 och FeOOH men till lägre grad. I 
närvaro av arsenat sågs en reduktion i sorption av uranyl relaterat till systemet utan arsenat 
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från pH 5,5 -9. Dock nämns det att andra studier visat på en förbättrad sorption av uranyl i 
närvaro av arsenat (Nair, Karimzadeh, & Merkel, 2014).  
 
Gällande TiO2 uppgick sorptionen av uranyl till 100% redan vid pH 5,5 för att sedan vara 
konstant från pH 5,5-9. Hög affinitet för uranylkarbonater mot anatas (som är en titanoxid) i 
kaolinit har noterats vilket förklarar den höga sorptionen. Då arsenat var närvarande såg 
trenden liknande ut förutom vid pH<5. Vid pH<5 var sorptionen något högre i närvaro av 
arsenat, detta förklaras med att U(VI) då bildar komplex med arsenat och dessa komplex har 
högre affinitet mot TiO2 än övriga U(VI) species (Nair, Karimzadeh, & Merkel, 2014).  
 
1.5.6 Biotillgänglighet och toxicitet  
Ett ämnes biotillgänglighet och egenskaper i ett vatten styrs till viss del av vilken speciering 
ämnet har, det vill säga vilken kemisk eller fysik form ett grundämne har (Ingri, 2012). I 
naturliga vatten brukas tre olika fraktioner användas för indelning av ett grundämnes 
speciering: partiklar, kolloider eller löst fas. Vanligtvis definieras gränsen mellan partikulär 
fas och kollodial fas genom filtrering med ett 0,45µm-filter och den andel av elementet som 
finns i löst fas är mer biotillgänglig (Ingri, 2012).  I oxiderade miljöer kontrolleras den totala 
urankoncentrationen av U(VI) och mobiliteten relateras till kolloidala fraktionerna. Uran och 
molybden har liknande geokemi (Ingri, 2012). I vatten med hög halt karbonater bildas 
urankarbonatkomplex, detta minskar urans förmåga att adsorbera på partiklar (Garnier-
Laplace, Colle, & Morello, 2010). Urans radiotoxicitet är jämfört med till exempel torium 
lägre på grund av att uran sönderfaller via alfasönderfall som har låg förmåga att penetrera 
ytor. Den främsta risken med uran är om det intas via mun eller inhaleras (Aly & Hamza, 
2013). Mobiliteten och vidare biotillgängligheten för U(VI) och dess olika species 
kontrolleras vanligtvis av sorptionprocesser (Saleh, Lee, Jo, & Yun, 2018). 
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2 LKAB s process 
 
2.1 Beskrivning av provtagningspunkter  
LKAB utför regelbunden provtagning på olika platser inom industriområdet i Kiruna (gruva, 
verk, sandmagasin och klarningsmagasin). I detta avsnitt ges en beskrivning av de olika 
provtagningspunkterna som använts i denna studie.  I Figur 4 ses en illustration över LKABs 
område i Kiruna. I bilden har ungefärlig plats för aktuella provtagningspunkter markerats ut 
med röd pil och namn.  
 

 
Figur 4.llustration över LKABs område i Kiruna. I bilden har ungefärlig plats för aktuella provtagningspunkter markerats ut 
med röd pil och namn.  

 
2.1.1 KP 57  
I underjordsgruvan finns en kedja av pumpstationer som pumpar upp vatten från gruvan till 
anrikningsverken. KP57 är den sista i denna kedja och har högst flöde och representerar ett 
medelvärde på vattenkemin i gruvvattnet. KP57 ligger på ca 300 m under jord och består av 
sju pumpar. Temperatur, pH, konduktivitet och alkalinitet är relativt stabil över tid i denna 
provtagningspunkt.  I Figur 5 ses en bild på KP57 och i Figur 6 ses plats för provuttag för 
KP57.  
 

Anrikningssand KP57 

KP4 

KA3 
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Figur 5. KP57 som består av sju pumpar.  

 
Figur 6. Bild på KP57 där pil markera plats för provuttag.  

2.1.2 Anrikningssand  
Anrikningssand benämns den provtagningspunkt som representerar avfall från anrikningsverk 
i form av vatten och fast material (anrikningssand). Anrikningssanden pumpas till 
sandmagasin där sanden sedimenteras och vattnet rinner vidare till klarningsmagasin. I Figur 
7 ses plats för provuttag för anrikningssand.  
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Figur 7. Bild på anrikningssand som pumpas ut i dammen. Både fast (anrikningssand) och löst (vattenfas) provtas..  

2.1.3 KP4 
KP4 benämns den provtagningspunkt som representerar det returvatten som pumpas tillbaka 
till anrikningsverk från klarningsmagasinet. KP4 är en pumpstation vilken inkluderar ett antal 
pumpar.  Klarningsmagasinet är en del av dammsystemet. I Figur 8 ses en bild på en sektion i 
KP4 där pil markerar plats för provuttag. 
 

 
Figur 8. Bild på en sektion i KP4 där pil markerar plats för provuttag.  
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2.1.4 KA3 
KA3 är benämningen för Kiruna anrikningsverk 3. I denna studie används benämningen KA3 
för mätdata från 10 provtagningspunkter från ett tillfälle 2019, vilka har använts i en tidigare 
studie av processvattenkvaliteten inom LKAB (Videll, 2019). Provtagningspunkterna var 
specialanpassade till den tidigare studien och i flertalet av dessa punkter görs inte regelbunden 
provtagning varför ingen vidare beskrivning eller bilder kan redovisas. 
Provtagningspunkterna är oberoende av varandra och redovisad ordning på 
provtagningspunkterna representerar inte vattnets flöde. Utöver KP57 och KP4 ingår 
provtagningspunkt ”Ölopp förtjockare KA3” i den regelbundna provtagningen (Figur 9). 
Nedan följer en beskrivning av provtagningspunkter inom KA3:  
 

• KP57: Samma provtagningspunkt som nämns ovan. Denna är med i KA3 för att få en 
bild av variationen på ingående och utgående vatten.  

• Ölopp förtjockare KA3: Det vatten som rinner över kanten på förtjockaren i KA3. 
• KP4 retur: Det vatten som kommer som retur från klarningsmagasin (samma 

provtagningspunkt som KP4). 
• Retur KK4: Det vatten som kommer på retur från KK4. 
• KP50: Vatten från kompressorstation, används som kylvatten och är varmt. 
• Ränna: Vatten i sandpumpningsflödet som går via ränna till sandmagasin. 
• Filtratvatten utlopp förtj. KA3: Filtratvatten från förtjockaren i KA3. 
• Filtrat flotationskolonn: Det vatten som rinner över kanten på flotationskolonnen är 

avfall. Vattnet filtreras och benämns då i detta avseende som filtrat flotationskolonn 
och representerar avfallet från flotationen.  

• Filtrat KPC: Filtratvatten efter filtrering av järnmalmsslurry till slig. 
• UL förtjockare KK4: Underloppsvatten från förtjockare KK4.  

 

 
Figur 9. Bild på provuttag från provtagningspunkt ”Ölopp förtjockare KA3”.  Prov tas från det vatten som rinner över 
kanten från förtjockaren.  
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2.2 Tidigare studier  
Walder & Lundkvist (2018) har i sin rapport om processvattenkvalitet beskrivit olika ämnens 
källor och kemi inom LKAB Kiruna. I rapporten nämns kortfattat källor till uran i 
processvattnet.  
 
Huvudkällan till uran i LKABs process är från det vatten som pumpas upp från 
underjordsgruvan (KP57) (Walder & Lundkvist, 2018). Uranet i gruvvattnet antas härstamma 
från oxidation av uranmineral i deformationszoner och inte från malmen i sig. Det finns dock 
inte tillräckligt med data för att kunna identifiera källan till uranet i gruvvattnet. Anledningen 
till att uranet inte antas härstamma från malmen är för att halten i sandmagasinen då, på grund 
av oxidation av uraninit, borde vara högre än vad tidigare undersökningar visat (Walder & 
Lundkvist, 2018). Walder & Lundkvist (2018) skriver i sin studie att om uran antas vara 
konservativt och halten enbart förändras på grund av spädning borde de uppmätta halterna 
varit högre än vad resultatet visat. Av denna anledning antogs sorption påverka uranhalten i 
processvattnet och vid dessa modelleringar överensstämde det modellerade resultatet med det 
uppmätta halten (Walder & Lundkvist, 2018).  
 
Kemakta konsult AB (2018) har för LKABs räkning gjort en utredning om förekomstformer 
för uran i processvatten. Deras slutsats från utredningen var att uranyljonerna som finns i 
processvattnet främst förekommer som de lösta komplexen Ca2UO2(CO3)3 och 
CaUO2(CO3)32- och att den höga halten av karbonater och kalcium i LKABs processvatten 
påverkar den kemiska specieringen (Höglund, 2018).  
 
Höglund & Polido Legaria (2018) vid Kemakta konsult AB har gjort en 
specieringsundersökning av uran i Rakkurisystemet vilken visar på att den toxiska halten av 
uran är cirka 2,4% av SFÄ-värdet.  Då komplexbildning med löst organiskt kol (DOC) 
inkluderas påverkas den toxiska halten av uran till cirka 1,8 % av SFÄ värdet. Höglund & 
Polido Legaria (2018) drar slutsatsen att då hänsyn till komplexbildning tas överskrider inte 
de toxiska formerna av uran bedömningsgrunderna.  
 
Undersökningar av uran i processvatten pågår i LKABs verksamhet i Malmberget. Dessa 
undersökningar har gett indikationer på att uran eventuellt sorberas eller fäller ut på 
magnetiten i filterkakan i anrikningsverket. Filterkakan är det anrikade och avvattnande 
malmkoncentratet som sedan processas i kulsinterverket. Dessa studier pågår och resultat 
finns för närvarande inte tillgängliga. 
 
2.3 Beskrivning av ämnen och analyserade parametrar  
2.3.1 Huvudelement  
I fasta material kan huvudelement definieras som ett ämne som återfinns i %-koncentrationer 
medan ett spårelement återfinns i ppm-koncentrationer. I vattenlösning kan ett huvudelement 
definieras som ett ämne som återfinns i mg/L-koncentrationer, medan ett spårelement 
återfinns i µg/L-koncentrationer. I olika sammanhang kan ett ämne vara antingen ett 
huvudelement eller ett spårelement. I processvattnet återfinns Ca, Mg, Na, K, Si, Cl, SO42-, F, 
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och N i form av nitrat, kvävedioxid och ammonium som huvudelement. För samtliga 
provtagningspunkter är det Ca och SO42- som återfinns i högst koncentrationer i 
processvattnet. Klorid, Cl-, används i denna studie för att jämföra kvoter. Anledningen till att 
klorid används är för att klorid antas vara ett konservativt element och dess 
koncentrationsvariationer påverkas därmed enbart av spädning. Samma gäller generellt för 
natrium. För att se om spädning är den enda kontrollerande faktorn för andra ämnen och 
parametrar kontrolleras Cl-kvoter för ämnen och parametrar. Om kvoten är konstant styrs 
koncentrationsvariationerna på samma sätt som för klorid, dvs enbart av spädning.  
 
2.3.2 Elektrisk konduktivitet 
Den elektriska konduktiviteten bestäms av den totala mängden lösta laddade joner i vattnet, 
och återspeglar den totala mängden lösta element i vattnet (Total Dissolved Solids).  
 
2.3.3 Alkalinitet  
Alkaliniteten är ett mått på ett vattens buffertkapacitet, dess förmåga att tåla tillskott av H+ 
utan att pH sänks. Enligt Walder & Lundkvist (2018) kontrolleras alkaliniteten i LKAB:s 
vattensystem av den kalcit som finns i malmen och det finns indikationer på att kalcit fäller ut 
någonstans i processen på grund av en minskning av alkaliniteten. Detta är dock inte det som 
tros styra alkaliniteten i gruvvattnet, KP57, då alkaliniteten där varit relativt stabil över tid 
trots ökad halt kalcium.  
Kalcitreaktion i termer av pH kan skrivas som ekvation (1) eller i termer av CO2 som ekvation 
(2). Halten av bikarbonat (HCO3-) utgör alkaliniteten.  
 
CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3-     (1) 
 
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2HCO3-    (2) 
 
Från båda ekvationerna kan det ses att upplösning av kalcit eller andra karbonater främjas av 
ökning av CO2 eller av en sänking av pH (Langmuir, 1997). Utifrån LKABs egna 
modelleringar har kalcit möjlighet att fälla ut i både anrikningsverk och i KP4 på grund av att 
det är övermättat.  
 
2.3.4 pH 
pH i ett vatten representerar aktiviteten av H+ joner och beskriver om ett vatten är surt, 
neutralt eller basiskt. Så länge ett system är öppet buffras pH av alkaliniteten. På vintern är 
sand- och klarningsmagasin istäckta vilket resulterar i en ökning av CO2 som i sin tur bildar 
kolsyra, ökningen av CO2 orsakas av att organiskt material bryts ner. Vidare sänks pH på 
grund av att kolsyran löser upp sig i vatten. En sänkning av pH leder i sin tur till att 
upplösningen av kalcit ökar (Walder & Lundkvist, 2018; Lundqvist, 1998). pH i LKABs 
processvatten i provtagningspunkterna KP57, anrikningssand och KP4 ligger mellan 7-9.  
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2.3.5 Suspendathalt  
Suspendathalt representerar mängden partiklar i suspenderad fas, dvs partiklar som 
transporteras i vattenfas men som kan sedimentera. Partiklarna kan fungera som adsorbenter 
för andra ämnen.  
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3 Material och metod  
För att uppnå syftet med denna studie har en litteraturstudie, sammanställning och utvärdering 
av data och en massbalansberäkning utförts. Arbetet med dessa delar har pågått parallellt.  
 
3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har utförts för att få en teoretisk bakgrund om uran och dess geokemiska 
egenskaper i allmänhet samt för att ge en bild av eventuell forskning relevant för denna 
studie.  

 
Litteraturstudien redovisas i kapitel 1.5 i denna rapport.  
 
3.2 Beskrivning av LKABs process 

• Sammanställning av relevant information från tidigare utredningar om uran i LKABs 
process. 

• Beskrivning av relevanta delar inom LKABs process. 
 
3.3 Datahantering  
LKAB har tillhandahållit befintligt data från 2013–2019 från flera olika delar inom LKABs 
process. Till att börja med har en översiktlig genomgång av samtliga data gjorts för att kunna 
avgränsa till relevant data för denna studie samt för att få en överblick om nya data behöver 
tillföras. Relevant data för denna studie är data som innehåller mätvärden för uran på olika 
lokaler inom LKABs process som ligger inom området för avgränsningen av studien.  
 

• Mätningar på uran har gjorts sedan 2015 och bearbetning har gjorts på data från 
tidsperioden 2015–2019 i Microsoft Excel 

• Provpunkterna KP57, anrikningssand, KP4 samt KA3 har valts ut för utvärdering av 
uranhaltens förändring inom LKABs process. 

• För att kunna använda analysresultat under detektionsgräns har dessa satts till 
detektionsgränsen vilket kan ge en viss överestimering av koncentrationen 
 

För att beskriva samband mellan olika variabler och ge en förklaringsmodell till variationer i 
en viss situation kan olika statistiska metoder användas.  Den initiala tanken var att använda 
dataanalysverktygen ”korrelation” samt ”regression” i Microsoft Excel och utifrån denna göra 
ett urval av vilka ämnen och parametrar som bör kontrolleras mot uranhalten. Dock är det inte 
möjligt att göra detta utan en komplett dataföljd, vilket inte är fallet i den givna data där det 
på ett ostrukturerat sätt förekommer bortfall av mätdata. Alternativet var att fylla i dessa 
bortfall med ett medelvärde för respektive ämne/parameter, men resultatet blir då inte korrekt. 
Dessa två dataanalysverktyg har därför inte använts.  
 
I denna studie har därmed enbart spridningsdiagram med uran som beroende variabel och en 
rad andra variabler som förklarande variabel upprättats. I diagrammen kan linjens ekvation 
samt förklaringsgrad (r2) ses. Då ett linjärt samband antagits är den generella 
förklaringsmodellen en rät linje med ekvation Y=kX+m där Y är den beroende variabeln, X är 
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den förklarande variabeln, k är riktningskoefficienten som ger en uppskattning av den 
genomsnittliga förändringen i Y om X ändras en enhet och m är skärningen på Y-axeln. Om k 
är negativt betyder det att det är en negativ korrelation, Y minskar om X ökar och vice versa. 
Förklaringsgrad r2 visar hur många % av den totala variationen i Y som kan förklaras med den 
antagna modellen.  
 
Generellt bör förklaringsgraden vara så hög som möjligt, men enbart en hög förklaringsgrad 
innebär inte i sig att ett samband faktiskt förekommer. Då ingen fullständig regressionsanalys 
har utförts kan inte modellen kontrolleras fullständigt. r2 är därför det enda som anges i denna 
studie och resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Vidare bör nämnas att om inte ett linjärt 
samband kan antas kan sambandet istället vara av något annat slag. Detta är dock inget som 
testas i denna studie.  
 
Utifrån förutsättningarna har övriga ämnen och parametrar som tagits med i denna studie valts 
utifrån teori samt diskussion med handledare om vilka ämnen och parametrar som kan ha ett 
samband med uranhalten och därmed vara intressant att undersöka.  
 
3.3.1 Massbalans KA3 
En massbalansberäkning har utförts på mätdata från KA3. Detta för att ge en bild av vad som 
händer med uran i LKABs process, t ex om det fasta eller lösta uranet minskar eller ökar i 
någon del av processen.   
 
3.4 Beskrivning av provtagning  
Inga nya provuttag har gjorts för denna studie, däremot har medfölje med provtagare från 
Fysikaliska laboratorium gjorts en dag för att kunna ge en beskrivning och redovisa bilder 
från hur provtagning generellt genomförs. I varje provpunkt används en teleskopstav med en 
fastsatt bägare för vattenprovtagning (Figur 10). Provflaska för vatten fylls och temperatur 
mäts i fält. Flaskan lämnas sedan in på miljölaboratoriet på LKAB i Kiruna vilka gör analyser 
och/eller skickar vidare till externt laboratorium för analys.  
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Figur 10. Bild på vattenprovtagning med teleskopstav, bägare och flaska.  
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4 Resultat  
Resultatet är uppdelat i två delar. I den första delen redovisas resultat från KP57, 
anrikningssand och KP4 och i den andra delen redovisas resultat från KA3. Anrikningssand 
avser filtrerad fas <0.45 µm. Ämneshalter, kvoter och korrelationer redovisas i följd för 
respektive ämne och parameter. Om resultatet inte varit relevant för studien, t ex om 
korrelationen varit obefintlig, redovisas inte detta.  
 
4.1 KP57, anrikningssand och KP4 
I Tabell 2 ses medelvärde och standardavvikelse för uran, temperatur, pH, konduktivitet, 
suspendathalt, alkalinitet, kalcium, sulfat, klorid, kisel och molybden för KP57, KP4 och 
anrikningssand.  
 
Tabell 2. Medelvärde± standardavvikelse för KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019  
 

KP57 Anrikningssand1 KP4 

Uran (µg/l) 57,9±9,0 11,6±9,2 11,8±5,0 
Temperatur (°C) 15,1±0,6 22,0±5,2 9,1±7,5 
pH 7,9±0,1 8,4±0,4 7,9±0,4 
Konduktivitet (mS/m) 166,3±32,5 373,4±46,7 325,1±49,3 
Suspendathalt(mg/l) 14,4±11,7 68849,3±144118,0 

 
6,7±10,7 

Alkalinitet (mmol/l) 1,2±0,1 0,5±0,2 0,7±0,2 
Kalcium (mg/l) 335,4±41,6 591,3±90,7 514,9±86,3 
Sulfat (mg/l) 788,2±124,5 1574,5±252,0 1366,3±261,3 
Klorid (mg/l)  31,6±14,6 246,6±75,8 308,3±83,8 
Kisel (mg/l) 8,0±0,5 7,9±2,1 5,3±3,1 
Molybden (µg/l) 115,2±19,1 89,1±14,5 73,2±20,0 

1Filtrerad fas (<0.45 µm) av anrikningssand. 
 
I Figur 11 ses kloridhalten för anrikningssand, KP4 och KP57. Halten är mycket lägre i KP57 
(ca 20–38 mg/L) än i anrikningssand och KP4 (ca 100–400 mg/L). Enligt tidigare studier från 
Walder & Lundkvist (2018) härstammar klorid troligtvis från så kallade ”fluid inclusions”, 
dvs NaCl-rika fasta eller lösta inneslutningar i silikatmineral. Dessa inneslutningar har även 
hittats i andra järnmalmer som liknar Kirunamalmen (Broman, m fl., 1999). Högre 
koncentration i KP4 och anrikningssand indikerar att dessa inneslutningar blir tillgängliga när 
malmen krossas. Det finns inte några naturliga sänkor för klorid varför en viss ökning med 
tiden sker i och med recirkulationen av processvattnet och till följd av ökad produktion. 
Variationer i koncentrationerna beror troligtvis på spädning till följd av säsongsvariationer i 
flöde eller flödesvariationer på grund av processvariationer.  
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Figur 11. Kloridhalten för KP57, anrikningssand och KP4. Halten för KP57 är betydligt lägre än för anrikningssand och 
KP4. 

I Figur 12 ses uranhalten för KP57, KP4 och anrikningssand. Uranhalten är cirka fem gånger 
högre i KP57 än i anrikningssand och KP4, vilket är ett tecken på att något händer med 
uranhalten i processen. Uranhalten är något högre i KP4 än i anrikningsanden.  
 

 
Figur 12. Uranhalt vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 13 ses uranhalt respektive uran/klorid för provtagningspunkt KP57. Kvoten ligger 
under uranhalten i stort sett under hela tidsperioden vilket innebär att uranhalten minskar i 
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förhållande till kloridhalten. Uranhalten förändras och följs åt av kvoten, alltså är 
förändringarna i uranhalten beroende av något annat än av bara spädning.  När en minskning i 
uranhalten sker påverkar det kvoten som då också blir lägre. Liknande trend ses även i 
anrikningssand och KP4, (Figur 14) och (Figur 15). 
 

 
Figur 13. Uranhalt samt uran/klorid för KP57 under tidsperioden 2015–2019.  

I Figur 14 ses uranhalt respektive uran/klorid för provtagningspunkt anrikningssand. Kvoten 
och uranhalten följs åt under hela tidsperioden. 
 

 
Figur 14. Uranhalt samt uran/klorid  för anrikningssand under tidsperiod 2015–2019.  
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I Figur 15 ses uranhalt respektive uran/klorid för provtagningspunkt KP4. Kvoten och 
uranhalten följs åt under hela tidsperioden. 
 

 
Figur 15. Uranhalt samt uran/klorid  för KP4 under tidsperiod 2015–2019. 

Samvariationen mellan uranhalt och kvoten U/Cl visar alltså att variationerna i uranhalten inte 
tycks vara orsakade av spädning. Inga korrelationer sågs mellan uran och klorid varav resultat 
för det ej redovisas.  
 
4.1.1 Temperatur 
I Figur 16 ses temperaturen för KP57, KP4 och anrikningssand. För KP4 och anrikningssand 
ses variationer i temperaturen medan den för KP57 är relativt stabil över tiden. Variationen i 
KP4 kan förklaras med säsongsvariationer då mätpunkten representerar returvatten från 
klarningsmagasin. Variationen i anrikningssanden kan förklaras med variationer i processen i 
anrikningsverket, då stopp i verken innebär mindre vattenflöde och därmed mindre 
varmvatten till anrikningssanden.   
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Figur 16. Temperatur vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019.  

I Figur 17 ses korrelation mellan uran och temperatur för KP57, anrikningssand och KP4. I 
KP57 ses ingen korrelation medans det i anrikningssand och KP4 ses en negativ korrelation, 
där uranhalten minskar med ökande temperatur. r2 är dock relativt lågt (0,24-0,25).  
 

 
Figur 17. Korrelation mellan temperatur och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  

Inga kvoter för temperatur återges då temperaturen antas styras av andra faktorer än av bara 
spädning.  
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4.1.2 Konduktivitet  
I Figur 18 ses konduktiviteten för KP57, KP4 och anrikningssand. KP 57 har lägst 
konduktivitet och är relativt stabil över tidsperioden (150–200 mS/m). Anrikningssanden (ca 
300–450 mS/m) har överlag högre konduktivitet än KP4 (ca 250–400 mS/m). För samtliga 
provpunkter dominerar Ca2+ som katjon och SO42- som anjon.  
 

 
Figur 18. Konduktivitet vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 19 ses konduktiviteten respektive kvot konduktivitet/klorid i provtagningspunkt KP57. 
Kvoten variera mer än konduktiviteten, vilket indikerar att även andra joner förutom Cl 
påverkar konduktiviteten, liknande trend ses för anrikningssand och KP4, (Figur 20) och 
(Figur 21).  
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Figur 19. Konduktivitet samt konduktivitet/klorid  för KP57 under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 20 ses konduktivitet respektive kvot konduktivitet/klorid för provtagningspunkt 
anrikningssand.  
 

 
Figur 20. Konduktivitet samt konduktivitet/klorid för anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 21 ses konduktivitet respektive kvot konduktivitet/klorid för provtagningspunkt KP4.   
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Figur 21. Konduktivitet samt konduktivitet/klorid för KP4 under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 22 ses korrelation mellan uran och konduktivitet. För anrikningssand och KP57 ses 
ingen korrelation medan en positiv korrelation ses för KP4 (r2 = 0.32). 
 

 
Figur 22. Korrelation mellan konduktivitet och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  

4.1.3 pH  
I Figur 23 ses pH för KP57, KP4 och anrikningssand. För KP4 kan en viss säsongsvariation 
ses, med lägre pH under vintern och högre pH under sommaren vilket kan förklaras med 
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klarningsmagasinet, som KP4 har som källa. Under vintern är magasinet istäckt och biologisk 
nedbrytning som pågår i magasinet sänker pH (Lundqvist, 1998). pH-variationen i KP4 följer 
inte de pH-variationer som ses i anrikningssanden.  
 

 

Figur 23. pH vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 24 ses korrelation mellan uran och pH i KP57, anrikningssand och KP4. I KP57 ses 
ingen korrelation medans det i anrikningssand och KP4 ses en negativ korrelation, med 
sjunkande uranhalt vid ökande pH (r2 = 0.34–0.53). 
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Figur 24. Korrelation mellan pH och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  

Inga kvoter för pH återges då pH antas styras av andra faktorer än av bara spädning.  
 
4.1.4 Suspendathalt  
I Figur 25 ses suspendathalten för KP57, KP4 och anrikningssand. För både KP57 och KP4 är 
suspendathalten avsevärt mycket lägre än i anrikningssanden vilket förklaras av att 
anrikningssanden är det avfall som kommer från processen efter krossning och malning (Figur 
7).   
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Figur 25. Suspendathalt vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 26 ses suspendathalt respektive suspendathalt/klorid för KP57. Suspendathalten och 
kvoten har samma trend.  
 

 
Figur 26. Suspendathalt och suspendathalt/klorid för KP57.  

I Figur 27 ses suspendathalt och suspendathalt/klorid för anrikningssand. Även här ser 
trenden liknande ut för båda.  
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Figur 27. Suspendathalt och suspendathalt/klorid  för anrikningssand.  

I Figur 28 ses suspendathalt och suspendathalt/klorid för KP4. Trenden ser liknande ut för 
båda.  
 

 
Figur 28. Suspendathalt och suspendathalt/klorid för KP4.  

Samvariationen mellan suspendathalt och kvoten suspendathalt/klorid visar alltså att 
variationerna i suspendathalt inte tycks vara orsakade av spädning. 
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I Figur 29 ses korrelation mellan uran och suspendathalt. För anrikningssand ses en negativ 
korrelation, med sjunkande uranhalt vid ökande suspendathalt (r2 = 0.27).  Avsaknaden av 
korrelation för KP57 och KP4 kan bero på att suspendathalten där är låg.  
 

 
Figur 29. Korrelation mellan suspendathalt och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  

4.1.5 Alkalinitet  
I Figur 30 ses alkaliniteten för KP57, KP4 och anrikningssand. Alkaliniteten för KP57 är både 
stabilare över tidsperioden och högre än för både anrikningssand och KP4.  
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Figur 30. Alkalinitet vid KP57, KP4 och anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 31 ses alkalinitet respektive kvot alkalinitet/klorid i provtagningspunkt KP57. Det ses 
att kvoten minskar relativt alkaliniteten vilket innebär att alkaliniteten minskar i förhållande 
till kloridhalten. Den i stort sett konstanta alkaliniteten antyder dock att det är kloridhalten 
som har ökat i det här fallet. 
 

 
Figur 31. Alkalinitet samt alkalinitet/klorid  för KP57 under tidsperiod 2015–2019.  

I Figur 32 ses alkalinitet respektive kvot alkalinitet/klorid i provtagningspunkt 
anrikningssand. Alkaliniteten och kvoten alkalinitet/klorid visar ett tydligt minimum under 
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perioden november 2017 till september 2018. Kurvorna följer i stort sett varandra, dvs 
variationen i alkalinitet beror på annat än spädning.  
 

 
Figur 32. Alkalinitet samt alkalinitet/klorid för anrikningssand under tidsperiod 2015-2019.  

 
I Figur 33 ses alkalinitet respektive kvot alkalinitet/klorid i provtagningspunkt KP4. 
Tillskillnad från KP57 och anrikningssand ligger alkaliniteten lägre än kvoten vid flera av 
provtagningstillfällena, vilket indikerar på att kloridhalten minskar i förhållande till 
alkaliniteten vid dessa punkter.  
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Figur 33. Alkalinitet samt alkalinitet/klor för KP4 under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 34 ses korrelationen mellan uran och alkalinitet för KP57, anrikningssand och KP4. 
En positiv korrelation kan ses för både anrikningssand (r2 = 0.85) och KP4 (r2 = 0.57), men 
ingen korrelation ses i KP57. 
 

 
Figur 34. Korrelation mellan alkalinitet och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  
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I Figur 35 ses korrelation mellan alkalinitet och pH för KP57, anrikningssand och KP4. 
Korrelationen är positiv för KP57 (r2 = 0.40), och negativ för anrikningssand (r2 = 0.45) och 
KP4 (r2 = 0.49).  
  

 
Figur 35. Korrelation mellan alkalinitet och pH för KP57, anrikningssand och KP4 under tidsperiod 2015–2019,  

4.1.6 Sulfat  
I Figur 36 ses sulfathalten i provtagningspunkt KP57, anrikningssand och KP4. Sulfathalten 
ligger lägst i KP57 (500–1000 mg/L) följt av KP4 och högst i anrikningssand (1000–2000 
mg/L). En trend på ökad sulfathalt med tiden kan utläsas.  
 

 
Figur 36. Sulfathalt för KP57, anrikningssand och KP4.  
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I Figur 37 ses sulfathalt respektive sulfat/klorid för provtagningspunkt KP57. Både sulfat och 
kloridhalten ökar något med tiden.  
 

 

Figur 37. Sulfathaltt samt sulfat/klorid för KP57 under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 38 ses sulfathalt respektive sulfat/klorid kvot för provtagningspunkt anrikningssand.  
Ingen tydlig trend ses.  

 
Figur 38. Sulfathalt samt sulfat/klorid för anrikningssand under tidsperiod 2015–2019. 

I Figur 39 ses sulfathalt respektive sulfat/klorid kvot för provtagningspunkt KP57.  
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Figur 39. Sulfathalt samt sulfat/klor för KP4 under tidsperiod 2015–2019. 

Sulfat och klorid tycks inte samvariera.  
 
I Figur 40 ses korrelation mellan uran och sulfat. I anrikningssand ses en svag positiv 
korrelation (r2 = 0.12), medans det i KP4 ses en negativ korrelation (r2 = 0.36). 

 
Figur 40. Korrelation mellan sulfat och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  
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4.1.7 Kalcium  
I Figur 41 ses kalciumhalten för KP57, anrikningssand och KP4. Kalciumhalten är lägst och 
uppvisar minst variation i KP57 (ca 250–400 mg/L). I anrikningssand ligger halten högst 
(400–720 mg/L). Diagrammet visar att kalciumhalten ökar med tiden.  
 

 
Figur 41. Kalciumhalt för KP57, Anrikningssand och KP4.  

I Figur 42 ses kalciumhalt respektive kalcium/klorid för provtagningspunkt KP57. Kvoten 
mellan kalcium/klorid visar en sjunkande trend, samtidigt som halten av kalcium ökar, vilket 
indikerar att kloridkoncentrationen ökar mer än kalciumkoncentrationen. 
 

 
Figur 42. Kalciumhalt samt kalcium/klorid för KP57 under tidsperiod 2015-2019. 
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I Figur 43 ses kalciumhalt respektive kalcium/klorid för provtagningspunkt anrikningssand. 
Huvudmönstret är detsamma som i KP57, dvs att kvoten mellan kalcium/klorid visar en 
sjunkande trend, samtidigt som halten av kalcium ökar. 
 

 
Figur 43. Kalciumhalt samt kalcium/klorid för anrikningssand under tidsperiod 2015-2019. 

I Figur 44 ses kalciumhalt respektive kalcium/klorid för provtagningspunkt KP4, med samma 
huvudtrend som i KP57 och anrikningssand.   
 

 
Figur 44. Kalcium samt kalcium/klor för KP4 under tidsperiod 2015-2019. 
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I Figur 45 ses korrelation mellan uran och kalcium. I anrikningssand ses en negativ 
korrelation (r2 = 0.57), medans det i KP4 ses en positiv korrelation (r2 = 0.32). 
  

 
Figur 45. Korrelation mellan kalcium och uran för KP57, anrikningssand och KP4.  

I Figur 46 ses korrelation mellan alkalinitet och kalcium. En negativ korrelation kan ses för 
anrikningssand (r2 = 0.33) och en svag positiv korrelation kan ses för KP4 (r2 =0,15). 
 

 
Figur 46. Korrelation mellan alkalinitet och kalcium.  
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I Figur 47 ses korrelation mellan sulfat och kalcium vilka för samtliga platser är positiv (r2 
=0,65-0,67).  
 

 
Figur 47. Korrelation mellan sulfat och kalcium.  

4.1.8 Kisel  
I Figur 48 ses kiselhalt för KP57, anrikningssand och KP4. Kiselhalten är lägst i KP4 och 
uppvisar även störst variation där. I KP57 är kiselhalten mest stabil över tid (7–9 mg/L), och 
ligger på ungefär samma nivå som i anrikningssand, dock uppvisas större variation i 
anrikningssanden.  
 

 
Figur 48. Kiselhalt för KP57, Anrikningssand och KP4.  
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I Figur 49 ses kiselhalten respektive kisel/klorid för KP57. Kvoten kisel/klorid minskar med 
tiden medan kiselhalten är relativt konstant vilket tyder på att kloridhalten ökar med tiden.  
 

 
Figur 49. Kiselhalt samt kisel/klorid för KP57.  

I Figur 50 ses kiselhalten respektive kisel/klorid för anrikningssand. Kvoten kisel/klorid 
minskar något med tiden medan kiselhalten är relativt konstant vilket tyder på att kloridhalten 
ökar med tiden. 
 

 
Figur 50. Kiselhalt samt kisel/klorid kvot för anrikningssand.  
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I Figur 51 ses kiselhalten respektive kisel/klorid kvoten för KP4. Halten och kvoten följer i 
stort sett varandra under tidsperioden, vilket kan tolkas som att haltvariationerna för kisel inte 
orsakas av spädning. 
 

 
Figur 51. Kiselhalt samt kisel/klorid kvot för KP4.  

I Figur 52 ses korrelation mellan kisel och uran för KP57, anrikningssand och KP4. För KP4 
ses en positiv korrelation (r2 = 0.40) medan det i anrikningssand och KP57 inte uppvisas 
någon tydlig korrelation.  
 

 
Figur 52. Korrelation mellan uran och kisel för KP57, anrikningssand och KP4.  

4.1.9 Molybden  
I Figur 53 ses molybdenhalt för KP57, anrikningssand och KP4. Halten är lägst i KP4 (ca 40-
100 µg/L)  och högst i KP57 (100-160 µg/L).  
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Figur 53. Molybdenhalt för KP57, anrikningssand och KP4.  

I Figur 54 ses molybdenhalt respektive molybden/klorid för KP57. Halten och kvoten följer 
varandra, vilket kan tolkas som att haltvariationerna för molybden inte orsakas av spädning. 
 

 
Figur 54. Molybdenhalt samt molybden/klorid för KP57. 

I Figur 55 ses molybdenhalt respektive molybden/klorid för anrikningssand. Inget tydligt 
mönster syns för halt respektive kvot.  
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Figur 55. Molybdenhalt samt molybden/klorid kvot för anrikningssand.  

I Figur 56 ses molybdenhalt respektive molybden/klorid kvot för KP4. Ingen tydlig trend kan 
utläsas från diagrammet.  
 

 
Figur 56. Molybdenhalt samt molybden/klorid kvot för KP4.  

I Figur 57 ses korrelation mellan molybden och uran. För KP57 (r2 = 0.43) och KP4 (r2 = 
0.40) uppvisas en positiv korrelation medans det för anrikningssand inte ses någon tydlig 
korrelation.  
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Figur 57. Korrelation mellan uran och molybden. 

4.2 KA3 
Resultatet för KA3 redovisas som halter av uran, sulfat, kalcium och kisel, samt konduktivitet 
och alkalinitet i ett antal provtagningspunkter beskrivna i kapitel 2.1.4 (Figur 58–60). Vidare 
redovisas korrelationer (Figur 61–66). För temperatur, pH, suspendathalt och molybden sågs 
inga tydliga trender varför resultatet inte redovisas. Inga kvoter redovisas för provpunkterna 
inom KA3. 
 
I Figur 58 ses uranhalt för KA3. Uranhalten är högst i KP57 (50 µg/L) för att sedan minska 
till till 6–9 µg/L. I Retur KK4, KP50 samt filtrat flotationskolonn ökar halten något relativt de 
andra punkterna.  
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Figur 58. Uranhalt för KA3  

I Figur 59 ses sulfat, kalcium och kiselhalt. Sulfathalten är lägst i KP57 (990 mg/L) och ökar 
sedan upp till nästan det dubbla. Kalciumhalten är också lägst i KP57 (411 mg/L) och ökar 
sedan för att ligga på en relativt stabil nivå. Kiselhalten ligger kring 8–11 mg/L förutom några 
toppar på upp emot 20 mg/L.  
 

 
Figur 59. Sulfat, kalcium och kiselhalt för KA3.  

I Figur 60 redovisas alkaliniteten och konduktiviteten. Konduktiviteten är lägst i KP57 (201,6 
mS/m) och ökar sedan upp till maximalt 472,6 mS/m. Alkaliniteten är högst i KP57 (1,2 
mmol/l) och minskar sedan. I filtratvatten utlopp förtjockare KA3 är alkaliniteten som lägst 
och i filtrat flotationskolonn är det en topp i förhållande till övriga punkter bortsett från KP57.  
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Figur 60. Alkalinitet och konduktivitet för KA3, alkaliniteten redovisas på primäraxeln och konduktiviteten på 
sekundäraxeln.  

I Figur 61 redovisas korrelation för uran och alkalinitet. En positiv korrelation ses där 
uranhalten ökar med ökad alkalinitet (r2 = 0.68).  
 

 
Figur 61. Korrelation mellan uran och alkalinitet i KA3.  

I Figur 62 redovisas korrelation mellan uran och kalcium. En negativ korrelation (r2 = 0.90) 
kan ses där uranhalten minskar med ökad halt kalcium.  
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Figur 62. Korrelation mellan uran och kalcium i KA3.  

I Figur 63 ses korrelation mellan uran och sulfat. En negativ korrelation (r2 = 0.92) ses där 
uranhalten minskar till följd av ökad halt sulfat.  
 

 
Figur 63. Korrelation mellan uran och sulfat i KA3.  

I Figur 64 ses korrelation mellan sulfat och kalcium. En positiv korrelation (r2 = 0.68) ses där 
sulfathalten ökar med ökad halt kalcium. 
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Figur 64. Korrelation mellan sulfat och kalcium i KA3.  

I Figur 65 ses korrelation mellan uran och konduktivitet. En negativ korrelation ses där 
uranhalten minskar med ökad konduktivitet (r2 = 0.93). 

 
Figur 65. Korrelation mellan uran och konduktivitet i KA3.  

I Figur 66 ses korrelation mellan uran och kisel i KA3. En negativ korrelation kan ses där 
uranhalten minskar i takt med att kiselhalten ökar (r2 = 0.25). 
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Figur 66. Korrelation mellan uran och kisel i KA3.  

4.3 Massbalans 
I Figur 67 ses en illustration till provtagningspunkter som används i massbalansberäkningen. 
Massbalansen beskriver det totala ingående och utgående flöde av uran i samtliga 
anrikningsverk (KA1, KA2 och KA3), och visar flödet av uran både i fast och löst fas De 
svarta pilarna betyder att materialet är i fast fas och de blå pilarna betyder att det är i löst fas.  

 
Figur 67. Illustration över ingående och utgående fasta och lösta flöden till anrikningsverk.  
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I Tabell 3 ses resultatet från massbalansberäkningen. Volymerna avser 2018, nedan beskrivs 
koncentrationerna.  
 

• Ingående rågods: Ett prov från 2019 
• Utgående avfall, sandmagasin: Ett prov från 2019, provtagningspunkt utlopp 

förtjockare KA3.  
• Utgående pellets: Medelvärde för sju prov från tidsperioden april-juni 2019.  
• Ingående gruvvatten, KP57: Medelvärde 2015–2019. 
• Utgående avfall, sandmagasin: Medelvärde 2015–2019. 
• Ingående returvatten, KP4: Medelvärde 2015–2019. 

 
Massbalansen visar på ett överskott av ingående uran i både fast och lös fas, vilket kan spegla 
osäkerheten i mätdata.  
 
Tabell 3. Massbalans över ingående och utgående flöden av uran i fast och löst fas.  

Fast gods/vatten Koncentration U  Massa U   
kg/år mg/kg  kg/år 

Ingående rågods  13 480 000 000 3,48 469×102  
Utgående avfall, sandmagasin 2 470 000 000 5,53 137×102 
Utgående pellets  14 800 000 000 1,03 152×102  
Netto ingående fast fas 

  
180×102 

Löst  m3/år µg/l kg uran/år 
Ingående gruvvatten, KP57 852 602 2,4 57,9 494 
Utgående avfall, sandmagasin  3 098 568 4,0 11,6 360 
Ingående returvatten, KP4  2 482 882 6,8 11,8 293 
Netto ingående löst fas 

  
427 
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5 Diskussion 
 
5.1 Uranhaltens variation i LKABs process i Kiruna 
Den lösta uranhalten är som högst i KP57, det vill säga det vatten som pumpas upp från 
gruvan. I anrikningssanden, som är provtagningspunkt för utgående vatten från 
anrikningsverk, har uranhalten minskat upp till fem gånger från KP57. I provtagningspunkt 
KP4, det vatten som returpumpas till processen från klarningsmagasinet, har uranhalten ökat 
något igen i förhållande till halten i anrikningssand (Figur 12). Medelvärdet är dock liknande 
för KP4 och anrikningssand, men med lite större standardavvikelse för anrikningssand. I KA3 
ses de högsta uranhalterna i provtagningspunkt ”Retur KK4”, ”KP50” och ”filtrat 
flotationskolonn” (Figur 58).  
 
Utifrån massbalansen är massan av fast uran högst i ingående rågods och högre än både det 
fasta uranet i utgående avfall samt utgående färdig produkt (Tabell 3). Detta innebär att 
utifrån massbalansen så minskar det fasta uranet i processen. Massan av löst uran minskar 
också i processen utifrån massbalansen, då det lösta uranet i ingående gruvvatten (KP57) samt 
ingående returvatten (KP4) är högre än i utgående avfall till sandmagasin (Tabell 3).  
 
Resultatet visar på att det lösta uranet minskar i processen, troligtvis till följd av 
sorptionsprocesser. Att den lösta halten sedan ökar igen i KP4 kan indikera på att desorption 
av något slag sker i sand- och klarningsmagasin. Om uranet transporteras i fast form till 
magasinen kommer det sedimentera där, och processer i sedimenten kan då påverka 
mobiliteten av uran. Utifrån givet mätdata ses ingen trend på att uranhalten ökar i processen 
med tiden, vilket skulle kunna vara fallet på grund av ackumulation till följd av recirkulation i 
processvattensystemet. En förklaring till detta skulle kunna vara att det finns en sänka med 
lång uppehållstid, till exempel sediment i dammarna (som dock talar emot desorption) 
alternativt en sänka som transporterar bort uranet från processen. Det senare skulle kunna 
bero på att uran som adsorberats på filterkakan transporteras vidare till kulsinterverken, vilket 
är en hypotes som diskuteras.  
 
Att högre halter ses i retur från KK4 skulle kunna förklaras med hypotesen att uranet fastnar 
på magnetiten i filterkakan vilket transporteras till kulsinterverk. I kulsinterverk bör då någon 
slags process ske för att uranet ska återgå till löst form och kunna transporteras med 
returvattnet. KP50 är varmt vatten från en kompressorstation, men temperaturen skiljer sig 
inte från de övriga punkterna i KA3, vilka alla ligger kring 20 grader. Ingen förklaring till 
uranhalten i denna punkt ges utifrån givna mätdata. Filtrat flotationskolonn är filtrerat vatten 
från avfallet i flotationen. I denna provtagningspunkt är uranhalten, kiselhalten och 
alkaliniteten högre relativt andra punkter (Figur 59) (Figur 60). I Retur KK4 och KP50 ses 
dock ingen skillnad på kisel och alkalinitet relativt andra punkter. Hypotesen att uran fastnar 
på filterkakan motsägs av att avfallet från flotationen innehåller högre halter uran i löst fas 
relativt andra punkter.  
 
Som ovan nämnt antas koncentrationsvariationerna i en och samma provtagningspunkt för 
klorid styras av spädning med vatten med lägre halt. För att se om spädning är den enda 
kontrollerande faktorn för andra ämnen och parametrar studeras kloridkvoter. För samtliga 
provtagningspunkter ses variationer i kloridhalten, vilket indikerar på att spädning 
förekommer. Om element/klorid-kvoten är konstant styrs koncentrationsvariationerna på 
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samma sätt som för klorid. I samtliga diagram ovan varierar kvoten och det är därmed 
ytterligare någon faktor som styr koncentrationsvariationerna. I de fall kvoten sjunker har 
ämneshalten minskat i förhållande till kloridhalten, och i de fall kvoten ökar har ämneshalten 
ökat i förhållande till kloridhalten.  
 
5.2 Uranhaltens samband med andra ämnen och parametrar i processen  
Resultatet visar på en relativt hög positiv korrelation mellan uran och alkalinitet för 
anrikningssand och KP4, dock ingen korrelation för dessa i KP57 trots både hög alkalinitet 
och hög uranhalt (Figur 34). I KA3 ses även här en hög positiv korrelation mellan uran och 
alkalinitet (Figur 61). Den positiva korrelationen innebär att när alkaliniteten ökar så ökar 
även uran.  
 
För uran och pH ses en relativt hög negativ korrelation i anrikningssand och KP4 (Figur 24). 
Korrelationen mellan pH och alkalinitet är i dessa två provtagningspunkter relativt hög 
negativ. I KP57 ses däremot en relativt stark positiv korrelation mellan pH och alkalinitet, 
vilket innebär att när pH ökar så ökar även alkaliniteten (Figur 35). Den negativa 
korrelationen innebär att när pH ökar så minskar uran respektive alkalinitet.  
 
Uranet i processen antas vara i form av U(VI) på grund av syrerika förhållanden och rådande 
pH. U(VI) har förmåga att komplexbinda med karbonater och tidigare studier visar på att 
U(VI) främst förekommer som Ca2UO2(CO3)3(aq) och CaUO2(CO3)32- i processvattnet 
(Höglund, 2018). Alkaliniteten antas utgöras av HCO3- och uranet i form av uranyljonen antas 
komplexbinda till detta. U(VI) komplexbildning med karbonater innebär starka komplex, och 
ökad löslighet av uran. Detta främjar oxidation av U(IV) samt begränsar urans förmåga att 
adsorbera i oxiderade vatten, varför dessa karbonatkomplex i det stora hela ökar urans 
mobilitet och därmed är det rimligt att korrelationen är positiv. Det vill säga, när det är hög 
alkalinitet finns det mycket karbonater för uran att komplexbinda till vilket resulterar i högre 
halt löst uran. pH påverkas av alkaliniteten, tillgång till karbonater som kan buffra pH och 
därmed höja det, vilket ses i anrikningssand och KP4. I KP57 det dock omvänt.   
 
Resultatet från KA3 visar på att den lösta halten uran minskar från KP57 och längs processen 
(Figur 58). Vidare tyder resultatet generellt på att kalcium-karbonatkomplex minskar sorption 
av U(VI), dock innebär det inte att sorptionsförmågan är obefintlig. Utifrån denna studie är 
det svårt att säga i vilken omfattning uran sorberas i processvattnet, då typen av komplex samt 
tillgängliga ytor för sorption har betydelse. Den lösta halten uran ses dock minska i närvaro av 
hög suspendathalt vilket ses för anrikningssanden (Figur 29).  
 
Gällande uran och kalcium ses en negativ korrelation i anrikningssand och i KA3, och en 
positiv korrelation för KP4 (Figur 45) (Figur 62). För alkalinitet och kalcium ses en negativ 
korrelation i anrikningssand (Figur 46).  Om kalcium härstammar från kalciumkarbonat borde 
kalciumhalten istället öka med ökad alkalinitet. Andra källor till kalcium kan vara från olika 
kalciumbärande mineral i sidoberget eller från dolomit som är ett tillsatsmedel. Den positiva 
korrelationen mellan kalcium och sulfat kan indikera på att kalcium kommer från ett mineral 
som också innehåller sulfat, till exempel gips (Figur 47). Den negativa korrelationen innebär 
att när det finns mycket löst kalcium är uranhalten låg. Om alkalinitet och kalcium påverkar 
urans komplexbildning borde urans korrelation med alkalinitet och respektive urans 
korrelation med kalcium se liknande ut, nu är det tvärtom i både anrikningssand och KA3. I 
KP4 är korrelationerna däremot liknande. Samma gäller för sulfat i anrikningssand och KA3, 
där uran minskar med ökad halt sulfat (Figur 63). I KA3 ses en positiv korrelation mellan 
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kalcium och sulfat, varav det är rimligt att korrelationen mellan uran/kalcium och uran/sulfat 
ser liknande ut (Figur 64).  
 
För uran/molybden ses i KP57 och KP4 en positiv korrelation, vilket kan förklaras av att uran 
och molybden beter sig liknande i naturliga vatten (Figur 57). Ingen korrelation ses dock i 
anrikningssand och KA3.  
 
Uran/kisel togs med i denna studie då teori om urans sorption på silikater har nämnts. I KP4 
ses en positiv korrelation och i KA3 ses en negativ korrelation (Figur 52). Om kiselhalten är 
låg kan det innebära att dessa är i form av silikater vilka skulle kunna adsorbera uran varav 
den lösta uranhalten därmed också blir lägre, dock ses detta enbart i KA3 (Figur 66). 
Sannolikheten att större mängder sekundära silikatmineral skulle fällas ut i LKABs process är 
dock låg. 
 
5.3 Generell diskussion  
Statistiska analyser om vilka ämnen och parametrar som eventuellt kan ha ett samband med 
uranhalten har inte kunnat utföras på grund av bristfälliga data. Därmed har urvalet gjorts 
utifrån diskussion med handledare samt utifrån teorin om urans geokemi vilket innebär att 
samtliga analyserade ämnen och parametrar inte har kontrollerats mot uran. I 
spridningsdiagrammen redovisas linjens ekvation samt r2- värde. r2 -värde är dock inte 
tillräcklig information i sig för att kunna säga att ett samband finns mellan två parametrar, 
varav dessa diagram enbart bör ses som en indikation på att ett samband eventuellt kan finnas. 
Vidare bör nämnas att mätdata från KA3 skiljer sig i kvalitet från övriga mätdata i denna 
studie. Mätdata från KA3 är enbart från ett enda tillfälle varav inget medelvärde eller 
standardavvikelse ges för dessa provtagningspunkter. Det gör det även svårt att avgöra om det 
uppmätta värdet är representativt för den punkten. För spridningsdiagrammen gäller samma 
problematik som nämnts ovan. Sammanfattningsvis är resultaten i denna studie inte statistiskt 
säkerställda.  
 
Mätdata till massbalansen är något bristfälliga då vissa data enbart kommer från ett enda 
provtagningstillfälle medan andra data är från medelvärden över en längre tidsperiod. Vidare 
kan det vara problem med att jämföra fast och löst fas då massan av uran är betydligt större i 
fast material än i löst fas (Tabell 3). Till exempel ingående rågods i fast form är data för allt 
rågods som kommer upp från gruvan under ett år, medans fast fas i utgående avfall till 
sandmagasin är totalt avfall från förtjockare i KA3, dvs inte totalt avfall från hela processen.  
 
Förslag på fortsatt arbete är att utföra adsorptionsmodelleringar för uran i processvattnet. 
Detta för att få en bättre förståelse för hur dessa processer ter sig samt för att kunna avgöra 
hur uran eventuellt kan avlägsnas från processen. Vidare skulle en ytterligare avgränsning av 
detta arbete kunna utföras, till exempel att enbart kolla på anrikningsverk eller dammar där 
det enligt denna studie sker förändringar i uranhalten I anrikningsverk skulle det vara 
intressant med mer mätdata, framförallt från de provtagningspunkter som visar skillnad i 
uranhalt relativt övriga punkter.  I dammarna skulle det vara intressant att undersöka vad som 
händer med i uran i sedimentet.  
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