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SAMMANFATTNING  
Vid brytning och förädling av malm, genereras ett finkornigt gråbergsmaterial 
som kallas anrikningssand. Det vanligaste sättet att deponera anrikningssand är 
pumpa den tillsammans med vatten till en gruvdamm för deponering. Trots att 
detta är den vanligaste deponeringsmetoden, har metoden en del svagheter som 
kan ge upphov till incidenter och i olyckliga fall till haverier. Ett sätt att minska 
riskerna är att deponera anrikningssanden under dränerade förhållanden med hjälp 
av sildammar. En fördel med metoden är att anrikningssanden kan deponeras på 
höjden och att deponierna därigenom är mindre arealkrävande och lättare kan 
passa in i omgivningen.  
 
För att försöka hitta en optimal design med fullgod funktion har ett antal försök 
med sildammar genomförts vid LKAB:s anläggning i Kiruna. Testerna 
genomfördes under sommaren 2001. Testanläggningen bestod av tre celler med tre 
typer av sildammar. I en av cellerna byggdes sildammen av ett fint 
sovringsgråberg som genereras i Kiruna. I de två andra cellerna testades, var för 
sig, två olika typer av geotextiler som filter i sildammen. Som stödmaterial 
användes ett grovt sovringsgråberg. Cellernas mått var 10 * 20 * 2 m3. 
Sildammarnas filtrerande och dränerande förmåga undersöktes. Innan försöken 
med sildammarna genomfördes, testades två möjliga sildammsmaterial i 
laboratorium. Testerna genomfördes med avseende på hydraulisk konduktivitet.  
 
Till cellerna pumpades slurry, bestående av vatten och anrikningssand, med ett 
delflöde på 6 l/s och med en fastgodsandel på cirka 35 % -vikt. Samtliga studerade 
sildammars filtrerande förmåga var hög, vilket i synnerhet gällde sildammen som 
byggts upp av fint sovringsgråberg. Nära 100 % av alla partiklar som pumpades in 
i cellerna hindrades av sildammarna. Sildammens dränerande förmåga 
undersöktes med portrycksgivare i en av cellerna. Portrycksgivarna placerades i 
det deponerade materialet på olika djup nära sildammen. De uppmätta 
porvattentrycken jämfördes med motsvarande förhållanden som rått ifall ingen 
dränering skett. Efter 41 dygn hade sildammen lyckats sänka porvattentrycket i 
det deponerade materialet med 60 %. Detta ger en proportionell stabilitetshöjning. 
När vattnet dränerades skedde samtidigt sättningar i materialet.  
 
Resultaten från laboratorieförsöken där hydraulisk konduktivitet testades på 
sovringsgråberg från Malmberget och Kiruna, var rimliga jämfört med värden 
hämtade i litteraturen. Filterkriteria kan användas när lämpligt material till 
sildammar skall väljas under förutsättning att materialets hydrauliska 
konduktivitet räcker för att dränera det inpumpade vattnet. De testade 
sildammarna i fältförsöken visade hög filtrerande förmåga, vilket innebar att även 
finkornigt material sedimenterade i cellerna. Det finkorniga materialet påverkade 
de geotekniska egenskaparna i det sedimenterade materialet, såsom 
partikelstorlek, sättningsbenägenhet och hydraulisk konduktivitet. Trots synligt 
ytvatten var det djupare liggande materialet dränerat. 
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ABSTRACT 
In mining production, the refining process generates a fine-grained waste rock, 
called tailings. Tailings and process water is pumped or conducted to a deposit. 
Usually the deposit is a tailings dam, where the tailings are settled. Though this 
disposal method is widely used, it has some disadvantages related to the dammed 
water. In order to reduce the risks, tailings can be disposed under drained 
conditions with the use of seepage dams. The main issue of a seepage dam will be; 
filter the tailings and drain the water away. When tailings are disposed under 
drained conditions the opportunities will be raised to dispose tailings on heights. 
This provides landscaping possibilities. If waste rock can be used when seepage 
dams are built, this method will have some economical advantages. 
 
In order to find an optimal design of seepage dams with proper performance a 
number of tests have been carried at LKAB in Kiruna. The tests were 
accomplished during the summer 2001 in Kiruna. The test plant was set up with 
three cells with three seepage dams. One seepage dam was built of a fine-grained 
waste rock originating from mining activities in Kiruna and two seepage dams 
were constructed with a filter layer made of two different geotextiles. As a support 
layer a coarse-grained waste rock were used. The size of each cell was 10 * 20 * 2 
m3. The filtration and the drainage capacity were measured. A laboratory test 
preceded the field test where the hydraulic conductivity was measured in two 
different types of fine grained waste rock.  
 
Slurry containing water and tailings was pumped into the test plant with the flow 
of 6 l/s. The concentration of solids was approximately 35 % by mass. In general, 
the filtration capacities were high in all seepage dams and, in particular, the 
seepage dam that was built of fine-grained waste rock. Almost 100 % of all 
particles were filtrated by the seepage dams. The drainage capacity was measured 
with piezometers, in one of the cells. They were placed at different depths near the 
seepage dam. Measured values were compared with those expected based on 
values if no drainage. After 41 days the pore pressures were decreased 60 %. This 
will give a proportional increase in shear strength and stability of disposed 
material. When the water was drained away, the disposed material was settled. 
 
The laboratory tests showed relevant values, based on hydraulic conductivity 
according to literature. Proper materials were found, when filter criteria and 
hydraulic conductivity were used. The seepage dams showed high filtration 
capacities which made it possible for fine-grained particles to sediment in the 
cells. The presence of fine-grained particles influenced the geotechnical 
properties, such as grain-size, consolidation behaviour and hydraulic conductivity. 
Though the settled material was drained, still surface water was visible.  
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FÖRORD 
Denna rapport är den tredje rapporten i ett projekt där en ny deponeringsteknik för 
anrikningssand är under utveckling. Rapporten behandlar de försök som 
genomförts i LKAB:s laboratorium våren 2001 och i en testanläggning i Kiruna 
sommaren 2001. Tidigare rapporter behandlade en litteraturgenomgång och 
genomförda försök i Malmberget 2000. 
 
Projektet drivs som ett doktorandprojekt vid avdelningen för geoteknologi vid 
Luleå tekniska universitet (Ltu). Projektet genomförs som ett samarbete mellan 
Ltu, gruvföretaget LKAB och gruvforskningsprogrammet MiMi (Mitigation of 
Environmental Impact from Mining Waste).  
 
Projektet kunde genomföras tack vare visad hjälpsamhet och vänlighet. För det 
praktiska arbetets genomförande vill jag tacka berörda personer inom LKAB. 
Personer som jag särskilt vill tacka är Anders Lundkvist, Erik Riekola, Rune 
Skarpsvärd och Carl-Åke Tornéus alla vid LKAB.  
 
För det teoretiska arbetet vill främst tack min handledare professor Sven Knutsson 
som med stort engagemang och stöd, har hjälpt mig. 
 
Till sist vill jag tacka mina arbetskamrater på avdelningen för geoteknologi vid 
Ltu som stöttat mig i arbetet. 
 
Håkan Åkerlund 
Oktober 2005
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Vid brytning av en malmfyndighet produceras råmalm. Råmalm består, förutom 
av malm, också av gråberg. Vid efterföljande processer separeras gråberget bort i 
form av två olika typer av gråbergsfraktioner: 
 

• Sovringsgråberg, ett grovkornigt gråbergsmaterial 
• Anrikningssand, ett finkornigt gråbergsmaterial 

 
Det utvecklades olika typer av metoder för deponering av gråbergsmaterialen, se 
Åkerlund (2005a). Den vanligaste hanteringen av dessa material, är att 
sovringsgråberg transporteras och tippas i deponier, medan anrikningssand 
pumpas tillsammans med vatten, så kallad slurry, till en gruvdamm. I 
gruvdammen finns en uppdämd vattenmassa där anrikningssandens partiklar tillåts 
sedimentera. Överskottsvatten från gruvdammen samlas upp i ett 
klarningsmagasin varifrån vattnet antingen återanvänds eller leds till närmaste 
vattendrag. Ett exempel på deponiområde visas i figur 1. 
 

Gruvdamm 

Deponi för sovringsgråberg 

Klarningsmagasin 

Cirka 880 m 

Figur 1 Flygfotot visar ett vanligt exempel på deponiområde för en gruvindustri. 
Kortet är hämtat från LKAB:s anläggning i Kiruna. 

 
Trots att deponering av anrikningssand i gruvdammar är den vanligaste 
deponeringsmetoden, har metoden en del nackdelar som är förknippade med det 
uppdämda vattnet. Ett sätt att minska nackdelarna är att deponera anrikningsanden 
under dränerade förhållanden. Detta åstadkoms med hjälp av permeabla 
dammkroppar, så kallade sildammar. Om sildammarna konstrueras som ett filter 
dräneras vattnet i den inpumpade slurryn samtidigt som partiklarna stoppas. 
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Sildammarna skapar en dränerad deponi. Vartefter det deponerade materialet 
dräneras kommer dess ökade skjuvhållfasthet att bidra till en ökning av 
deponisystemets stabilitet.  
 
Då det dränerade materialets stabilitet ökar, öppnas nya deponeringsmöjligheter. 
Gruvdammar är arealkrävande och det deponerade materialet bildar nära nog 
plana ytor, se figur 1. Med dränerade deponier kan anrikningssanden deponeras på 
höjden, vilket minskar deponiernas arealbehov. Detta ger också nya möjligheter 
att anpassa deponierna till omgivningen, samtidigt som kostnaderna för 
återställning minskar till följd av det minskade arealbehovet. En av grundtankarna 
kring projektet är att olika typer av sovringsgråberg, var för sig eller tillsammans, 
skall användas som material vid sildammsbygge. På detta sätt förbättras projektets 
ekonomiska potential ytterligare.  
 
Sommaren 2000 genomfördes tester vid LKAB:s anläggning i Malmberget, där 
sildammar användes för att skapa dränerade deponier för anrikningssand, se 
Åkerlund (2005b). Testanläggningen bestod av 4 celler. Varje cell bestod i sin tur 
av en sildamm och 3 relativt täta dammkroppar. I cellerna testades några olika 
typer av sildammar. Testanläggningen var dimensionerad för att ta emot hela 
produktionen av slurry. Sildammarnas filtrerande och dränerande egenskaper 
undersöktes. De erfarenheter som projektet gav, kan delas upp i den inpumpade 
slurryns påverkan på det deponerade materialet, dess påverkan på sildammarnas 
funktion samt vilka utvärderingsmetoder som är lämpliga för 
deponeringsmetoden: 
 
Den inpumpade slurryns flöde och variationer i flödet medförde att: 
 

• Vinkeln på det deponerade materialets överyta påverkades 
• Omfattningen av partikelsegregationen påverkades  
• Det deponerade materialet skiktades. 

 
Deponeringsmetoden kan delas in i två perioder; fyllnings- och viloperioden. 
Sildammarnas uppgift var att filtrera och dränera den inpumpade slurryn och 
dimensionering av sildammarna måste göras gentemot fyllningsperioden. Följande 
slutsatser drogs: 
 

• Filtreringen av vattenflödet skedde när det trängde in i sildammen. Endast 
en begränsad andel partiklar sedimenterade i sildammen. Det medför att 
sildammens bredd eller längden av vattenflödets väg genom sildammen, 
inte påverkade filtreringsresultatet 

• När lämpliga filtermaterial till sildammen skall väljas måste filterkriterier 
kompletteras så att för att hitta optimala material. 

 
Utvärderingen av sildammarnas filtrerande förmåga gjordes med partikelhalts- 
och volymsmetoden, se Åkerlund (2005b). Partikelhaltsmetoden gav de säkraste 
värdena och kompaktdensiteten hos anrikningssandens partiklar var den parameter 
som påverkade resultaten mest.  
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Med dessa erfarenheter genomfördes ytterligare tester sommaren 2001 vid 
LKAB:s anläggning i Kiruna för att om möjligt förbättra sildammarnas funktion. 
Där skulle särskilt förutsättningarna undersökas för att använda geotextil eller 
sovringsgråberg som genererades i Kiruna som sildammsmaterial.  
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2 SYFTE, MÅLSÄTTNING OCH AVGRÄNSNING 
Syftet med försöken i Kiruna var att: 
 

• Hitta en design som förbättrar sildammens filtrerande och dränerande 
förmåga 

• Undersöka möjligheten att använda olika typer av geotextiler som 
filtrermaterial i sildammar.  

 
Målsättningen med försöken var att: 
 

• Undersöka den hydrauliska konduktiviteten i två olika typer av 
sovringsgråberg 

• Undersöka den filtrerande och dränerande förmågan hos en typ av 
sovringsgråberg som genererades i malmförädlingsprocessen i Kiruna 

• Undersöka filtreringsförmågan i en sildamm med två olika typer av 
geotextiler. 

 
Följande avgränsningar gjordes: 
 

• Försöken genomfördes under sommarförhållanden  
• Materialvalen till sildammarna var bundna till det sovringsgråberg som 

generades i Kiruna tillsammans med två typer av geotextil. 
 

3 METOD 
Följande metod användes för projektets genomförande:  
 

• En litteraturstudie genomfördes för att kunna tolka insamlade resultat, se 
Åkerlund (2005a) 

• Den hydrauliska konduktiviteten i två olika sovringsgråbergen analyserades 
i laboratorieskala vid LKAB:s forskningsstation i Malmberget 

• En testanläggning byggdes i Kiruna. Testanläggningen bestod av tre celler i 
pilotskala. För utvärdering av resultat togs prover på det flöde som 
pumpade in och det flöde som strömmade ut ur testanläggningen. Proverna 
analyserades vid LKAB:s laboratorium i Kiruna  

• I samband med testperioden gjordes fältobservationer.  
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4 LABORATORIEFÖRSÖK 
Under våren 2001 analyserades den hydrauliska konduktiviteten i två finkorniga 
sovringsgråberg från Malmberget respektive Kiruna, se figur 2. Det grovkornigare 
än materialet från Malmberget återfinns inom intervallet som är markerat med grå 
grafer. Materialet från Kiruna representeras inom de svarta graferna. Materialet 
från Kiruna varierar mer i partikelstorlek än materialet från Malmberget. 
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Figur 2 Partikelfördelningskurvor för materialen från Kiruna och Malmberget. 

 
Materialet från Malmberget undersöktes med avseende på hydraulisk 
konduktivitet. Detta klassificerades som sandigt grus, se Åkerlund (2005b). 
Sovringsgråberget från Kiruna klassificerades som sandigt grus eller grus, se 
Karlsson et al (1984). Testerna genomfördes vid LKAB:s forskningsanläggning i 
Malmberget. Den hydrauliska konduktiviteten undersöktes i en utrustning som 
tillverkades för försöken, se figur 3.  
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Reservoar 

Kolonn 
Utloppsslang från 
kolonn 

Figur 3 Schematisk bild och foto av utrustningen som användes för att mäta den 
hydrauliska konduktiviteten i materialet. 

 
Den hydrauliska konduktiviteten bestämdes med hjälp av en standardiserad 
metod, nämligen ”Constant head”, se SIS (1989). Kolonnen i vilken 
provmaterialet testades, skall enligt standarden, ha en innerdiameter som är minst 
6 gånger provmaterialets partikelstorlek. Skälet är att minska randeffekterna. I det 
aktuella fallet skulle då kolonnen vara > 0,18 m. Kolonnen hade en diameter på 
0,5 m, vilket är mer än dubbelt så stort som standarden kräver. Höjden på 
provmaterialet var 0,5 m. 
 
I försöken kunde tryckgradienten varieras. Utrustningen var konstruerad så att 
vattnet strömmade underifrån och upp genom provmaterialet. Strömriktningen 
motverkade att luftfickor blev stående i provet, vilket skulle kunna hindra 
vattenflödet och därmed påverka resultaten.  
 
Varje material testades i två omgångar. Prov 1 och 2 är sovringsgråberg från 
Kiruna och prov 3 och 4 är CU3-material från Malmberget.  
 
Vartefter testet av respektive material fortskred, ökades tryckgradienten stegvis. 
Ökningen av tryckgradienten åstadkoms genom att reservoaren lyftes upp till en 
högre nivå. Efter varje lyft fick provet stå minst en timme innan det 
genomströmmande flödet mättes. Vattenflödet mättes genom att fyllningstiden 
noterades för en behållare med känd volym. Den hydrauliska konduktiviteten 
beräknades som ett medelvärde av en provtagningsserie av 5 mätningar. För varje 
provtagningsserie beräknades standardavvikelsen. 
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5 FÄLTFÖRSÖK 
5.1 Testanläggningens design 
Under sommaren 2001 byggdes en anläggning i Kiruna med tre celler (Cell A, B 
och C) där en sildamm per cell testades. I figur 4 visas en schematisk bild över 
testanläggningen. I figur 5 visas cell A före fyllning.  

Längdsektion
Utlopp med provtagningsmöjligheter för 
partikelhalten 

Inlopp 

Sildamm

20 m 10 m

Tvärsektion 

10 m 

1,5-2 m Cell 1 Cell 2 Cell 3 

10 m

Cell A Cell B Cell C 

Figur 4 Schematisk bild över testanläggningen i Kiruna 
 

Inloppsrör 

Sildamm 

Geomembran 

Figur 5 Cell A före fyllning 

 
Cellerna dimensionerades efter storleken på inflödet. Då förhållandena i Kiruna 
inte möjliggjorde tester i fullskala togs ett delflöde av slurryn. Det inkommande 
vattenflödet var cirka 6 l/s och hade en fastgodsandel (massa fasta partiklar/massa 
vatten) på cirka 35 % -vikt. Cellernas mått var 10*20*2 m3. 
 
Testanläggningens celler var utformade så att vatten och anrikningssand 
pumpades in cellen via ett inloppsrör. Cellens botten täcktes av ett 1,5 mm tjockt 
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geomembran. Geomembranets funktion var att förhindra läckage och styra 
vattenflöde. I cellens nedre del anlades sildammen ovanpå geomembranet, se figur 
5. Nedströms sildammen var geomembranet utformat så att det utströmmande 
vattnet genom dammen kunde samlas upp via ett definierat utlopp. Utströmmande 
vattenflödet kunde provtas vid utloppet. I figur 6 visas schematiskt hur de tre olika 
sildammarna var uppbyggda.  
 

Figur 6 Schematisk bild över sildammarnas uppbyggnad. 

 
Sildammen i cell A var uppbyggd av det finkorniga sovringsgråberg som 
genereras i Kiruna. Sildammarna i cell B och C var uppbyggda av grovkornigt 
sovringsgråberg som stödfyllning och med geotextil som filter. Partikelstorleken i 
det grova sovringsgråberget som användes i sildamm B och C varierar mellan 30 – 
200 mm.  
 
I figur 7 visas partikelfördelningen på anrikningssanden och på det fina 
sovringsmaterialet. Intervallet visar inom vilket område respektive 
partikelfördelningskurvor befinner sig. 
 

Figur 7 Partikelstorleksfördelning för anrikningssand och fint sovringsgråberg, 
som används i cell A. 

 
I tabell 1 redovisas egenskaperna hos de två typerna av geotextil som använts som 
filter i cell B respektive C, se Polyfelt (2003). 
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Tabell 1 Egenskaper hos geotextil som användes i cell B respektive cell C, se Polyfelt 
(2003). 

 Beskrivning Hydraulisk 
konduktivitet * 

(m/s) 

Maskstorlek [O90] 
(μm) 

Cell B Två-lagers nålfiltad 
geotextil  

6,6*10-2 80 

Cell C Ett-lagers nålfiltad 
geotextil  

7,0*10-2 95 

* värdet står för den hydrauliska konduktiviteten vinkelrätt mot planet.  
 
Den geotextil som användes i cell B har en mer komplicerad uppbyggnad än den 
som användes i cell C. Förutom de materialseparerande funktionerna som bägge 
typerna har, uppgavs även en hydraulisk konduktivitet parallellt med planet på 6,8 
⋅ 10-6 m/s. 

5.2 Provtagning 

5.2.1 Sildammarnas filtrerande förmåga 
Sildammarnas filtreringsförmåga beräknades med partikelhaltsmetoden, se 
Åkerlund (2005b). Metoden gick i korthet ut på att partikelkoncentrationen mättes 
på in- och utgående flöde och förhållandet dem emellan beräknades som 
sildammens verkningsgrad. Om sildammen filtrerat alla partiklar från dammen, 
alltså att det utflödande vattnet inte innehöll några partiklar, var verkningsgraden 
100 %. Provtagningen inriktade sig därför på att mäta flöde och partikelhalt, se 
figur 8.  
 

  

Figur 8 I den vänstra bilden visas hur inflödet mättes. Utflödet mättes på ett 
liknande sätt. För att kunna bestämma partikelhalten i in- och utflöde användes 
provtagningsskopan som visas i den högra bilden. 

 
Omfattningen av inflödet beräknades genom att mäta tiden för fyllning av en känd 
volym. Partikelhalten i inflödet undersöktes på två sätt: 
 

• Metod 1 gick ut på att provta vattenflödet i en mätbehållare med känd 
volym. Därefter vägdes mätbehållare med hjälp av Marcy-våg. Genom att 
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avläsa någon av vågens skalor som baserades på partiklarnas 
kompaktdensitet, kunde partikelhalten i provet avläsas direkt. Vid försöken 
antogs partiklarnas kompaktdensitet vara 2,8 ton/m3, enligt Skarpsvärd 
(2001). Detta värde användes i beräkningarna. Andra undersökningar visar 
att värdet snarare ligger på 2,9 ton/m3, se Bjelkevik och Knutsson (2005). 
Motsvarande material i Malmberget har en kompaktdensitet kring 3,02 
ton/m3, se Åkerlund (2005b). Vågen kalibrerades varje dag med 
mätbehållaren fylld med rent vatten.  

• Metod 2 gick ut på att inflödet provtogs med en särskilt avsedd 
provtagningsskopa, se figur 8. Vid analys vägdes den provtagna mängden 
före och efter torkning. Viktskillnaden motsvarade massan av partiklarna. 
Analyserna genomfördes i LKAB:s laboratorium.  

 
Utflödet mättes på samma sätt som inflödet. Partikelhalten i utflödet kunde dock 
endast provtas med metod 2 på grund av låg partikelhalt. Vid analys filtrerades 
den provtagna mängden. Filtren vägdes torra, före och efter filtrering. Skillnaden i 
filtrets vikt, motsvarades av partikelhalten i utflödet. Filtret var ett glasfiberfilter 
av märket Munktell MGA med en porstorlek på 1,6 µm identifierats. Analyserna 
genomfördes i LKAB:s laboratorium. Detta innebär således att alla partiklar större 
än 1,6 µm, vilket alltså innebär att endast en del av lerfraktionen identifierades. 
 

5.2.2 Sildammens dränerande förmåga 
Sildammens dränerande förmåga mättes i cell A när fyllningen avslutats. 
Mätningarna gjordes med hjälp av portrycksgivare som placerades i det 
deponerade materialet. Portrycksgivarna placerades på djupen 1,23 respektive på 
0,63 meters djup, se figur 9. 
 

Deponerad 
anrikningssand 1,23 m 

0,63 m • 
•

Figur 9 Schematisk bild över portrycksgivarnas placering i det deponerade 
materialet. 

 
Resultaten från dessa portrycksgivare jämfördes med ett beräknat hydrostatiskt 
porvattentryck. Vid beräkningen av det hydrostatiska porvattentrycket gjordes 
följande antaganden: 
 

• Det deponerade materialet antas vara helt vattenmättat 
• Det vatten som förekommer i det deponerade materialet är stillastående 
• Det hydrostatiska porvattentrycket antas vara noll vid det deponerade 

materialets överyta, vilket innebär att det inte finns något synligt vatten på 
det deponerade materialet. 
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Förhållandet mellan uppmätta och beräknade porvattentryck användes vid 
beräkningen av dräneringsförmågan.  
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6 RESULTAT 
6.1 Laboratorieförsöken 
Resultaten från analyserna av den hydrauliska konduktiviteten redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2 Resultat från undersökning av den hydrauliska konduktiviteten hos två 
olika sovringsgråberg från Kiruna och Malmberget. 

Antal 
mätningar

Tryck-
gradient

Hydraulisk 
konduktivitet 

Standard-
avvikelseMaterial 

 
Prov-

nummer
  [m/s] [m/s] 
5 0,13 1,35E-02 1,59E-04 
5 0,13 1,52E-02 5,86E-04 
5 0,13 1,50E-02 4,70E-04 
4 0,25 1,60E-02 2,51E-04 
5 0,63 9,97E-03 7,83E-04 
5 0,63 9,99E-03 6,37E-04 

1 

5 1,1 7,16E-03 7,38E-04 
5 0,052 4,42E-02 1,55E-03 

Fint 
sovringsgråberg 

från Kiruna 

2 5 0,324 1,74E-02 8,73E-04 
Medel    1,65E-02  

5 0,104 4,10E-03 6,39E-05 
5 0,236 3,99E-03 8,95E-05 3 
5 0,334 5,75E-03 1,85E-04 
5 0,128 3,61E-03 2,91E-05 
5 0,128 3,58E-03 4,75E-05 
5 0,128 3,49E-03 4,44E-05 
5 0,252 3,33E-03 4,61E-05 

CU3 från 
Malmberget 

 4 

5 0,292 3,38E-03 8,54E-05 
Medel    3,90E-03  

 
Varje material testades i två omgångar. Prov 1 och 2 representerade 
sovringsgråberg från Kiruna och prov 3 och 4 representerade CU3-material från 
Malmberget. Vid varje ny tryckgradient bestämdes vattenflödet 5 gånger. För 
några prov upprepades flödestesterna för att se om vattenflödet varierade med 
tiden. Tryckgradienten varierades för att se huruvida vattenflödet ökar linjärt med 
tryckgradienten, vilket förutsätts i Darcys lag, se till exempel Åkerlund (2005a). 
Värdena för den hydrauliska konduktiviteten beräknades genom ett medelvärde 
från de 5 flödestesterna. Värdena på materialen från Kiruna och Malmberget 
beräknades som ett medeltal av alla mätningar gjorda på respektive material 
oberoende av tryckgradienter.  
 
Variationen av resultaten från de 5 flödestesterna, beräknades med hjälp av 
standardavvikelser. De låga standardavvikelserna visar på samstämmighet mellan 
de olika mätningarna. 
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6.2 Fältförsök 

6.2.1 Sildammarnas filtrerande förmåga 
Filtreringsförmågan beräknades som sildammarnas verkningsgrad med hjälp av 
partikelhaltsmetoden, se Åkerlund (2005b). Resultatet redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Beräknade verkningsgrader för de olika cellerna 

 Fyllningsperiod 
Inpumpat mängd 
anrikningssand 

(m3) 

Utrunnen mängd 
anrikningssand 

(m3) 

Verknings-
grad 
(%) 

Cell A 18-20/6 2001 215 0 100 
Cell B 2-5/7 2001 213 0.7 ~100 
Cell C 9-12/7 2001 239 0.8 ~100 

 
Verkningsgraden för de olika sildammarna var mycket hög. Utflödet från cell A var inte ens 
grumligt, medan utflödet i cell B och C var något grumligt, se figur 10.  
 

Till synes rent vatten vid 
utloppet 

Grumligt vatten nedströms 
sildamm 

Figur 10 Till vänster syns vatten från cell A och till höger syns vatten från cell C. 

 

6.2.2 Sildammens dränerande förmåga 
Sildammens dränerande förmåga mättes med portrycksgivare i det deponerade 
materialet. De uppmätta porvattentrycken jämfördes med ett beräknat 
hydrostatiskt porvattentryck. I figur 11 visas porvattentrycken i det deponerade 
materialet. De olika graferna i diagrammet visar hur porvattentrycket utvecklades 
med tiden. Grafen för det hydrostatiska porvattentrycket visar hur högt 
porvattentrycket skulle ha varit ifall ingen dränering skett. De övriga graferna 
visar hur porvattentrycket sjönk med tiden i det deponerade materialet.  
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Figur 11 Porvattentrycket i det deponerade materialet visar mätt och beräknat 
porvattentryck som funktion av djup och tid. 

 
Efter 41 dygn hade porvattentrycket på 1,23 meters djup sjunkit i det deponerade 
materialet från cirka 12 till 5 kPa. Det är en minskning på cirka 60 %. 
Motsvarande minskning skedde på 0,63 meters djup.  
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7 DISKUSSION 
7.1 Laboratorieförsöken 
De tester som genomfördes visade att det fina sovringsgråberget från Kiruna hade 
högre hydraulisk konduktivitet än materialet från Malmberget. Förhållandet dem 
emellan var cirka 4. Detta var förväntat med tanke på att materialen från Kiruna är 
grovkornigare än materialet från Malmberget, se figur 2 
 
Repeterande tester med konstant tryckgradient genomfördes med prov 1 och 4 för 
att se eventuella förändringar i tid. Prov 1 representerar material från Kiruna och 
prov 4 från Malmberget, se tabell 2. Tryckgradienten var 0,13 för bägge proven. 
För prov 1 upprepades testet två gånger vid en och samma tryckgradient efter 5 
respektive 9 timmar. Under hela tiden flödade vatten genom provet. För prov 4 
upprepades testerna också två gånger efter 2 respektive 4 timmar, se figur 12. 
 

Tid - Konduktivitet
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Figur 12 Förändring av den hydrauliska konduktiviteten som funktion av tiden, där 
t=0 var teststart. 

 
Enligt figur 12 ökade den hydrauliska konduktiviteten för prov 1 med cirka 12 %, 
medan den minskade med någon enstaka procentenheter för prov 4. Att 
förändringarna dels är små dels går åt olika håll, gör att tiden förmodligen har liten 
inverkan på den hydrauliska konduktiviteten. De övriga proven testades därför 
inte på motsvarande sätt.  
 
Testmetoden för hydraulisk konduktivitet bygger på att det finns ett linjärt 
förhållande mellan vattnets tryckgradient och det vattenflöde som kan rinna 
genom provet, se SiS (1989), Åkerlund (2005a). För att kontrollera detta 
antagande varierades tryckgradienten, se figur 13. 
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Figur 13 Diagrammet visar vattenflödet genom proverna vid olika gradienter. Prov 
1 och 2 var från Kiruna och prov 3 och 4 från Malmberget.  

 
Lutningar på de olika svarta graferna representerar materialens hydrauliska 
konduktivitet vid olika tryckgradienter. Resultaten från undersökningarna visade 
att de uppmätta flödena inte ökade helt linjärt med ökad gradient, se figur 13. Den 
hydrauliska konduktiviteten för materialet från Kiruna avtar när tryckgradient 
ökar. Vid låga tryckgradienter (< 0,30) kan dock, linjärt förhållande antas.  
 
Medelvärdet av de i laboratorium bestämda hydrauliska konduktiviteterna 
jämfördes med värden som anges i litteraturen för på motsvarande material, se 
tabell 4.  
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Tabell 4 Laboratoriebestämda hydrauliska konduktiviteter i jämförelse med värden 
funna i litteraturen. 

Referenser  

Material från 
Malmberget 
Klassat som 
sandig grus 

(m/s) 

Material från 
Kiruna 

Klassat som 
Sandig grus eller 

grus 
(m/s) 

Laboratorie-
bestämda värden  3,9*10-3 1,65*10-2 

Axelsson (1998) (Grus/Sand) 10-2 10-1–10-2 
Cernica (1995) (Grov sand) 3–5*10-3 3–5*10-3 

Craig (1992) (Grus–sandig 
grus) 10-1–10-2 10-1–10-2 

Fagerström et al 
(1988) (Fingrus) 1–10-2 1–10-2 

Lambe et al (1979) (Grov grus) >10-3 >10-3 
 
Det visade sig att de uppmätta värdena från Malmberget låg inom det intervall 
som två av fem referenser föreslagit. De uppmätta värdena på Kirunamaterialen 
låg inom det intervall som 4 referenser angett och låg över intervallet som en 
referens uppgett.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten kan beräknas med matematiska modeller, se 
tabell 5. Vid beräkningen av den hydrauliska konduktiviteten antogs portalet (e) 
variera mellan 0,8 – 0,9 för de bägge materialen, se Lambe et al (1979), Sällfors 
(1990) och Das (1990). Partikelstorleken (d10) och (d60) är hämtad från 
partikelfördelningsdiagrammet, se figur 2. Vid beräkningen av intervallen för den 
hydrauliska konduktiviteten, valdes parametrarna för att få största respektive 
minsta värde. De beräknade värdena varierade mycket. Detta gäller i synnerhet för 
materialet från Kiruna till följd av det stora intervall som materialet uppvisade i 
partikelfördelningsdiagrammet, se figur 2. 
 
Tabell 5 Uppmätta hydrauliska konduktiviteter i förhållande till värden beräknade 
med några beräkningsmodeller. 

Referenser 
Material från Malmberget 
Klassat som sandigt grus 

(m/s) 

Material från Kiruna
Klassat som sandigt 

grus eller grus 
(m/s) 

Laboratoriebestämda 
värden 3,9*10-3 1,65*10-2 

Chapuis (2004) 7,4*10-4 –2,8*10-3 2,9*10-4 – 0,012 
Johansson (1990) 3,0*10-3 - 2,1*10-2 2,3*10-3 – 0,2 

Lambe et. al. (1979) 4,0*10-4 – 1,6*10-3 1,2*10-4 – 0,01 
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Tabellen visar att de beräknade intervallen för Malmbergsmaterialen i två fall låg 
under och ett fall täckte in de uppmätta värdena. För Kirunamaterialen täckte de 
beräknade värdena in det uppmätta värdena i två fall och låg under i ett fall. 
 
Jämförelserna i tabell 4 och 5 visar att de värden som ges i litteratur och de 
beräknade värden varierade med avseende på hydraulisk konduktivitet. 
Jämförelsen visar också att de värden som uppmättes, delvis låg inom de 
redovisade intervallerna. Laboratorietesterna visar också att materialet från Kiruna 
hade mer än 4 gånger högre hydraulisk konduktivitet än materialet från 
Malmberget.  
 

7.1.1 Uppmätta värden i jämförelse med sildammsförsök i 
Malmberget 

De erhållna resultaten från laboratorieförsöken av CU3-materialet från 
Malmberget kan jämföras med genomförda fullskaleförsök, se Åkerlund (2005b). 
Där visade det sig att CU3-materialet hade för hydraulisk konduktivitet, vilket i 
sin tur innebar att vattennivån i cellen steg tills sildammen havererade.  
 
I cell 3 var sildammen och de övriga dammkropparna uppbyggda av CU3-
material. På grund av närliggande celler och deras fyllnadsgrad gjordes antagandet 
att det inpumpade vattnet endast kunde dräneras genom sildammen och en 
långsida. Dräneringen beräknas således på en dammbredd på 100 +40 meter. När 
sildammen havererade var vattennivån i 3 meter, vilket ger en dränerande yta på 
420 m2. Tryckgradienten beräknas för det förhållande som rådde just innan 
sildammen havererade, se figur 14. 
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Figur 14 Schematisk bild över hur tryckgradienten beräknas. 

 
Tryckgradienten (i) kan beräknas enligt ekvation 1. Geometrin visas i figur 14: 
 

17,0
18
3
=⇒=

L
hi  Ekvation 1 

 
Den area som kunde dränera vattnet tillsammans tryckgradienten kan den 
hydrauliska konduktivitet beräknas, som precis klarar av att dränera bort det 
inpumpade vattnet, se ekvation 2.  
 
Beräkningen ger den hydrauliska konduktivitet som krävts för att hålla en konstant 
nivå i cell 3.  
 

Ai
Q

i
vkikv

⋅
==⇒⋅=  Ekvation 2 

där: 
k .......... den hydrauliska konduktiviteten 
Q ......... 0,24 m3/s vatten (inflödet av slurry var 0,28 m3/s och med en 

fastgodsandel på 15 %) 
A ......... 420 m2 
 
Detta ger en hydraulisk konduktivitet på 3,7*10-3 m/s.  
 
Värdet överensstämmer väl med de värdena från laboratorietesterna, se tabell 5. 
Detta värde motsvarar den hydrauliska konduktivitet ett material måste ha för att 
precis klarar av att dränera bort vattnet så att vattennivån hålls konstant. 
  
Detta exempel visar hur stor tryckgradient som uppstod vid deponering i 
pilotskala. På samma sätt kan tryckgradienten beräknas till 0,2 i de fältförsök som 
redovisas i denna rapport. I figur 13 görs antagandet om ett linjärt förhållande 
mellan flöde och tryckgradient om tryckgradienten är < 0,3. Testerna genomförs 
således inom det intervall där flödet har ett linjärt förhållande till tryckgradienten.  
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7.2 Fältförsöken 
Sildammarnas filtrerande och dränerande förmåga kan delas in i två perioder; 
fyllnings- och viloperioden. Följande krav ställs på materialet i sildammen: 
 

• Under fyllningsperioden måste sildammen kunna filtrera flödet av de 
inpumpade partiklarna samt dränera allt vatten som pumpas in i cellen. 
Största delen av vattnet rinner ovanpå ytan av det deponerade materialet 
och måste där kunna dräneras av sildammen 

• Under viloperioden skall sildammen klara av att dränera den mängd vatten 
som rinner genom det deponerade materialet. Vattenflödet bestäms då av 
det deponerade materialet.  

 
Eftersom kravet på dränering är större under fyllningsperioden kommer 
sildammarna att konstrueras för detta.  
 

7.2.1 Sildammarnas filtrerande förmåga 
Sildammarnas förmåga att filtrera anrikningssanden visade sig vara mycket höga 
för alla de sildammar som testades. Bästa resultatet uppnåddes i cell A, se tabell 3. 
Det utflödande vattnet var i princip helt fritt från partiklar.  
 
Ett sätt att i förväg bedöma hur ett kornigt material fungerar som filter gentemot 
ett annat material är att kontrollera huruvida uppfyller filterkriteria, se tabell 6.  
Tabell 6 Filterkriteria, se Fagerström et. al. (1988) 

Del a - Basmaterial <30 % 
finjordsandel 

Del b - Basmaterial med 
finjordshalt 30 – 80 % 

1a 4<(dF)15/(dB)15<40* 1b 4<(dF)15/(dB)15 
2a (dF)15/(dB)85<4** 2b (dF)15< 0,7 mm 
3a (dF)50/(dB)50<25 3b (dF)50/d50<25 
4a (dF)max<60 mm 4b (dF)max<60 mm 
* detta krav avgörande för månggraderat basmaterial (Cu >15) 
** detta krav avgörande för ensgraderat basmaterial (Cu < 5) 
Finjordshalt = halt av material <0,06 mm, räknad på material < 20 mm 

 
där: 
dF......... Partikelstorleken för filtermaterialet 
dB ........ Partikelstorleken för basmaterialet, alltså det material som skall filtreras 

eller förhindras att flyttas 
”d15” .... en siktspalt där 15 %-vikt av materialet passerat 
 
Anrikningssanden från Kiruna hade en finjordshalt på < 30 % och därmed är ”del 
a” i tabell 6 relevant. Tabellen tolkas så att ”1a” används då materialets Cu > 15 
och ”1b” används när Cu < 5.  
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Materialet bedömdes, enligt Åkerlund (2005a) som ensgraderat, då graderingstalet 
Cu var mellan 3 - 10, se figur 2. Av den anledningen faller ”1a” bort, medan ”2a”, 
”3a” och ”4a” kvarstår. En kontroll av filterkriteriet gjordes mellan anrikningssand 
och det fina sovringsgråberget, se tabell 7 
 

Tabell 7 Filterkriteria undersöktes mellan anrikningssand och sovringsgråberg från 
Kiruna, samt en bedömning av kriterierna uppfylls. 

 Material från LKAB Kiruna 

 Sovringsgr. 
– anr.sand Bedömning 

1a ej aktuellt -  
2a 0,3 – 3,75 OK 
3a 10 - 56 Grovt 
4a < 30 mm OK 

 
Enligt tabell 7 uppfylls filterkriteria 2a och 4a medan sovringsgråberget var alltför 
grovt enligt kriteria 3a. 
 
Trots att försöken visar att filtreringsförmågan var mycket god, var materialet 
något för grovt, enligt filterkriteriet. Detta visar att när ett sildammsmaterial skall 
väljas måste filterkriteriet kompletteras.  
 
I sildammen i cell B respektive C, testades två olika geotextiler som filter. Även 
här var verkningsgraden mycket hög, se tabell 3. Verkningsgraderna var dock 
något lägre än i cell A, vilket medförde att utflödande vatten var något grumligt, 
se figur 10. Geotextilernas porstorlek (O90) var 80 respektive 95 µm. Med hjälp av 
en enkel jämförelse mellan porstorleken i geotextilerna och det 
kornfördelningsdiagram som finns i figur 2, skulle geotextilen teoretiskt hindra 
mellan 75 – 95 % av anrikningssandens partiklar. Enbart den jämförelsen kan 
alltså inte förklara resultatet från testerna, se tabell 3. Det konstaterades att 
basmaterialet får en förändrad partikelstruktur närmast filtermaterialet, se 
Åkerlund (2005a). Denna struktur hindrar partikeltransport och börjar själv 
fungera som filter. Processen bidrar till att höja den filtrerande kapaciteten 
ytterligare.  
 

7.2.2 Sildammarnas dränerande förmåga 
Förutom observationer gjordes inga mätningar av dräneringsförmågan under 
driftfasen. Det föreföll dock som att alla sildammar kunde dränera det mesta av 
det inpumpade vattnet under driftfasen. Exempel på observationer som styrker 
detta var att utflödet, efter en liten tidsförskjutning, påverkades till följd av 
variationer av inflödet.  
 
När vilofasen inleddes kunde ytvatten ses i cellerna se figur 15. Vattendjupet i 
ytvattnet uppskattades till cirka 1 cm. Foton är tagna i cell A men liknande 
förhållande rådde i de övriga cellerna där det fanns liknande mängder ytvatten. 
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Cellens viloperiod var under perioden 20/6 – 30/8 2001 och ytvattnet låg kvar 
under hela denna period.  
 

Figur 15 Trots att det deponerade materialet dränerades under cellens viloperiod, 
fanns det hela tiden ytvatten på deponin. Vattendjupet var som mest cirka 1cm. 
Foton är från cell A, men liknande förhållanden förekom i de övriga cellerna.  

 
I samband med att driftsfasen avslutades och vilofasen inleddes installerades 
portrycksmätare i det deponerade materialet för att mäta sildammens dränerande 
förmåga. Installationerna gjordes enbart i cell A. Portrycksgivarna avlästes vid 
några tillfällen under sommaren och efter två månader hade porvattentrycket i det 
deponerade materialet sjunkit med 60 %, se figur 11.  
 
Att det fanns ytvatten ovanpå det deponerade materialet, skiljde sig avsevärt från 
motsvarande försök i Malmberget, se Åkerlund (2005b). I cell 1, 2 och 4 i 
Malmberget var inte ytvatten synligt och det deponerade materialet visade sådan 
stabilitet att det var möjligt att gå på det direkt efter avslutad fyllning, se figur 16.  

Vattennivå 

Nivå för det deponerade 
materialet 

Ytvatten på deponerat 
material 
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Figur 16 I Malmberget försvann allt ytvatten omedelbart efter avslutad fyllning och 
den deponerade ytan blev stabil. Fotot är taget på det deponerade materialet i cell 2 
i Malmberget.  

 
I Kiruna var detta inte möjligt i cellerna där det deponerade materialet hade låg 
stabilitet. Den stora skillnaden mellan cellerna i Malmberget och i Kiruna kan 
förklaras av sildammarnas verkningsgrad. En sildamm med god verkningsgrad 
kommer att filtrera större antal partiklar vilket gör att även finkornigare partiklar 
sedimenterar i cellen.  
 
I Malmberget lyckades sildammen i cell 2 endast hindra de grövsta partiklarna, se 
Åkerlund (2005b). Filtreringsförmågan i sildammen cell A i Kiruna däremot, var 
mycket god, se tabell 3. Här hade sildammen hindrat nära nog alla partiklar som 
nu deponerades i cellen istället. Närvaro av finkorniga partiklar, exempelvis 
lerpartiklar, förändrar egenskaperna hos de deponerade materialen, se bland annat 
Cernica (1995), Craig (1992) och Lambe & Whitman (1979). 
 
Sedimentering i en dränerad deponi kan beskrivas av olika faser, se Cincilla 
(1996). Skeendet kan delas in i fyra faser, som är placerade i tidsordning med start 
från utpumpningstillfället, se figur 17. För varje fas ritades även ett diagram som 
beskriver portrycksutvecklingen. 
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Figur 17 visar olika sedimentationsfaser för dränerade deponier. Till höger om 
varje fas visas schematiska diagram över portrycksutvecklingen. 

 
Pumpfasen innebär att partiklarna hålls flytande till följd av turbulent 
vattenströmning. Partiklarna är helt uppblandade med vatten. Partiklarna har 
mycket liten kontakt med varandra vilket ger slurryn liten skjuvhållfasthet och 
stabilitet. Denna fas gäller fram till att slurryn pumpats ut på deponin.  
 
Omlagringsfasen börjar då slurryn deponerats varvid flödeshastigheten sjunker. 
Allteftersom partiklarna börjar sedimentera får de kontakt med varandra i allt 
större grad och en omlagring börjar ske. Vattnet som i hög grad omgett 
partiklarna, trycks undan och hamnar ovanför partiklarna tack vare 
densitetsskillnaderna. Ytvattnet kan nu separeras från det deponerade materialet 
med hjälp av pumpar eller ytavrinning. Hydrostatiska förhållanden gäller.  
 
Dräneringsfasen startar i princip samtidigt som omlagringsfasen. Vartefter 
omlagringen avtar får dräneringen en ökad betydelse. Dräneringens hastighet styrs 
av materialets hydrauliska konduktivitet. Under dräneringsfasen minskar 
porvattentrycket under hydrostatiska förhållanden. Detta får till följd att 
partiklarna trycks närmare varandra och sättningar utvecklas i den deponerade 
volymen. I samma takt som sättningarna utvecklas, ökas det deponerade 
materialets skjuvhållfasthet och stabilitet till följd av den fortgående 
konsolideringen. Sättningarnas storlek står i relation till partikelstorleken hos det 
deponerade materialet. Ju mindre partiklar desto större sättningar kan förväntas. 
 
Avdunstningsfasen utvecklas om klimatet är tillräckligt varmt och torrt. Vid 
avdunstningsfasen försvinner portrycket, varvid maximal skjuvhållfasthet och 
stabilitet uppnås. För att avdunstningsfasen skall uppnås fullt ut, bör 
skikttjockleken vid deponeringen inte överskrida 10 – 15 cm, se Cincilla (1996). 
 
Vid försöken i Malmberget utvecklades förmodligen de tre första faserna, se figur 
17, i samband med att fyllningen avslutades. Sättningarnas storlek var här 
begränsade till följd av det grovkorniga material som deponerades i cellen.  
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Vid försöken i Kiruna däremot, skedde förloppet långsammare till följd av att det 
deponerade materialet innehöll större andel finkorniga partiklar. Omlagringsfasen 
startade när pumpfasen avslutades. Omlagring mellan partiklar och vatten bidrog 
till att vatten samlades vid ytan, se figur 18. Dräneringsfasen startade till följd av 
sättningar i det deponerade materialet. Sättningarna i det deponerade materialet 
var också större i Kiruna än i Malmberget. Sättningarnas omfattning styrs bland 
annat av partikelstorlek och deponeringsdjup. Ju mindre partiklar och ju större 
deponeringsdjup, desto större blir sättningarna. Deponeringsdjupet var 0,93 m, 
mätt med avvägningsinstrument och sättningarna på bild uppskattades till cirka 
0,1 m. Detta motsvarar en kompression i storleksordningen 11 %. Avrinningen av 
det ytvatten som bildades till följd av omlagringsfasen förhindrades till viss del. 
Ytvattnet dämdes upp av deponerat material närmast sildammen eftersom 
sättningarna där inte var lika omfattande som i det deponerade materialet i övrigt. 
Det uppdämmande området markeras till vänster i figur 18. Till höger i figur 18 
visas en schematisk bild över hur sättningarna utbildats i det deponerade 
materialet.  
 

 

Sildamm 

//=//=//=//=//=//=//= //= 

//=//=//=//=//=//=//=//= 

0,93 m 

0,83 m 

Figur 18 I fotografiet till vänster, visas det deponerade material som förhindrade 
ytvattnet att dränera bort. Till höger visas en schematisk bild av hur sättningar 
utbildades i det deponerade materialet. 

 
Att det sker en sättning i materialet är en indikation på att materialet dräneras. 
Detta styrks av de mätningar av porvattentrycket som gjort, se figur 11. Det 
faktum att det deponerade materialet redan på 0,63 meters djup kan vara dränerat 
samtidigt som det finns synligt ytvatten är dock motsägelsefullt. Den omlagring 
som diskuterats och visas till höger i figur 18 gäller förmodligen inte bara mellan 
vatten och anrikningssandens partiklar. Omlagringen gäller nog även mellan olika 
stora partiklar. Stabiliteten i det deponerade materialet under fyllningsperioden var 
förmodligen så låg att större och tyngre partiklar sjönk mot botten samtidigt som 
mindre och lättare partiklar trycktes uppåt i det deponerade materialet. Denna 
omlagring kom att skapa variationer i det deponerade materialets hydrauliska 
konduktivitet. På botten av det dränerade materialet var sannolikt den hydrauliska 
konduktiviteten högre än i övre liggande skikten. Vattnet i dessa skikt dränerades 
bort genom sildammen medan den hydrauliska konduktiviteten kom att sjunka i de 
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i övre liggande skikten till följd av omlagringen. Ytskikten kom således att 
fungera som en hydraulisk barriär. Detta fick till följd att ytvattnet blev stående 
inne i cellen under viloperioden.  
 
Under viloperioden regnade det dessutom vid två perioder. Detta bidrog till att 
ytvatten fanns under hela viloperioden. I figur 19 visas omfattningen av 
nederbörden. 
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Figur 19 Stapeldiagrammet visar nederbördens omfattning i området, enligt SMHI 
(2002). Den heldragna linjen visar det porvattentryck som rådde i det deponerade 
materialet på ett djup av 0,63 meter.  

 
Grafen i figur 19representerar porvattentrycket för den portrycksgivare som låg 
närmast markytan, alltså på 0,63 meters djup. Staplarna representerar uppmätt 
dygnsnederbörd, enligt SMHI (2002). Det är tydligt att nederbörden inte 
påverkade porvattentrycket. 
 
Att vattnet dräneras i det deponerade materialet och inte uppe vid ytan ger en 
portrycksutveckling som avviker från hydrostatiska förhållanden, se figur 11. Om 
fler portrycksgivare placerats ut på olika djup i det deponerade materialet, hade en 
tydligare bild av dräneringen kunnat erhållas. Då hade även en bild kunnat fås av 
vad om händer med porvattentrycket i de övre lagren av det deponerade 
materialet, när fyllningen återupptas.  

30 



8 SLUTSATSER 
8.1 Laboratorieförsök 
De laboratorieförsök som genomfördes för att jämföra de hydrauliska 
konduktiviteterna mellan fint sovringsgråberg från Kiruna respektive Malmberget 
visar att: 
 

• Materialet från Kiruna hade 4 gånger högre hydraulisk konduktivitet än 
materialet från Malmberget 

• Förhållande mellan tryckgradient och hydrauliska konduktivitet hos 
materialen var inte helt linjära, vilket testmetoden förutsätter. I ett intervall 
med låga värden på tryckgradienten kan dock förhållandet sägas vara 
linjärt. Inom detta intervall befinner sig förhållandena i testanläggningen 

• De erhållna resultaten från laboratorieförsöken, svarar väl mot resultat från 
litteratur 

 

8.2 Fältförsök 
Fältförsöken visar att: 
 

• Alla sildammar klarade av att filtrera de partiklar som pumpades in i 
respektive cell. Detta gäller i synnerhet den cell där sildammen var 
uppbyggd av fint sovringsgråberg från Kiruna 

• Filterkriteria kan i förväg användas för att bedöma om ett kornigt material 
fungerar som filter i en sildamm. Kompletterande bedömningar av 
sildammens hydrauliska konduktivitet måste dock göras 

• Dräneringen av det deponerade materialet gick långsammare i Kiruna 
jämfört med i Malmberget till följd av att större andel finkornigt material 
sedimenterade i cellerna i Kiruna. Detta fick till följd att stabilitetsökningen 
i det deponerade materialet inte var lika snabb i Kiruna som i Malmberget 

• I Kiruna var andelen finkorniga partiklar större i deponierna än i 
Malmberget. Detta medförde mer omfattande sättningar i det deponerade 
materialet 

• Trots att ytvatten var synligt på det deponerade materialet var det djupare 
liggande materialet dränerat 

• Portrycket i det deponerade materialet är oberoende av djupet i det 
deponerande materialet.  
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