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Sammanfattning 
 
Gruvdrift ger upphov till stora mängder avfall, vilket medför att metaller sprids från 
det deponerade avfallet till kringliggande mark och vattendrag. Flera metaller är 
naturliga komponenter i ekosystemen och många är essentiella näringsämnen. 
Metaller kan dock innebära en belastning då de i höga koncentrationer är toxiska för 
levande organismer. Läckaget av metaller från gruvavfall kan fördröjas genom 
täckning av deponierna.  
 
Bersbo gruvområde i Åtvidaberg var ett pilotprojekt för en nationell satsning som 
ägde rum på 1980-talet, vilken syftade till att åtgärda gamla nedlagda 
sulfidmalmsgruvor. Flertalet studier har utförts i området för att utreda 
föroreningssituationen i Bersbo. Ytvattenprover insamlades före, under och efter 
åtgärden. Trots en minskning av metallkoncentrationer i vattnet i området har det i 
tidigare studier konstaterats att metalläckaget från Bersbo överstiger läckaget från 
samtliga övriga gruvor i Östergötland.  
 
Denna studie syftar till att undersöka metalläckaget i ytvattnet i anslutning till de 
täckta deponierna i Bersbo cirka tjugo år efter att åtgärden utfördes. Provtagning av 
ytvatten har genomförts och vattnet har analyserats med avseende på pH, 
konduktivitet, kadmium, koppar, järn och zink. En statistisk jämförelse har utförts 
mellan data från tidsperioden 1992-1998 och data som har erhållits i studien. 
Resultatet påvisar minskade metallkoncentrationer i området kring deponierna men 
halterna vid Storgruveupplaget är fortfarande höga i jämförelse med 
bakgrundsvärdena. I ett dike vid Storgruveupplaget, som inte förväntades vara 
påverkad av avfallet, påvisades även där höga metallkoncentrationer i jämförelse med 
bakgrundsvärdena. Dessutom observerades en minskning av pH-värdena nedströms 
samma upplag. Vid provpunkterna som omgärdar Steffenburgsupplaget observerades 
en ökning av pH-värdena samt oförändrade eller minskade metallkoncentrationer. 
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1. Inledning 
 
Utvinning av metaller ur berggrunden har medfört en ökad mängd tillgängliga 
metaller i naturen (Håkansson, 1991). Samhällets beroende av metaller och en ökande 
efterfrågan på dessa innebär på så sätt en ständigt ökande belastning på natur, mark 
och vatten (Salomons, 1995; Dold & Friese, 2007). Ur ekonomisk synvinkel har 
malmbrytning och metallproduktion haft en betydande roll för Sverige och gruvdrift 
har pågått här sedan 1000-talet (Fröberg & Höglund, 2004). I dag ger gruvdriften i 
Sverige årligen upphov till ca 25 miljoner ton gråbergsavfall samt 20 miljoner ton 
anrikningssand (Höglund, 2003).  
 
Metallernas spridning i naturen kan innebära påverkan på områden långt ifrån själva 
gruvan eller avfallsupplaget (Benjamin & Honeyman, 2000). Gruvbrytning som 
pågått utan försiktighetsåtgärder har därför visat sig ha stor och långvarig påverkan på 
miljön (Salomons, 1995). Utvinning av metaller ur sulfidmineraler är den typ av 
utvinning som påverkar miljön mest. Ur upplag, innehållande avfall från brytning av 
sulfidmineral, bildas surt lakvatten genom oxidation av mineralen (Salomons, 1995). 
Oxidationen förekommer även under naturliga förhållanden, men deponeringen av 
gruvavfall innebär att processen blir mer omfattande (Benjamin & Honeyman, 2000). 
Surt lakvatten karakteriseras av lågt pH och ofta en hög andel lösta metaller. 
 
Metaller är inte bara en handelsvara utan även naturliga komponenter i ekosystemen 
och flertalet är essentiella näringsämnen för många organismer (Allan, 1997; Jonsson, 
2000). I alltför höga halter kan de dock medföra att skador uppkommer i 
ekosystemen. Metaller inverkar på tillväxten hos levande organismer då de i höga 
halter exempelvis kan blockera upptaget av andra näringsämnen (Smith & Smith, 
2001).  
 
I dag har metoderna inom gruvbrytning blivit effektivare och metalläckaget till 
naturen har därmed minskat i förhållande till utvunnen mängd råvara (Salomons, 
1995). Även om omfattningen av gruvindustrin är större idag, är det de äldre nedlagda 
gruvorna som innebär störst belastning på naturen i form av utsläpp av surt lakvatten 
(Håkansson, 1991). Internationellt har forskningsområdet gällande avfall från 
gruvdrift resulterat i en ansenlig mängd studier (Dold & Friese, 2007).  
 
Påverkan från det sura lakvattnet kan förhindras genom att kontrollera 
syretillgängligheten i deponierna (Salomons, 1995). Detta görs exempelvis genom 
vattentäckning eller geologisk täckning. Neutralisering av surt lakvatten kan också 
ske genom en sänkning av pH-värdet då basiska mineraler tillförs i anslutning till 
avfallsupplaget (Salomons, 1995). Sådan neutralisering har dock en tidsbegränsad 
effekt, då de tillsatta ämnena omsätts i upplagen och i naturen.  
 
Åtgärder av gruvområden, i form av geologisk täckning av deponier, syftar till att 
förhindra att metallkoncentrationen i avrinningsvattnet blir för höga. Detta åstadkoms 
genom att fördröja sulfidmalmens oxidationsprocess så att metallutlakningen fördelas 
över en längre tidsperiod (Bernes, 2001). Enligt Kalin (2004) är sådan spädning av 
metallutsläpp till naturen den metod som huvudsakligen tillämpats vid 
miljövårdsåtgärder i gruvområden. Då geologisk täckning av gruvavfall utförs 
försvåras genomströmningen av vatten genom deponin, vilket förhindrar att metaller 
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läcker ut till omgivningen (Collin, 1998). Ett sätt att förbättra tätskiktets funktion är 
att skapa ett vegetationsskikt som skyddar från påverkan av vind och vatten (Stoltz & 
Greger, 2006). Vattentäckning fungerar på liknande sätt, genom att syretillförseln till 
mineralerna i avfallet hindras (Fröberg & Höglund, 2004).  
 
Under tidigt 1980-tal fattades ett beslut av svenska staten att gamla nedlagda 
sulfidmalmsgruvor i landet skulle åtgärdas ur miljösynpunkt (Håkansson, 1991). 
Föroreningssituationen i Bersbo gruvområde, som uppmärksammats redan under 
1970-talet, blev pilotprojektet för den nationella satsningen där torrdepositionsteknik 
med täckning av det gamla gruvavfallet utfördes (Collin, 1998). Åtgärden ägde rum 
mellan åren 1987 och 1989 med syftet att minska spridningen av metaller genom att 
fördröja oxidationen av sulfidmalmsresterna i deponin. 
 
Cirka 20 år har förflutit sedan åtgärden i Bersbo genomfördes. Den här typen av 
åtgärder är långsiktiga projekt och uppföljning av resultatet är viktigt här, så väl som 
vid alla typer av miljöåtgärder (Sandén, 1999). En uppföljning kan påvisa om 
förändringar med konsekvenser för utlakningshastigheten av metaller har uppkommit. 
För att komplettera de studier som har utförts finns ett intresse av att undersöka hur 
föroreningssituationen från deponierna ser ut i dagsläget. Det är således motiverat att 
ta ytterligare prover av ytvattnet i området för att klargöra vilka metallhalter som 
föreligger samt hur de förhåller sig till tidigare halter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka metalläckaget i ytvattnet i anslutning till de täckta 
deponierna i Bersbo cirka 20 år efter att åtgärden i gruvområdet genomförts. Mer 
specifikt är syftet med studien att undersöka vattenkemin i ytvattnet samt att utreda 
om det har skett någon förändring med avseende på metallhalter, pH samt 
konduktivitet, kring Bersbo gamla koppargruva. Frågeställningar som formulerats för 
studien är: 
 
– Vilka pH- och konduktivitetsvärden samt halter av metallerna järn (Fe), koppar 

(Cu), kadmium (Cd) och zink (Zn) finns i ytvattnet i gruvområdet? 
 

– Kan det statistiskt beläggas en skillnad i pH, konduktivitet eller metallhalter 
mellan perioden 1992-1998 och de metallhalter som uppmätts i studien 2008? Vad 
kan dessa skillnader i så fall bero på? 

 
 
2. Områdesbeskrivning 
 
Bersbo gruvområde ligger utanför Åtvidaberg i Östergötland (16°3' O 58°16' N) 
omkring 200 km söder om Stockholm. I området har utvinning av metaller, främst 
koppar, pågått sedan 1200-talet med en mer intensiv period från mitten av 1700-talet 
till början av 1900-talet (Sandén, 1988). Som tidigare nämnts har den långtgående 
gruvbrytningen i området inneburit att stora mängder avfall förvarats på platsen, 
vilket resulterat i metalläckage till kringliggande vatten. En grov uppskattning har 
gjorts av metall- och sulfatinnehållet i avfallet: Cu 0.5-3 %, Zn 1-3 %, Pb 1 %, Fe 20 
% samt S 25 % (Håkansson, 1991). 
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Åtgärden, som utfördes 1987-1989, gick till på så sätt att avfallet från gruvområdet 
samlades ihop, gruvschakten fylldes igen och resterande avfall lades i två högar: 
Steffenburgsupplaget och Storgruveupplaget (Lundgren, 2001), se placering enligt 
karta nedan (figur 1). Det avfall som utgör Steffenburgsupplaget uppkom mellan 
1800- och 1900-talet, medan avfallet från Storgruveupplaget uppkom mellan 1200- 
och 1700-talet. Avfallet täcktes med 0,5 meter lera vid Steffenburgsupplaget och 0,25 
meter cementstabiliserad kolflygaska (Cefyll®) vid Storgruveupplaget. Båda 
upplagen täcktes med 2 meter morän och tallar planterades slutligen ovanpå 
deponierna. 
 

 
Figur 1. Karta över Bersbo gruvområde med avfallsupplag, 
vattendrag samt provpunkter (D, Dd, I, K och U).  

 
Uppmärksamheten som föroreningssituationen i Bersbo gruvområde fick resulterade i 
övervakning och flertalet studier under cirka 15 år i anslutning till åtgärden. Det som 
har undersökts är bland annat åtgärdens funktion och kemiska förhållanden gällande 
lakvattnet som lämnar gruvområdet (Håkansson, 1999). Hydrologiska förhållanden 
har studerats bland annat med syfte att beräkna masstransport av metaller i 
omgivningen. Övervakning av vattenkemin har utförts kontinuerligt från början av 
1980-talet till slutet av 1990-talet (Sandén, 1999). 
 
År 2007 genomförde Länsstyrelsen i Östergötland en huvudstudie för att undersöka 
föroreningssituationen i Gruvsjön och vidare nedströms (SWECO, 2007). Syftet var 
att utreda behovet av ytterligare riskreducerande åtgärder och vidare undersökningar. 
I det stora hela kunde inga uppenbara risker för människor påvisas. Vad gäller möjliga 
risker för ekosystemen i området bedömdes det empiriska underlaget vara alltför 
begränsat för att dra några säkra slutsatser. Det konstaterades dock att en möjlig risk 
föreligger om de vattenkemiska förhållandena ändras. Ett exempel på sådana 
förändringar är sjunkande pH-värden med medförande försurning och ytterligare 
metallutfällning. 
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3. Metod 
 
Studien baserades på vattenprovtagning i avrinningsområdet kring Bersbo gruvfält. 
Proverna analyserades kemiskt för att erhålla metallhalter, pH och konduktivitet vid 
de olika provpunkterna. Dessa data var sedan föremål för statistisk hypotesprövning 
där de jämfördes med data från tidigare vattenprovtagning. Resultaten i studien 
framställs genom presentation av insamlade data och sannolikheten för nollhypotesen 
från den statistiska analysen. Framställningen gör detta till en kvantitativ studie 
(Clanchy & Ballard, 1998). 

3.1 Provtagning 
Då transporter av metaller från avfallet sker med hjälp av vatten, baseras studien på 
provtagningar av ytvattnet vid fem provpunkter kring upplagen.  

3.1.1 Provpunkter 
Provpunkterna valdes främst utifrån vilka provpunkter som undersökts i tidigare 
studier i området, se Sandén (1988). I och med det kunde data som erhölls i studien 
jämföras med existerande datamaterial. Av de tidigare studerade provpunkterna 
valdes två punkter för Storgruveupplaget samt två punkter för Steffenburgsupplaget. 
En ytterligare provpunkt, som ej tidigare studerats, utsågs i ett dräneringsdike i 
anslutning till Storgruveupplaget. I tabellen nedan (tabell 1) anges beskrivning av och 
motivering till respektive provpunkt. Provpunkternas placering framgår av figur 1 
ovan. 
 
Tabell 1. Presentation av valda provpunkter. 
Provpunkt Beskrivning och motivering 

 
Dagstollet (D) Brett dike nedanför Storgruveupplaget vilket innehåller 

dräneringsvatten från deponin. Provvatten från punkt D togs 
tidigare ur ett dräneringsrör. Rörets mynning ligger numera under 
vattenytan varför provvatten tas ur diket istället för direkt ur röret. 
Vattnet i diket rinner till inloppet till gruvsjön (I). 

Dike-Dagstollet 
(Dd)  

Dike vid sidan av Storgruveupplaget som samlar vattnet som 
rinner från ytskiktet av deponin. Vattnet vid punkten ska rent 
teoretiskt vara opåverkat av avfallet och motsvara 
bakgrundsvärdena. Vid besök på platsen kunde det konstateras att 
sedimenten i diket var starkt färgade av utfällt järn, varför 
provtagning vid punkten ansågs vara intressant för studien. Vattnet 
i diket rinner vidare till provpunkt I. 

Inloppet (I)   Inloppet till Gruvsjön som ligger nedströms Storgruveupplaget 
samt provpunkterna D och Dd.  

Uppströms (U)   Provpunkten är belägen uppströms Steffenburgsupplaget i 
Kuntebobäcken. Punkten är tänkt att ge en bild av 
bakgrundshalterna i området. Platsen för provpunkten flyttades 
cirka 100 meter i samband med åtgärden, då den misstänktes vara 
påverkad av läckage från avfallet (Sandén, 1999). 

Kuntebobäcken 
(K)   

Provpunkten ligger nedströms Steffenburgsupplaget i 
Kuntebobäcken. Jämförelsen mellan U och K kan ge en bild av 
läckaget från upplaget. 
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3.1.2 Val av variabler 
pH undersöktes i ytvattnet då det finns ett starkt samband mellan pH och lösta 
metaller i vatten (Salomons, 1995). Små förändringar av pH-värdet i lakvatten medför 
att mängden lösta metaller ökar eller minskar kraftigt. Låga pH-värden ger mer lösta 
metaller i vattnet. Vidare valdes att mäta konduktiviteten för att få ett mått på den 
totala mängden lösta joner i vattnet (Bydén et al., 2003). De uppmätta 
konduktivitetsvärdena kan förväntas följa metallkoncentrationerna i vattnet. 
 
Valet av metaller grundades i det uppskattade metallinnehållet i avfallet samt 
datamaterial från tidigare provtagning i området. Då tidigare erhållna resultat används 
möjliggör det även att tidsperioderna kan jämföras. I studien undersöktes halterna av 
järn, koppar, zink och kadmium, vilka har miljöpåverkan i varierande grad. Nedan 
följer en beskrivning av dessa. Anledningen till att bly uteslutits, trots att innehållet i 
avfallet uppgår till 1 %, baseras på att metallen binds starkt till sulfat och därför inte 
finns löst i vattnet i någon större omfattning (Naturvårdsverket, 2006).  
 
Kadmiums förmåga att reagera med proteiner gör att det är toxiskt för människor och 
djur redan vid låga halter (Naturvårdsverket, 2006). Metallen är också cancerogen. 
Kadmiums löslighet påverkas av pH-förhållandena och tillgängligheten till syre. Låga 
pH-värden och aeroba förhållanden ger en hög löslighet av metallen, medan höga pH-
värden och anaeroba tillstånd innebär att kadmium är bundet till exempelvis organiskt 
material eller metallsulfider. 
 
Koppar är ett nödvändigt näringsämne för växter och djur och ingår exempelvis i 
enzymer (Naturvårdsverket, 2006). De toxiska effekterna av höga kopparhalter kan 
variera mellan olika arter, men kan påverka exempelvis lever, njurar och 
immunförsvar. Koppar kan bindas starkt till humusämnen och det krävs låga pH-
värden, under 4, för att metallen ska lösas i vatten.  
 
Zink är liksom koppar ett livsnödvändigt näringsämne och ingår i en mängd enzymer 
och hormoner med funktioner som sårläkning, matsmältning, fortplantning och 
njurfunktion (Naturvårdsverket, 2006). Halter över 25µg/l anses kunna utgöra risker 
för sötvattenslevande organismer. 
  
Järn är ett essentiellt näringsämne och en ytterst viktig beståndsdel för både växter 
och djur. Metallen medverkar i växternas produktion av klorofyll och därmed deras 
syretransport (Smith & Smith, 2001). Motsvarande funktion har järn för 
syretransporten hos djur och skapandet av hemoglobin. När järn oxiderar har det en 
starkt försurande effekt i vatten (Håkansson, 1991; Salomons, 1995). Järn är också 
den dominerande metallen i avfallet i Bersbo (Håkansson, 1991). 

3.1.3 Förbehandling av provtagningsflaskor 
Att diska provflaskor för metallanalys med syra är viktigt för att avlägsna adsorberade 
metaller från flaskornas innerväggar (SiS, 1993a). I studien gjordes detta genom att 
MilliQ-vatten hälldes i 2-liters-flaskor som värmdes i mikrovågsugn i 10 minuter. 
Värmebehandlingen genomfördes för att påskynda rengörningseffekten av syran. 
Därefter tillsattes 5 ml salpetersyra (HNO3) i 2-liters-flaskorna som sedan vändes för 
att omblanda lösningen. Den varma syralösningen hälldes i provtagningsflaskor à 500 
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ml av polyeten, dessa vändes och fick stå i 24 timmar. Diskningen avslutades med att 
flaskorna sköljdes, först med varmt MilliQ-vatten och sedan med kallt MilliQ-vatten.  

3.1.4 Vattenprovtagning 
Proverna inhämtades från de fem provpunkterna vid nio tillfällen med början 22 
februari 2008 till och med 15 maj 2008. Provtagningstillfällena fördelades över 
perioden för att få en större spridning över säsong och för att få ett mer tillförlitligt 
medelvärde än om proverna hade inhämtats endast under ett tillfälle. 
 
Flaskorna fylldes på ett djup av ca 10 cm i den mån det var möjligt. Detta för att 
undvika vattnets ytfilm som ansamlar metaller (Bydén et al., 2003). Av samma 
anledning togs korken av under vattenytan. Under isiga förhållanden, den 25 mars, 
samt vid lågt vattenstånd, den 12 maj, understeg vattnet detta djup på punkten Dd, 
varför förfarandet inte kunde tillämpas.  
 
Två variabler analyserades i fält: pH mättes med PHM 202 pH METER från 
Radiometer, och konduktivitet mättes med Dist WP 3 från HANNA Instruments. 
Mätutrustningen kalibrerades i fält vid varje provtagningstillfälle och jämfördes med 
stationär mätutrustning på laboratoriet vid ett tillfälle. 

3.1.5 Konservering och förvaring 
Proverna fraktades i kylväska från provtagningsplatsen till laboratoriet på Tema 
Vatten vid Linköpings universitet och konserverades därefter genom tillsats av 1 ml 
salpetersyra per 500 ml provvatten. Konserveringen syftar, liksom syradiskningen, till 
att lösa metaller som adsorberat till flaskornas innerväggar (SiS, 1993a). Efter 
konservering förvarades proverna i kylrum fram till analys, vilket var från en dag upp 
till fyra veckor.  

3.2 Metallanalyser 
Då metaller ska analyseras i naturprover är atomabsorbtionsspektrometrisks teknik 
(AAS) användbar eftersom låga metallhalter kan bestämmas (Simonsen, 2005). För 
metallanalyserna i studien användes atomabsorbtionsspektrometern Perkin Elmer 
1100, utrustad med flamma av acetylengas kombinerat med syrgas. 
 
Proverna späddes för att metallhalterna skulle stämma överens med de optimala 
mätområdena för respektive metall i enlighet med svensk standard (SiS 1993b). 
Kalibrering utfördes med tre lösningar per metall för framtagning av 
kalibreringskurva. Ett blankprov innehållande MilliQ-vatten och salpetersyra, i 
samma koncentration som spädningslösningen, analyserades under det ena av två 
analystillfällen. Resultatet av blankprovet påvisade inte någon nämnvärd 
kontaminering vid analystillfället. 

3.3 Jämförande analyser 
De statistiska tester som gjordes i studien syftade till att jämföra värden på variablerna 
vid olika tidpunkter. De variabler som undersöktes var: pH, konduktivitet, Cd, Cu, Fe 
samt Zn. Mätdata från åren efter åtgärd (1992-1998) samt de data som erhållits ca 20 
år efter åtgärd (2008) jämfördes för respektive provpunkt. Båda perioderna består av 
mätvärden inhämtade under februari till maj. Ett urval av tidigare data har därmed 
gjorts för att motsvara säsongen för det datamaterial som erhållits i studien. Eftersom 
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provpunkten Dd inte har någon motsvarighet i tidigare datamaterial jämfördes denna 
med provpunkten U för perioden 2008. Detta görs för att undersöka om vattnet vid Dd 
är opåverkat av lakvatten från gruvavfallet, vilket U anses vara. 
 
Nollhypotesen för de statistiska testerna i studien var att det inte finns någon skillnad i 
metallhalter mellan perioderna. Alternativhypotesen var således att det finns en 
skillnad. För att pröva nollhypotesen tillämpades Mann-Whitneys icke-parametriska 
test då det erhållna datamaterialet i studien inte är normalfördelat (Wheater & Cook, 
2000). Testet genererar bland annat ett värde på sannolikheten för nollhypotesen, 
vilket användes för att fastställa om värdet på variablerna har förändrats mellan 
tidsperioderna. I de fall sannolikheten understiger 5 % antas alternativhypotesen och 
en signifikant skillnad mellan perioderna anses vara statistiskt belagd. 
 
4. Resultat 
 
Resultaten som erhållits i studien presenteras i följande stycken, först med avseende 
på resultat av ytvattenprovtagningen och sedan med avseende på de statistiska tester 
som utförts då resultaten jämfördes med resultat ur tidigare studier. 

4.1 Mätdata 
I tabell 2 nedan presenteras medianvärden för fältmätningarna av pH och 
konduktivitet samt de halter av metallerna kadmium, koppar, järn och zink som 
erhållits ur AAS-analysen. Medianvärdet presenteras för att ge en samlad bild av 
värdena, oberoende av avvikelser i datamaterialet. Resultaten av kadmiumanalyserna 
på punkterna K och U understeg detektionsgränsen, som är 0,005 mg/l, varför dessa 
presenteras som <0,005. 
 
 
Tabell 2. Medianvärden av undersökta variabler för provpunkterna D, Dd, I, K och U 

Provpunkt pH Konduktivitet 
µS/cm 

Cd mg/l Cu 
mg/l 

Fe mg/l Zn mg/l 

D 
 

3,96 1393 0,079 1,63 226,27 69,45 

Dd 
 

5,79 265 0,007 0,143 27,72 8,59 

I 
 

3,42 1007 0,046 1,243 73,92 47,57 

K 
 

6,08 100 <0,005 0,034 1,65 0,37 

U 
 

5,77 52 <0,005 0,004 1,66 0,067 

 
 
Samtliga uppmätta pH-värden var under 7. Mycket låga pH-värden kunde observeras 
vid punkterna D och ännu lägre vid I. Vid K återfanns det högsta pH-värdet för 
området. Värdena vid U och Dd var nästan lika höga och något lägre än vid K.  
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Vid provpunkt D återfanns de högsta metallhalterna för samtliga metaller och även 
den högsta konduktiviteten. Vid I är det främst järn som skiljer sig i förhållande till 
halterna vid D. Dd påvisar högre värden för metaller samt konduktivitet i jämförelse 
med U. Det är exempelvis drygt 100 gånger högre zinkhalter vid Dd än vid U.  
 
Lägst halter påträffades vid U och K. Konduktiviteten är dubbelt så hög vid K som 
vid U. Järnvärdena är de samma vid de båda punkterna medan zink och koppar är 
högre vid K än vid U.  

4.2 Jämförande analyser 
Jämförelsen mellan tidsperioderna illustreras här nedan i box-diagram som visar 
medianvärde samt spridning för observationerna på respektive punkt och variabel (se 
figur 2 till 7). Avvikande värden visas som cirklar och extremvärden visas som 
stjärnor. Diagrammen visar också hur värdena för de olika variablerna på de olika 
provpunkterna förhåller sig till varandra. I och med detta kan den nya provpunkten 
Dd, som inte har någon motsvarighet i tidigare datamaterial, här sättas i relation till 
övriga punkter. De gråfärgade boxarna till vänster i diagrammen, visar de data som 
inhämtades mellan åren 1992-1998 för respektive provpunkt. De vita boxarna, till 
höger för respektive provpunkt, visar data som är inhämtade under 2008. 
 
Resultatet av jämförelsen mellan tidsperioderna, som utfördes med hjälp av Mann-
Whitney-test, presenteras i tabell 3-8 nedan. I figurerna framgår att data inte är 
normalfördelade, vilket berättigar användandet av Mann-Whitneys test.  I tabellerna 
anges sannolikheten för nollhypotesen - att det inte föreligger någon skillnad i 
uppmätta värden mellan tidsperioderna. 

4.2.1 pH 
Figur 2 påvisar en sänkning av pH-värdet över tid vid punkterna D och I, nedströms 
Storgruveupplaget. Vid punkterna K och U, visas en tendens till ökade pH-värden. 
pH-värdet vid punkten Dd ser ut att vara i nivå med det som uppmätts för punkten K. 
 

 
Figur 2. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
pH-värden för samtliga provpunkter. 
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I tabell 3 framgår att det går att belägga en statistisk skillnad av pH-värdet mellan de 
två perioderna för samtliga provpunkter. 
  
 
Tabell 3. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln pH. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) <0,1 % 1,3 % 0,3 % <0,1 % 
 

4.2.2 Konduktivitet 
Figur 3 påvisar en sänkning av konduktiviteten vid samtliga provpunkter. 
Konduktiviteten vid punkten Dd är cirka fem gånger högre i jämförelse med U (se 
även tabell 2). 
 

 
Figur 3. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
uppmätt konduktivitet på samtliga provpunkter. 
 
 
Tabell 4 visar att en statistisk skillnad av konduktiviteten kan beläggas mellan de två 
perioderna för samtliga provpunkter. 
 
 
Tabell 4. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln konduktivitet. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) <0,1 % 0,2 % 0,6 % <0,1 % 
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4.2.3 Kadmium 
I figur 4 framgår en tydlig minskning av kadmiumhalterna vid punkterna D och I, 
vilket också kan verifieras med hjälp av p-värdet i tabell 5. Vid punkten K kunde 
ingen skillnad beläggas och medianvärdet för kadmiumhalten understeg också 
detektionsgränsen (se tabell 2). 
 

 
Figur 4. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
kadmiumkoncentrationen på samtliga provpunkter. 

 
 

Jämförelsen vid U visas inte eftersom halterna understeg detektionsgränsen för båda 
perioderna. Halterna vid punkten Dd är högre än vid K (se tabell 2). 
 

 
Tabell 5. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln Cd. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) <0,1 % <0,1 % 7,8 % - 
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4.2.4 Koppar 
En tydlig minskning av kopparhalterna vid punkterna D och I åskådliggörs i figur 5. 
vilket verifieras i tabell 6. Även vid K kunde en minskning beläggas, men vid U 
kunde ingen skillnad visas. Halterna vid Dd är högre än vid punkterna K och U. 
 

 
Figur 5. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
kopparkoncentrationen på samtliga provpunkter. 

 
 
Tabell 6. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln Cu. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) <0,1 % <0,1 % <0,1 % 14,5 % 
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4.2.5 Järn 
En minskning av järnhalterna vid punkterna D, I och K framgår av figur 6 och en 
statistisk skillnad kunde beläggas (se tabell 7). Vid U behålls noll-hypotesen då ingen 
skillnad kunde påvisas. 
 

 
Figur 6. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
järnkoncentrationen på samtliga provpunkter. 

 
 
Tabell 7. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln Fe. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) 1,7 % 0,8 % 0,4 % 9,1 % 
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4.2.6 Zink 
En minskning av zinkkoncentrationen vid punkterna D, I och K visas i figur 7. Vid 
punkten U föreligger en ökning av zinkkoncentrationen. Förändringen är inte tydlig i 
figuren men uppgår till ungefär det dubbla. I tabell 8 framgår att en statistisk skillnad 
påvisades i samtliga fall. 
 

 
Figur 7. Box-diagram som illustrerar jämförelsen mellan tidsperioderna med avseende på 
zinkkoncentrationen på samtliga provpunkter. 

 
 
Tabell 8. Resultat av jämförelse mellan tidsperioderna för provpunkterna D, I, K samt U och 
variabeln Zn. Sannolikheten för nollhypotesen (p) anges i procent. 
Provpunkt D I K U 
p-värde (2-sidigt) <0,1 % 2,1 % <0,1 % <0,1 % 
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5. Diskussion 
 
Nedan diskuteras resultaten av genomförda fältmätningar, metallanalyser och den 
statistiska hypotesprövningen. Diskussionen tar upp oxidation av järn, dräneringsdiket 
vid Storgruveupplaget, observerade skillnader i metallhalter vid provpunkterna samt 
en avslutande diskussion kring åtgärden 20 år efter att den genomfördes.  

5.1 Oxidation av järn 
De järnhalter samt pH-värden som resultatet visar vid punkterna D, Dd och I kan 
förklaras med hjälp av oxidationen av järn. Oxidationsprocessen sker i två steg varav 
det första sker i deponin. För att järnsulfid ska oxidera i deponin krävs att det finns 
viss tillgång till syre och vatten (Salomons, 1995). I processen bildas Fe (II), sulfat 
och vätejoner (H+), vilket innebär att järnet kan transporteras med vatten. Vattnet från 
deponin transporterar på så sätt Fe (II) samt (H+), vilket återfinns i vattnet vid punkt 
D. Detta förklarar de höga järnhalterna och det låga pH-värdet vid punkten.  
 
Nästa steg i processen, då Fe (II) blir Fe (III), sker förutsatt att tillgången till syre ökar 
(Salomons, 1995). I processen frigörs ytterligare vätejoner och Fe (III) syns som 
orangefärgat sediment. Processen antas fortskrida mellan provpunkterna D och I, 
vilket förklarar de minskade järnhalterna samt det låga pH-värdet i vattnet vid I. 
Denna sedimentering av Fe (III) har troligtvis medfört den stora mängd sediment som 
observerats på bottnen i diket och i inloppet till Gruvsjön. Mängden tillgängliga 
vätejoner, vilken ökar i och med oxidationsprocessen, ger förklaringen till att pH-
värdena är ännu lägre vid I än vid D.   
 
Syreomsättningen i upplagen i Bersbo har tidigare diskuterats av Lundgren (2001). 
Författaren konstaterar att koncentrationen av syre i Storgruveupplaget är omkring 0,1 
och 5 %. Processen där järnsulfid oxideras i Storgruveupplaget antas därför ske på 
grund av att syre finns tillgängligt i deponin. Detta antyder att det förekommer syre i 
avfallet i deponin och att täckningen inte fullständigt utestänger syre. En alternativ 
förklaring till de pH-värden och metallhalter som resultatet visar kan vara reduktion 
av Fe (III). Om anaeroba förhållanden råder i Storgruveupplaget, snarare än aeroba, 
reduceras därför Fe (III) till Fe (II) (Benjamin & Honeyman, 2000). Reaktionen 
förutsätter förekomst av Fe (III) i deponin. Fe (III) skulle kunna finnas i deponin 
eftersom avfallet, före täckning, låg exponerat för syre. 
 
En förändring mellan de två tidsperioderna kunde påvisas vid provpunkt D. 
Järnhalterna är lägre under 2008 än under perioden 1992-1998, detta trots att pH är 
lägre under 2008. En förklaring kan vara att förutsättningarna ändrats vid 
provpunkten. När vattnet togs ur dräneringsröret hade troligen en mindre mängd Fe 
(II) oxiderats jämfört med när prover togs ur det breda diket där Fe (III) hunnit bildas 
i större utsträckning. Orsaken kan antas vara mer syrefattiga förhållanden i 
dräneringsröret än i diket.  

5.2 Förbättringar i Kuntebobäcken 
Som resultatet visar återfanns en ökning av pH-värdena vid provpunkterna kring 
Steffenburgsupplaget. Ökningen vid punkten U skulle kunna antyda att vattnet varit 
påverkat av gruvavfall under perioden 1992-1998, detta trots att punkten flyttats för 
att påverkan från avfallet skulle undvikas. Då en liknande variation kunnat observeras 
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vid punkten K antyder det att både U och K kan ha varit lika påverkade av lakvatten. 
Det faktum att pH-värdena vid U och K ökat visar en förbättring av vattenkvaliteten. 

5.3 Dräneringsdiket vid Storgruveupplaget 
Provpunkten Dd skulle i teorin ha liknande värden som punkten U, som motsvarade 
bakgrundsvärdena för området. Jämförelsen i studien visar dock att skillnader 
föreligger i konduktivitet och metallkoncentrationer mellan de båda punkterna. Störst 
skillnad uppvisade zinkhalterna, där halterna vid Dd var dryga hundra gånger högre 
än vid U. Resultatet påvisar därmed att vattnet i dräneringsdiket troligen är påverkat 
av det deponerade avfallet i Storgruveupplaget. Detta skulle i sådant fall indikera att 
surt lakvatten från deponin når diket och att täckningens förmåga att hindra vatten och 
syre från att komma i kontakt med avfallet kan vara ofullständig. En möjlig felkälla 
som kan ha påverkat de uppmätta metallhalterna vid provpunkten Dd är det faktum att 
det stundom var så lågt vatten att sedimenten grumlades och togs upp i provflaskan 
vid provtagningen. Detta kan förklara spridningen i datamaterialet eftersom mängden 
sediment i proverna varierade. Konserveringen av proverna, där syra tillsattes, kan 
även till viss del ha medfört att metaller i sedimenten lösts ut och gett en felaktig bild 
av metallhalterna i vattnet i dräneringsdiket (SiS, 1993a).  
 
Vid provpunkten framkom relativt höga pH-värden, med ungefär samma värden som 
vid punkten U. Spridningen i datamaterialet gällande pH var dock större vid Dd än 
vid U, där värdena var stabila. Resultatet kan förklaras med att den 
cementstabiliserade flygaska som utgör täckskiktet på Storgruveupplaget har en 
neutraliserande verkan på lakvattnet (Péres-López et al., 2007). Variationen kan då 
förklaras med att neutraliserande mineral transporteras i olika grad beroende på 
varierande nederbörd och erosion.  
 
Då det inte tidigare tagits några prover vid punkten går det inte att säga huruvida 
någon förändring skett över tid vad gäller täckningens funktion och vattnet i diket. 
Även om metallkoncentrationerna vid Dd inte är höga i jämförelse med 
koncentrationerna vid D kunde en kraftig ökning av metallkoncentrationerna 
observeras vid det sista provtagningstillfället vid Dd (se bilaga 1). Ökningen kan inte 
verifieras då provtagning inte fortsatte efter detta tillfälle och skulle kunna bero på 
nämnda felkälla. Det är möjligt att uppgången är en del i säsongsvariationen vid 
punkten, men ökningen kan också vara en början på en uppåtgående trend. 

5.4 Skillnader i metallhalter 
Ökningen av zinkkoncentrationen som observerades vid punkten U då de två 
tidsperioderna jämfördes, kan inte med säkerhet påstås vara riktig. Kontaminering av 
vatten med avseende på zink är vanlig vid provtagning och hantering av vattenprover 
(SiS, 1993a), vilket inte helt kan uteslutas. Inga förhöjda zinkkoncentrationer kunde 
påvisas vid punkten K, som ligger nedströms i samma vattendrag. Eftersom 
koncentrationerna vid K trots allt var betydligt högre än vid U, hade samma ökning 
vid K likväl varit försumbar och svår att upptäcka. Vid punkterna D och I har 
zinkhalterna sjunkit mellan tidsperioderna, dock ej i samma omfattning som 
kadmium, koppar och järn.  
 
Kadmium- såväl som kopparkoncentrationerna visade stor spridning under perioden 
1992-1998 vid provpunkterna D och I. Att samma spridning inte förekom under 
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perioden 2008 kan förklaras av att proverna då togs endast under en säsong. På grund 
av att väderförhållanden varierar, kan skillnader i transporten av metaller från 
deponierna förekomma (Sandén et al., 1997). Variationen i metallkoncentrationer 
under perioden 1992-1998 kan därmed förklaras (se figurer 3-7).  
 
För att sätta kadmiumhalterna i relation till dess effekter på levande organismer kan 
en jämförelse göras mellan de uppmätta halterna och de gränsvärden som 
Livsmedelsverket satt upp för dricksvatten. Ur gränsvärdena framgår att vatten, som 
livsmedel, anses vara otjänligt då innehållet av kadmium uppgår till 0,005 mg/l 
(Livsmedelsverket, 2001). Halterna av kadmium, som uppgick till 0,079 mg/l i 
medianvärde vid D, kan även jämföras med halterna vid U, som understeg 
detektionsgränsen (0,005 mg/l). Halterna vid D och halterna vid I, som uppgick till 
0,046 mg/l, är således betydligt högre än bakgrundsvärdet för området samt 
gränsvärdet för dricksvattenkvalitet. Trots en observerad minskning av järn- och 
kopparkoncentrationen i ytvattnet generellt sett, överstiger dessa gränsvärdet för 
dricksvatten och värdena erhållna vid U. Vattnet i avrinningsområdet vid 
Storgruveupplaget anses därför fortfarande vara kraftigt förorenat, trots den statistiskt 
belagda minskningen mellan perioderna.  
 
De uppmätta förändringarna i konduktivitet mellan perioderna 1992-1998 och 2008 är 
generellt i linje med de förändringar som kunde konstateras för metallerna, vilket 
stärker resultatet av metallanalyserna. De extremvärden som erhölls vid första 
fältmätningen (se bilaga 1 samt figur 3) kan ifrågasättas i och med att dessa avviker 
betydligt från medianvärdet på punkt K och U. Avvikelsen kan bero på osäkerheter i 
fältutrustningen som användes vid mätning av konduktiviteten vid det första 
provtagningstillfället. Utrustningen ersattes därefter. Då en signifikant minskning trots 
allt kunde påvisas, bedöms extremvärdena inte ha haft betydelse för resultatet av 
jämförelsen. 

5.5 20 år efter åtgärden 
Utifrån studiens resultat har det påvisats förändringar vid flera av provpunkterna. I de 
flesta fall innebär förändringen minskade metallkoncentrationer i ytvattnen nedströms 
de båda upplagen. Att mängden metaller som transporteras från upplagen inte har ökat 
indikerar, med avseende på spridning av metaller, att åtgärden fungerar. Minskningen 
av metallerna, tillsammans med minskningen av syretillgängligheten från 21 % till 0-
5 %, som observerats av Lundgren (2001), ger en entydig bild av åtgärdens inverkan 
på metallutlakningen. Det faktum att det i studien observerats att pH-värdena vid 
Storgruveupplaget sjunkit kan dock innebära att metaller, som är lagrade i 
bottensediment i vattendragen, kan komma att frigöras och därmed transporteras 
vidare i avrinningsområdet nedströms Storgruveupplaget (Jonsson, 2000).  
 
Den studie av bottenfauna i Gruvsjön som genomfördes 2006 visade att art- och 
individantalet fortfarande var lågt, vilket härleddes till de höga 
metallkoncentrationerna i bottensedimenten (SWECO, 2007). Ytterligare lagring av 
metaller i bottensedimenten, alternativt mer lösta metaller i vattnet, får konsekvenser 
av olika slag. En fortsatt lagring av metaller i Gruvsjön får konsekvenser för 
bottenfaunan i sjön. Om metallkoncentrationerna ökar i sjön och metaller 
transporterar vidare i avrinningsområdet, kan det komma att påverka flora och fauna 
nedströms. 
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Slutligen kan det framhållas att resultaten visar på en förbättring av miljömässiga 
förhållanden med avseende på ytvattenkvalitet i Bersbo gruvområde. Vissa resultat 
som erhållits har dock medfört att intresset för området kvarstår. I nedanstående 
stycke presenteras förslag till vidare studier i området. 

5.5.1 Vidare studier 
För att följa upp resultaten i studien skulle en fortsatt övervakning av ett antal faktorer 
kunna utföras. Ytvattnet vid punkten Dd kan, vilket argumenterats ovan, ligga till 
grund för mer långtgående observationer. Av intresse är att ta fram data för en längre 
tidsperiod som kan analyseras med avseende på säsongsvariation, förändringar över 
tid och dess påverkan på avrinningsområdet. Om pH-värdena vid Storgruveupplaget 
förändras över tid i någon riktning skulle det kunna ge en bild av täckningens 
funktion. De pH-värden som observerats vid provpunkterna D och I har föranlett ett 
intresse för att undersöka om dessa även sjunker fortsättningsvis samt vad det i sådant 
fall får för konsekvenser nedströms i recipienten.  
 
 
6. Slutsatser 
 

• Konduktiviteten har minskat vid samtliga provpunkter i jämförelsen mellan de 
två tidsperioderna.  

 
• pH-värdet har ökat vid provpunkterna U och K vid Steffenburgsupplaget 

jämfört med pH-värdena för samma punkter under perioden 1992-1998. 
Förändringen har belagts statistiskt. 
 

• pH-värdet på punkterna D och I vid Storgruveupplaget har sjunkit i jämförelse 
med pH värdena under perioden 1992-1998. Minskningen var signifikant. 

 
• Sänkningen av pH-värdet vid provpunkterna D och I har troligen orsakats av 

oxidation av järn i Storgruveupplaget. 
 

• En signifikant skillnad mellan perioderna har i de flesta fall belagts och 
koncentrationen av metallerna Cd, Cu, Fe samt Zn har generellt sett minskat i 
ytvattnen i anslutning till de täckta deponierna. 

 
• Metallhalterna är, trots påvisad minskning, höga i jämförelse med 

bakgrundshalterna. 
 

• Provpunkten Dd motsvarar inte bakgrundsvärdena i området och kan antas 
vara påverkad av lakvatten från Storgruveupplaget. 

 
• Resultaten som observerats, anses påvisa en miljömässig förbättring, med 

avseende på ytvattenkvaliteten i gruvområdet. 
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8. Bilaga 1 – Resultat av ytvattenanalyser 
 

Tabeller med mätvärden för provpunkterna 

Dagstollet (D) 
Datum pH Konduktivitet 

µS/cm 
Cd 

mg/l 
Cu mg/l Fe mg/l Zn mg/l 

2008-02-22 3,90 1700 0,066 1,69 341 97,2 
2008-03-25 4,01 1210 0,079 1,61 226 69,5 
2008-03-31 4,11 1372 0,065 1,42 184 54,8 
2008-04-07 3,73 1393 0,073 1,63 177 58,2 
2008-04-14 3,64 1452 0,063 1,45 159 50,8 
2008-04-21 3,49 1516 0,079 1,60 201 68,2 
2008-04-28 4,01 1270 0,081 2,09 364 115 
2008-05-05 3,96 1433 0,088 2,18 320 113 
2008-05-12 4,14 1320 0,098 2,30 393 123 

Median 3,96 1393 0,079 1,63 226 69,5 
 

Dike-Dagstollet (Dd) 
Datum pH Konduktivitet 

µS/cm 
Cd 

mg/l 
Cu mg/l Fe mg/l Zn mg/l 

2008-02-22 6,40 265 0,007 0,044 4,51 4,76 
2008-03-25 5,99 268 0,007 1,045 33 6,41 
2008-03-31 6,38 170 0,005 0,022 17,8 2,66 
2008-04-07 5,25 228 0,040 0,440 102 34,2 
2008-04-14 6,33 174 <0,005 0,044 3,52 3,75 
2008-04-21 5,67 225 0,021 0,231 61,4 18,6 
2008-04-28 5,79 292 0,005 0,143 27,7 8,59 
2008-05-05 5,44 370 0,007 0,099 24,5 10,1 
2008-05-12 5,03 440 0,060 0,869 232 83,0 

Median 5,79 265 0,007 0,143 27,7 8,59 
 

Inloppet (I) 
Datum pH Konduktivitet 

µS/cm 
Cd mg/l Cu mg/l Fe mg/l Zn mg/l 

2008-02-22 3,60 1086 0,042 0,968 85,1 47,6 
2008-03-25 3,95 700 0,046 1,243 69,9 33,9 
2008-03-31 3,97 692 0,031 0,781 49,2 32,2 
2008-04-07 3,41 1044 0,042 0,814 73,9 31,9 
2008-04-14 3,97 634 0,039 0,990 41,3 24,3 
2008-04-21 3,42 1007 0,053 1,793 60,2 66,6 
2008-04-28 3,15 1003 0,051 1,265 96,4 69,4 
2008-05-05 3,08 1406 0,059 1,375 118 74,5 
2008-05-12 3,24 1494 0,068 1,518 172 75,0 

Median 3,42 1007 0,046 1,243 73,9 47,6 
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Kuntebobäcken (K) 
Datum pH Konduktivitet 

µS/cm 
Cd mg/l Cu mg/l Fe mg/l Zn mg/l 

2008-02-22 6,06 1069 0,007 0,042 1,54 0,374 
2008-03-25 5,93 103 <0,005 0,032 1,65 0,418 
2008-03-31 6,08 100 <0,005 0,032 1,32 0,396 
2008-04-07 5,69 95 <0,005 0,034 1,65 0,374 
2008-04-14 6,09 92 <0,005 0,038 2,20 0,440 
2008-04-21 6,09 88 <0,005 0,034 1,43 0,341 
2008-04-28 5,84 100 0,008 0,061 1,65 0,330 
2008-05-05 6,3 126 0,008 0,082 2,53 0,352 
2008-05-12 6,2 155 0,006 0,01 3,52 0,330 

Median 6,08 100 <0,005 0,034 1,65 0,370 
 

Uppströms Kuntebobäcken (U) 
Datum pH Konduktivitet 

µS/cm 
Cd mg/l Cu mg/l Fe mg/l Zn mg/l 

2008-02-22 5,18 477 0,007 0,005 1,65 0,034 
2008-03-25 5,72 52 <0,005 <0,005 1,83 0,068 
2008-03-31 5,80 55 <0,005 <0,005 1,37 0,074 
2008-04-07 5,42 54 <0,005 <0,005 1,54 0,067 
2008-04-14 5,84 54 <0,005 <0,005 1,35 0,074 
2008-04-21 5,77 50 <0,005 <0,005 1,66 0,068 
2008-04-28 5,27 39 0,007 0,006 2,49 0,039 
2008-05-05 5,88 44 <0,005 0,005 3,01 0,043 
2008-05-12 5,90 47 0,006 0,076 6,85 0,061 

Median 5,77 52 <0,005 0,004 1,66 0,067 
 


