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Abstract 
 
Potential for Production of Acid Mine Drainage and Quantification of Nitrogen 
Leakage in Mine Wastes: A Case Study from the Kiirunavaara Mine in Sweden 
Eva Smedborn Paulsson 
 
Mining waste rock from the Kiirunavaara-mine in northern Sweden was studied to 
determine if there is a potential for production of acid mine drainage (AMD), if there is 
a leaching of nitrogen compounds from the waste rock and if a correlation between 
the two processes can be seen. A mineralogical characterization of the waste rock 
was done through dry sieving, X-Ray Diffraction (XRD) and elemental analysis. 
Through shake flask experiments, where waste rock of three different grain sizes (8-
16 mm, 2-4 mm and less than 1 mm) were mixed with deionized water (L:S-ratio of 
10), the change in pH, alkalinity and dissolved ions during a 10-week period was 
determined.  
 The waste rock in Kiirunavaara was found to consist mainly of plagioclase, quartz 
and biotite, but the waste rock also contains 18 g pyrite per kg waste rock. The shake 
flask experiments indicate that the mine drainage from the waste rock in Kiirunavaara 
is alkaline, with a pH above 9. Weathering of sulphide minerals occur, but are 
neutralised by buffering minerals such as calcite and thus no potential for AMD-
production exists. The leaking of nitrogen compounds occurs mainly during the first 
few days. Both ammonium and nitrate showed significant correlations with pH, where 
lower pH-values typically exhibited higher ammonium concentrations, while higher 
pH-values correlated with higher nitrate concentrations.     
 
Key words: Acid mine drainage, nitrogen leakage, mine drainage, mining waste 
rock, Kiirunavaara, shake flask experiment  
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Sammanfattning 
 
Potential för produktion av surt lakvatten och kvantifiering av kväveutsläpp 
från restprodukter i gruvindustrin: En fallstudie från Kiirunavaara-gruvan 
Eva Smedborn Paulsson 
 
Gruvavfall, i form av gråberg, från Kiirunavaara-gruvan i Kiruna, norra Sverige 
undersöktes för att se om surt lakvatten kan bildas från gråberget och om detta kan 
ha en påverkan på hur mycket kväve som kan lakas ut från gråberget. För detta 
ändamål gjordes dels en mineralogisk undersökning av gråberget, med siktning, 
röntgendiffraktion (XRD) och grundämnesanalys och dels laborativa skakförsök. Från 
skakförsöken, där olika kornstorlekar (8-16 mm, 2-4 mm och mindre än 1 mm) 
blandades med avjoniserat vatten med L/S-kvoten 10, kunde förändringar i pH, 
alkalinitet och lösta joner undersökas över en 10-veckors period. 
 De främsta mineralen i gråberget i Kiirunavaara visades vara plagioklas, kvarts 
och biotit. I gråberget finns även 18 g pyrit/kg gråberg. Skakförsöken indikerar att 
lakvattnet från gråberget i Kiirunavaara är alkaliskt med ett pH över 9. Vittring av 
sulfidmineral sker, men neutraliseras av buffrande mineral som kalcit och ingen 
potential till produktion av surt lakvatten finns. Kväveutlakningen sker främst under de 
första dygnen, men mer än hälften av de kväveföreningar som antas finnas i 
gråberget lakas inte ut. Både nitrat och ammonium visade signifikanta korrelationer 
med pH, där högre pH-värden tydde på högre nitratkoncentrationer och lägre pH-
värden på högre ammoniumkoncentrationer. Detta indikerar att även om inget 
samband kunde ses mellan produktion av surt lakvatten och kväveutlakning, så är 
mängden av olika kväveföreningar som lakas ut beroende av lakvattnets pH-värde. 
 
Nyckelord: Surt lakvatten, kväveutlakning, restprodukter gruvor, Kiirunavaara, 
lakvatten, skakförsök  
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1. Introduktion 
Vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag påverkas av vilka och hur mycket lösta 
ämnen som finns i vattnet. Vittring av berggrunden frigör viktiga baskatjoner som 
kalcium, kalium och natrium, medan nedbrytning av organismer ger nödvändiga 
näringsämnen som kväve och fosfor (Grip & Rodhe, 2000). Vissa mineral i 
berggrunden kan däremot ha en negativ påverkan på vattensystem vid vittring, 
exempelvis kan sulfidmineral oxidera med resultatet att väteprotoner frigörs (Amos et 
al., 2015; Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015). Detta kan då sänka pH-värdet och 
leda till utlakning av exempelvis tungmetaller som kan vara skadliga för organismer 
(ibid.). För mycket av näringsämnena kväve och fosfor kan också vara skadligt, då 
övergödning av systemet kan ske. Mänskliga verksamheter kan påverka kvalitén i 
många vattensystem, bland annat genom utsläpp av näringsämnen, svårnedbrytbara 
ämnen och tungmetaller. En av de verksamheter som kan ha en inverkan på 
vattensystem är gruvindustrin, både under tiden gruvan är aktiv och efter att gruvan 
har lagts ned. Framförallt är det restprodukterna från gruvbrytningen, i form av 
gråberg och anrikningssand, som kan orsaka miljöproblem. Detta då avfallet 
innehåller många olika mineral och grundämnen som i kontakt med luft och vatten 
kan vittra och lakas ut i närliggande vattendrag (Mäkitalo, 2015). Om sulfidmineral 
finns i avfallet kan surt lakvatten bildas i större kvantiteter än vad som sker naturligt 
(Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015). Från många gruvor sker även stora utsläpp av 
kväve, då inte allt sprängmedel som används detonerar och i kontakt med vatten kan 
kväveföreningarna nitrat och ammonium lakas ut (Forsyth, Cameron & Miller, 1995). 
De utlakade kväveföreningarna och även de produkter som bildas vid vittring kan 
binda till laddade ytor hos avfallet genom adsorption (Eriksson et al., 2011).  
 Sulfidvittring och surt lakvatten inom gruvindustrin har i Sverige studerats sedan 
1970-talet (Carlsson, 2002) och även kväveproblemet inom gruvindustrin har 
uppmärksammats och större studier görs bland annat i Kanada, Sverige och Finland 
(Bailey et al., 2013; Ecke, 2014; GTK, u.å.). Då sulfidvittring och kväveutlakning hör 
till de största problemen inom gruvindustrin finns det ett behov av att undersöka 
kopplingar mellan dessa två. I och med att adsorption i de flesta fall är pH-beroende 
(Eriksson et al., 2011) skulle en produktion av surt lakvatten med en resulterande pH-
sänkning kunna ha en effekt på hur mycket kväveföreningar och metaller som lakas 
ut och transporteras till närliggande vattensystem.  
 

1.1 Problemformulering och syfte 
Kiirunavaara-gruvan i Kiruna är världens största underjordsgruva för järnmalm 
(LKAB, 2016a) och bara under 2015 genererades 9,3 miljoner ton gråberg (LKAB, 
2016b). Stora utsläpp av kväveföreningarna nitrat och ammonium sker från gruvan, 
som anses vara sprängmedelsrester från gruvbrytningen (Forsberg & Åkerlund, 
1999). Gråberget anses innehålla 41% av de sprängmedelsrester som bildas 
(Lindeström, 2012). LKAB, som äger Kiirunavaara-gruvan, delfinansierar en 
forskningsstudie, miNing med avseende att ta fram metoder för att rena gruvvattnet 
från kväve som genomförs under 2013-2016 (Ecke, 2014). Uppsala Universitet deltar 
i en denna forskningsstudie, med forskare från Institutionen för geovetenskaper, där 
man undersöker metoder för att minska kväveutlakningen från gråberg. För detta har 
man byggt två testdeponier i vid Kiirunavaara-gruvan. I dessa testdeponier har 
sulfidmineralet pyrit hittats och frågan om det finns en potential för bildning av surt 
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lakvatten från gråberget har ställts och om en sådan produktion kan ha en inverkan 
på hur mycket kväve som lakas ut.  

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka gråberg från Kiirunavaara-
gruvan för att bestämma om det finns en potential till att surt lakvatten kan bildas, om 
det sker någon kväveutlakning och om ett samband mellan sulfidvittring och 
kväveutlakning kan urskiljas.  

 

1.2 Frågeställningar och hypoteser 
De frågeställningar som arbetet har utförts efter är: 
 

• Hur ser den mineralogiska och kemiska sammansättningen av gråberget ut? 
• Hur stor är potentialen för bildning av surt lakvatten och hur snabbt sker en 

eventuell sulfidvittring? 
• Sker någon kväveutlakning från gråberget och hur snabbt sker utlakningen i 

sådana fall? 
• Kan det urskiljas något samband mellan produktion av surt lakvatten och 

kväveutlakningen? 
 
Lakvattnet från gråbergsdeponierna hamnar till stor del i gruvdammarna som finns på 
gruvområdet. Enligt de kontrollprogram som LKAB måste följa, görs mätningar 
kontinuerligt av utsläppsvatten från gruvdammarna. Dessa mätningar visar att under 
åren 2011-2015 var vattnet svagt basiskt med ett medelvärde på pH 7,9, alkaliniteten 
låg på 0,79 mmol/L och utsläppsvattnet innehöll 30,3 mg/L (LKAB, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016b). Studier av kvävelakning från gråberg i Kanada har visat att 
utlakningen sker snabbt, men att stora delar av kvävet inte lakas ut (Bailey et al., 
2013). Utifrån detta görs följande hypoteser: 
 

i. Potentialen för bildning av surt lakvatten är låg eller ej förekommande. 
ii. Kväveutlakningen kommer att ske relativt snabbt och främst i formerna nitrat 

och ammonium.    
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt beskriver teori om hur surt lakvatten bildas och vilka faktorer som styr 
bildningen, hur kväve är associerat med gruvindustrin och vilka metoder och åtgärder 
man kan använda för att undersöka och behandla de miljöproblem som kan uppstå 
från dessa parametrar. Tidigare fallstudier och en områdesbeskrivning av 
Kiirunavaara-gruvan avslutar avsnittet.   

2.1 Begrepp och definitioner 
Gråberg Bergmaterial som måste brytas bort för att komma åt den 

värdefulla malmen. 
Anrikningssand Finkornig restprodukt som bildas då malmen mals ned och de 

åtråvärda metallerna/mineralerna utvinns. 
Råmalm Den malm som brutits loss men fortfarande är obehandlad.  
Sidoberg Det berg som omger malmen.  
ARD/AMD Acid rock drainage/acid mine drainage; surt lakvatten från 

naturliga källor och från gruvor. 
Sulfidmineral Mineralgrupp med mineral bestående av en förening av svavel 

och en eller flera metaller, exempelvis pyrit (FeS2) och 
magnetkis (Fe1-xS2). 

Alkalinitet Mått på en lösnings förmåga att neutralisera tillskott av protoner 
(vätejoner) så att pH-värdet inte sänks nämnvärt, d.v.s. ett mått 
på vätskans buffertkapacitet 

Oxidation Kemisk process där ett ämne avger en eller flera elektroner. 
Oxidant Ämne som gör att ett annat ämne oxiderar. 
Primärproduktion Process där inorganiska ämnen omvandlas till organiska 

ämnen av vissa organismer som växter, alger och bakterier. 
Kan ske genom fotosyntes eller kemosyntes. Utgör grunden i 
näringskedjan.  

 

2.2 Sulfidvittring och potential för produktion av surt lakvatten 
Kemisk vittring av sulfidmineral sker då sulfidmineralen kommer i kontakt med vatten 
och syre eller järn som får mineralet att oxidera. Detta kan resultera i att väteprotoner 
(H+) frigörs och att lakvattnet får ett lågt pH-värde samt en hög koncentration av 
sulfatjoner och lösta metaller (Blowes et al., 2003). Detta lakvatten kallas för surt 
lakvatten eller ARD och är en naturlig process som har visats ske i olika miljöer, 
bland annat nära mineralfyndigheter i vulkaniska och sedimentära bergarter, runt 
aktiva vulkaner samt nära varma källor (Stanton et al., 2000; Falk, Lavergren & 
Bergbäck, 2006; Eppinger & Fuge, 2009). Men surt lakvatten är starkt associerat 
med gruvindustrin och definieras då med den egna termen AMD. Att surt lakvatten 
bildas vid många gruvor beror på att vid gruvbrytning sker en markant ökning av 
mängden sulfidmineral som exponeras för luft och vatten, samtidigt som mineralens 
ytarea också ökar när berget krossas, jämfört med orörda miljöer (Nordstrom, 2015). 
Resultatet blir att en större mängd surt lakvatten kan bildas med en högre hastighet 
samtidigt som AMD många gånger även har signifikant förhöjda koncentrationer av 
tungmetaller jämfört med ARD (ibid.).   
 Det är inte alltid som vittring av sulfidmineral generar surt lakvatten. Neutralt (pH 
6-9) och till och med basiskt (pH>9) lakvatten har observerats där syran anses ha 
neutraliserats genom upplösning av bland annat karbonatmineral (Nordstrom, 2015). 
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Dessa lakvatten har dock, trots relativt höga pH-värden, höga koncentrationer av 
sulfatjoner och lösta metaller. I många fall kan det vara en fördröjningsperiod där 
lakvattnet till en början är neutralt, men med tiden så utarmas buffertkapaciteten och 
pH-värdet sänks succesivt (ibid.).  
 Då lakvattnets karaktär beror på lokala förhållanden och den mineralogiska 
sammansättningen hos gruvavfall så är det svårt att göra en generell klassifikation 
(Lottermoser, 2010). Flera klassifikationer har dock gjorts, som bygger på en eller 
flera vattenparametrar, exempelvis (ibid.): 

• vilka lösta katjoner och anjoner som finns 
• pH 
• pH mot halten lösta metaller 
• alkalinitet mot aciditet 
• alkalinitet mot aciditet och sulfatkoncentration 

En klassifikation baserat på pH presenteras i Figur 1, där extremt surt lakvatten, surt 
lakvatten, neutralt till alkaliskt lakvatten samt salint lakvatten (eng. saline drainage) 
som innehåller mycket salter beskrivs.   

 

2.2.1 Faktorer som påverkar produktionen av surt lakvatten 
Bildningen av surt lakvatten påverkas av många olika faktorer, där vissa faktorer har 
en direkt inverkan på själva oxidationen av sulfidmineral och andra på transporten av 
de produkter (exempelvis väteprotoner, sulfatjoner och metalljoner) som bildas under 
oxidationen (INAP, 2014). En illustration av några av de faktorer som påverkar 
produktionen av surt lakvatten kan ses i Figur 2.  

Figur 1. Klassificering av lakvatten enligt pH med en generell definition av varje klass, 
modifierad från Morin och Hutt (1997), INAP (2014) och Nordstrom et al. (2015). 
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Mineralogin, kornstorlek, tillgång till vatten och syre samt mikrobiologisk aktivitet är 
några av de viktigaste faktorerna och beskrivs i nedanstående stycken.   
 
Mineralogin och kornstorlek 
Mineralogin är den viktigaste komponenten i genereringen av surt lakvatten, då 
avsaknad av sulfidmineral inte skulle ge upphov till någon syraproduktion. Vilka 
sulfidmineral som finns tillgängliga (Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015) och 
kornstorleken hos dessa är av betydelse, då mindre fraktioner har en större specifik 
ytarea och kan reagera mer per volymenhet än större fraktioner (Wiersma & Rimstidt, 
1984; Strömberg & Banwart, 1999; Erguler & Erguler, 2015). Föroreningar i mineralet 
(exempelvis gas, vätska, andra mineralkorn eller lösta grundämnen) eller om 
mineralet är deformerat (till exempel av mikrosprickor) kan resultera i en mindre 
motståndskraft till oxidation och därmed en snabbare sulfidvittring (INAP, 2014).  

I jordskorpan är de vanligaste sulfidmineralen pyrit (FeS2) och magnetkis (Fe1-xS), 
men beroende på lokalitet kan även andra sulfidmineral finnas i större mängder, 
varav några är zinkblände ((Zn,Fe)S), arsenikkis (FeAsS) och kopparkis (CuFeS2) 
(Smith & Beckie, 2003).  
 Beroende på pH kan sulfidmineral reagera med antingen syre eller trevärdigt järn 
(Fe3+) som oxidant; vid neutrala pH-värden dominerar reaktion med syre, medan vid 
pH-värden lägre än 4,5 sker oxidation med Fe3+ snabbare än med O2 och anses 
därför dominera (Seal II & Hammarstrom, 2003; Amos et al., 2015). Tabell 1 
sammanställer ett utdrag av de kemiska reaktioner som kan ske i en gråbergsdeponi, 
inklusive oxidationsreaktioner av pyrit samt oxidation och hydrolys av järnjoner som 
frigörs vid sulfidvittringen.  
 
 
  

Figur 2. Illustration med de olika faktorer som kan påverka produktionen och transporten av 
surt lakvatten, modifierad från INAP (2014). 
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Tabell 1. Balanserade reaktionsformler för oxidation och hydrolys av järn, oxidation av pyrit, 
upplösning av karbonat (kalcit) och hydrolys av silikatmineral (anortit). Modifierad från Seal II 
och Hammarstrand (2003). 
Ämne Kemisk reaktion  

Järn 4𝐹𝐹𝐹𝐹2+ + 𝑂𝑂2 + 4𝐻𝐻+ → 𝐹𝐹𝐹𝐹3+ + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 (1) 

𝐹𝐹𝐹𝐹3+ + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔ 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 (𝑠𝑠) + 3𝐻𝐻+ (2) 

Pyrit 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (𝑠𝑠) + 7
2
𝑂𝑂2 +𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐹𝐹𝐹𝐹2+ + 2𝐹𝐹𝑂𝑂42− + 2𝐻𝐻+ (3) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (𝑠𝑠) + 14𝐹𝐹𝐹𝐹3+ + 8𝐻𝐻2𝑂𝑂 →  15𝐹𝐹𝐹𝐹2+ + 2𝐹𝐹𝑂𝑂42− + 16𝐻𝐻+ (4) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (𝑠𝑠) +
15
4
𝑂𝑂2 +

7
2
𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 (𝑠𝑠) + 2𝐹𝐹𝑂𝑂42− + 4𝐻𝐻+ (5) 

Karbonat 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻+ ↔ 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3−  (6) 

Silikata 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴2𝐹𝐹𝑆𝑆2𝑂𝑂8 (𝑠𝑠) + 2𝐻𝐻+ + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝐹𝐹𝑆𝑆2𝑂𝑂5(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 (𝑠𝑠)  (7) 

a från Lottermoser (2010). 
 
Enligt INAP (2014) kan reaktion 1, 2 och 3 ske samtidigt om pH ligger över 4,5 och 
både järn och syre finns tillgängligt, vilket resulterar till att produktionen av aciditet 
från pyritoxidationen fördubblas i enlighet med reaktion 5.  Reaktion 5 kan därmed 
ses som en sammanfattande reaktion av oxidationen av pyrit vid högre pH-värden. 
 Hur snabbt oxidationsreaktionen av pyrit sker styrs av reaktion 2, oavsett om 
oxidationen sker med syre eller med trevärdigt järn som oxidant (Jacobs, Lehr & 
Testa, 2014).  
 Sulfidvittring kan ge upphov till att nya mineral bildas, så kallade sekundära 
mineral. Dessa kan bland annat vara järnoxyhydroxider, exemplevis ferrihydrit 
(5Fe2O3·9H2O) och goethit (α-FeOOH) som bildas enligt reaktion 2 där 
järnoxyhydroxiderna representeras av Fe(OH)3 (Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015). 
Gips kan också bildas om koncentrationerna av kalcium och sulfat är höga i 
lakvattnet (INAP, 2014). 

Andra mineral som finns närvarande i gråbergsdeponierna kan ha en buffrande 
effekt på lakvattnet när de vittrar och därmed motverka pH-sänkning. Främst anses 
karbonater bidra till buffringen, men även aluminiumhydroxider, järnoxyhydroxider 
och aluminiumsilikater anses ha en buffrande förmåga (Blowes et al., 2003). Av de 
buffrande mineralen är karbonaterna de första att reagera och kan hålla porvattnets 
pH runt neutralt, exempelvis genom upplösningen av kalcit enligt reaktion 6 (Tabell 
1). Upplösning av karbonatmineral leder till en ökning av katjoner som Ca2+, Mg2+, 
Mn2+ och Fe2+, samt ökar vattnets alkalinitet (Blowes et al., 2003). Om gråbergets 
karbonatinnehåll är stort kan dess upplösning bibehålla ett neutralt pH-värde trots att 
en viss syraproduktion sker (ibid.) Om istället sulfidinnehållet överstiger karbonat-
koncentrationen kan pH-värdet till en början hållas neutralt men med tiden kommer 
karbonaterna att utarmas och effekten av sulfidvittring kommer att bli synligt genom 
en pH-sänkning (ibid.). Aluminiumsilikater, exempelvis kalcium-rik plagioklas (anortit) 
som beskrivs i reaktion 7 (Tabell 1), kan också neutralisera lakvattnet genom 
omvandling till kaolinit. Omvandling av aluminiumsilikater sker dock långsammare än 
upplösning av karbonater och därför anses karbonater vara de mineral som i ett kort 
tidsperspektiv står för neutralisering av surt lakvatten (INAP, 2014). Det finns dock 
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exempel där aluminiumsilikater anses vara de enda buffrande mineralen och 
lakvattnet har ett neutralt eller basiskt pH-värde (Plante, Benzaazoua & Bussière, 
2011). 

Andra buffrande mineral är aluminiumhydroxid i olika former där pH-värdet 
stabiliseras vid 4,0-4,5 och ytterligare stabilisering kan även ske vid pH 2,5-3,5 av 
järnoxyhydroxidmineralen ferrihydrit och geothit (Blowes et al., 2003).  
 
Vattenhalt 
Vatten är inte bara viktigt för att reaktionerna ska kunna ske (se Tabell 1), utan även 
för att de bildade produkterna transporteras ut från gråbergsdeponierna till 
närliggande vattensystem. Tillgången på vatten kommer dels vara beroende av 
gråbergsdeponiernas inre struktur men även av områdets lokala hydrologi (Amos et 
al., 2015). Gråbergshögar är ofta heterogena, med ett brett spann av olika 
kornstorlekar och de kan därmed ha en blandning av zoner med stora porer och 
zoner med mindre porer (Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015). En viss sortering av 
högarna kan ske under konstruktionen, då grövre material ansamlas i botten och 
finare material ovanpå på grund av gravitationen (Smith & Beckie, 2003) och 
dessutom kan kompaktion av materialet ske på vissa ställen i deponin av de 
maskiner som används för att konstruera högarna (Amos et al., 2015). Porositeten 
och permeabiliteten kan därmed skilja i olika delar av deponierna, vilket påverkar 
vattenflödet genom dem där vissa delar med stora porer har en snabb 
genomströmning medan mindre porer har en större kapillärkraft där vattnet kan 
hållas kvar under en längre tid. Då gråbergsdeponierna oftast inte är vattenmättade 
sker flödet genom dem framförallt som matrisflöde genom de minsta porerna medan 
större regnfall leder till en infiltration som har ett snabbare och mer kanaliserat 
makroflöde där vattnet rör sig främst genom de större porerna (Smith & Beckie, 2003; 
Amos et al., 2015).  
  
Tillgång på syre 
Porositeten kommer även ha betydelse för syrehalten i deponierna. Enligt Amos et al. 
(2015) kan gastransport ske genom att gaser löses upp och transporteras in i 
deponierna med vattnet, eller genom diffusion, advektion och/eller konvektion i 
gasfas. Upplösning av luft sker dock inte i någon större utsträckning och anses inte 
vara av stor betydelse (Blowes et al., 2003). Diffusion innebär att det sker en 
gastransport på grund av att det uppstår skillnader i syrehalt mellan atmosfären och 
gråbergsdeponins inre. Enligt INAP (2014) sker diffusion främst i ytnära zoner av 
avfallet och är starkt beroende av vattenmättnaden i gråberget, där diffusionen 
minskar betydligt från luft- till vattenmättade förhållanden. Advektion drivs av att det 
uppstår tryckskillnader mellan atmosfären och gråbergsdeponin, vilket kan ske då 
syre konsumeras i sulfidoxidationen, då vind driver in gas i deponin, eller på grund av 
förändringar i lufttrycket (Amos et al., 2015). Då sulfidmineralen oxiderar frigörs 
värme, vilket kan leda till att en (sulfidrik) gråbergsdeponi kan ha en hög temperatur 
till skillnad mot atmosfären. De temperaturskillnader som då uppstår orsakar 
densitetsskillnader som driver konvektionen (Blowes et al., 2003).  

Diffusion anses vara den dominerande processen i deponier med en låg 
permeabilitet, medan deponier med en högre permeabilitet ofta har både diffusion 
och advektion (Amos et al., 2015). Konvektion kan ha betydelse i de yttre delarna av 
en deponi, men delar längre in än ca 100 m från ytan påverkas ofta inte av 
konvektion (Blowes et al., 2003). Många gånger samverkar de olika 
transportmekanismerna, till exempel beskriver Blowes et al. (2003) att i en 
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gråbergsdeponi med hög porositet kan mer syre tränga in och driva sulfidoxidationen, 
vilket i sin tur genererar värme som genom konvektion kan transportera in mer syre 
till deponins inre delar och därmed öka sulfidoxidationen ytterligare.  
 
Mikrobiologi 
Bakterier har visats ha en stor betydelse för hur snabbt AMD kan genereras, då de 
ofta katalyserar reaktionerna. Två av de bakteriesläkten som associeras med 
oxidation av pyrit är Thiobacillus och Acidithiobacillus (Blowes et al., 2003; Amos et 
al., 2015) som använder olika sulfidmineral, svavelföreningar och/eller järn som 
energikälla. Kinetiska studier har visat att bland annat A. ferrooxidans kan öka 
hastigheten på oxidationen av Fe2+ från pyritoxidationen (Reaktion2 i tabell 1) med 
åtminstone fem magnituder (Singer & Stumm, 1970).  
 Då olika arter av bakterierna trivs vid olika pH-värden, förändras den bakteriella 
ekologin med bildningen av AMD allt eftersom pH-värdet sänks och koncentrationer 
av sulfat och metaller ökar (Amos et al., 2015). Ekologin kan exempelvis ändras från 
neutrofila S-oxiderande arter som exempelvis T. thioparus som har ett optimum på 
pH 6,0-8,0 till acidofila S- och Fe-oxiderande arter, bland annat A.ferrooxidans som 
trivs i ett spann på pH 1,5-6,0 men har sitt optimum runt pH 2,0-2,5 (Blowes et al., 
2003). Bakterierna är också beroende av temperatur där vissa arter tål mer extrema 
temperaturer och där andra har ett optimum runt 15-35°C (ibid.). 
  

2.2.2 Metoder för att bestämma potentialen för surt lakvatten 
I Sverige måste gruvverksamheter redan innan start bestämma hur stor potentialen 
för syra-produktion (AP; eng: acid production potential) är från gruvavfallet enligt 
förordningen om utvinningsavfall (SFS 2013:319). Då varje gruva är unik i fråga om 
mineralogi måste AP bestämmas utifrån varje enskild gruva. Många olika metoder 
har arbetats fram för att kunna bestämma hur mycket syra som kan bildas från 
gruvavfallet och de kan delas in i två grupper – statiska och kinetiska metoder. 
Vilken/vilka metoder som används beror ofta på hur stora resurser och hur mycket tid 
som kan läggas ned på försöken (INAP, 2014). Nedan följer en kort beskrivning av 
de två grupperna, samt exempel på tester som ingår i respektive grupp. För en 
noggrannare beskrivning av de olika metoderna hänvisas till US EPA (1994). 
   
Statiska metoder 
De statiska metoderna syftar till att undersöka balansen mellan den maximala 
potentialen att bilda syra (AP) och den neutraliserande potentialen (NP, eng: 
neutralizing potential ) (US EPA, 1994). En av de vanligaste statiska metoderna är 
acid-base accounting (ABA) som utvecklades av Sobek et al. (1978). Många av de 
andra metoderna som beskrivs av US EPA (1994) har modifierats utifrån denna. AP 
bestäms av den totala halten svavel som finns i provet, medan NP bestäms genom 
titrering (MEND, 1991; US EPA, 1994). Skillnaden mellan de två värdena ger den 
neutraliserande nettopotentialen NNP (eng; net neutralization potential) enligt 
ekvation 8: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝐴𝐴𝑁𝑁                     (8) 
 
ABA är billigt och lätt att genomföra, men har en stor osäkerhet och används främst 
för att få en indikation på om det finns en risk att surt lakvatten bildas och vilken 
undersökningsmetod man bör gå vidare med (Steffen, Robertson & Kirsten, 1989).   
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Kinetiska metoder 
Kinetiska metoder försöker efterlikna de naturliga oxidationsreaktionerna som sker 
hos sulfidmineralen och ger indikationer på med vilken hastighet oxidationen sker 
samt kvaliteten på lakvattnet (US EPA, 1994). Kinetiska metoder kräver vanligtvis 
större mängd prov och längre tid än statiska metoder, men kan testa effekten av olika 
parametrar för potentialen att bilda surt lakvatten, såsom bakterier, temperatur och 
pH (ibid.) 
 Två av de vanligaste kinetiska testerna är humiditetstest (eng. humidity cell test) 
och kolonntest (eng. column cell test). Humiditetstester försöker simulera den 
geokemiska vittringen genom att utsätta provet för alternerande cykler av torra och 
fuktiga luftflöden och lakning av provet (MEND, 1991). Kolonntester simulerar också 
vittring av provet, dock genom att vatten får perkolera genom provet och lakvattnet 
dräneras bort (ibid.). Kolonntester sker ofta i större skala än andra kinetiska tester 
och kan pågå under flera år. Ett tredje kinetiskt test är skaktest (eng; shake flask 
tests) där prov blandas med vatten i flaskor och omskakas i en skakmaskin för att 
bestämma förändring över tid av olika parametrar som till exempel pH, lösta joner 
och alkalinitet (ibid.) 
 

2.3 Kväve i gruvindustrin 
Kväve är ett livsviktigt för organismer då de ingår i DNA och RNA (Canfield, Glazer & 
Falkowski, 2010), men finns ofta i begränsade mängder i vattensystem (Grip & 
Rodhe, 2000). Utsläpp av kväve från mänskliga verksamheter kan därför ha en stor 
betydelse på ekosystem genom att det kan öka primärproduktionen. Men för stora 
utsläpp kan leda till övergödning, som kan ge negativa effekter på ekosystem bland 
annat genom att det ökar mängden växtmaterial som faller till botten. Nedbrytning av 
detta material kräver syre och kan i övergödda områden förbruka så pass mycket 
syre att syrebrist uppstår för bottenlevande organismer och fiskar (Havs och 
Vattenmyndigheten, 2014). 
 

2.3.1 Kväveföreningar och deras toxicitet 
I naturen förekommer kväve, förutom som kvävgas N2 i atmosfären, i olika föreningar 
med andra ämnen, exempelvis väte och syre. Dessa föreningar bildas främst genom 
olika mikrobiologiska processer, varav några är kvävefixering, nitrifikation, 
ammonifikation och denitrifikation.  
 
Ammoniak och ammonium 
Ammoniak (NH3) och dess joniserade form ammonium (NH4+) är en förening mellan 
kväve och väte och bildas genom biotisk eller abiotisk kvävefixering eller 
ammonifikation. I vattenlösningar står de två i balans med varandra, med ett pKa vid 
25°C på 9,25, enligt ekvation 9 (Blackman & Gahan, 2014):  

 
𝑁𝑁𝐻𝐻4+ + 𝑂𝑂𝐻𝐻− ↔ 𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂                    (9) 

 
Vid ett lägre pH än 9,25 förskjuts ekvationen till vänster och koncentrationen 
ammoniumjoner är högre än koncentrationen ammoniak, medan ett högre pH än 
9,25 förskjuter ekvationen till vänster och ger en högre koncentration ammoniak än 
ammoniumjoner (Lindgren et al., 2002). 
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 Ammonium anses till största del vara oskadligt för organismer medan höga 
koncentrationer av ammoniak däremot kan vara giftigt för vattenlevande organismer 
där framförallt fiskar och musslor visat sig vara känsliga (Lindeström, 2012; Jermakka 
et al., 2015a). Vid en kraftig förhöjning av ammoniakhalterna sker en akut 
ammoniakförgiftning vilket bland annat kan leda till stressade organismer med en 
ökad belastning på hjärta och andningsorgan och i mer extrema fall fiskdöd (Lindgren 
et al., 2002). En mindre ökning av ammoniakhalterna under en längre tid kan istället 
ge en kronisk, irreversibel förgiftning som kan påverka organismernas tillväxt och 
reproduktion (ibid.). 
 
Kväveoxider 
Kväveoxider är föreningar mellan kväve och syre, där de stabilaste molekylerna 
utgörs av nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-). Av dessa två är nitrit mindre stabil och anses 
även vara giftig för människor, då intag av för höga halter av nitrit kan påverka de 
röda blodkropparnas förmåga att transportera syre (Galloway, 2003). Nitrat anses 
vara ofarligt även om man i många länder trots detta har en restriktion på tillåten halt 
nitrat i dricksvatten (Jermakka et al., 2015a). Dock kan nitrit bildas genom en 
omvandling från nitrat under syrefattiga förhållanden (ibid.). 
 

2.3.2 Utsläpp av kväve från gruvindustrin 
Inom gruvindustrin används sprängämnen för att bryta malmen ur det omgivande 
berget. De flesta sprängämnen som används är så kallade sammansatta 
sprängämnen, vilket innebär att de är uppbyggda av ett bränsle i form av en olja samt 
ett oxidationsmedel, ofta ammoniumnitrat (NH4NO3) som lätt kan avge syre 
(syrebärare) (Forsberg & Åkerlund, 1999). Vid en ideal detonation förbrukas allt 
sprängämne under bildning av reaktionsprodukterna koldioxid, vattenånga och 
kvävgas enligt ekvation 10 (ibid.):  
 

3𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂3 (𝑠𝑠) + 1
12
𝐶𝐶12𝐻𝐻24 (𝑠𝑠) → 7𝐻𝐻2𝑂𝑂 (𝑔𝑔) + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑔𝑔) + 3𝑁𝑁2 (𝑔𝑔)         (10) 

 
De flesta sprängningar är dock ofullständiga, och andra gaser såsom CO, NH3, N2O, 
NO och NO2 kan bildas (Forsyth, Cameron & Miller, 1995; Forsberg & Åkerlund, 
1999). Utöver bildandet av dessa gaser kan en del av sprängämnet även förbli 
odetonerat vid en ofullständig sprängning och finnas bundet till det material som 
sprängts loss och som transporteras upp från gruvan för vidare förädling. I kontakt 
med vatten kommer det odetonerade sprängmedlet att lösas upp enligt följande 
ekvation (Johansson, 2002): 
 

𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂3 → 𝑁𝑁𝐻𝐻4+ + 𝑁𝑁𝑂𝑂3−             (11) 
 
Sprängningens verkningsgrad anses vara den faktor som är av störst betydelse för 
hur mycket kväve som binder till råmalmen och senare kan lakas ut (Forsyth, 
Cameron & Miller, 1995). 
 

2.3.3 Adsorption och utlakning av kväve 
Adsorption innebär att ämnen, exempelvis molekyler, joner eller förening binder till en 
laddad yta på en partikel (Britannica Online Encyclopaedia, u.å.). De vanligaste 
mekanismerna för adsorption är jonbyte och bildning av ytkomplex (Berggren Kleja et 
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al., 2006; Eriksson et al., 2011). Vid jonbyte binder lösta joner elektrostatiskt till 
laddade ytor hos en partikel (Berggren Kleja et al., 2006), vilket inte är en särskilt 
stark bindning och jonerna kan bytas ut av andra joner med starkare laddning 
(Eriksson et al., 2011). Ytkomplexbildning innebär att jonerna binds direkt på 
partikelytan, vilket är en starkare bindning med kovalenta inslag och dessa joner är 
därmed svårare att byta ut (Höckert, 2007).  

Ammonium kan adsorberas både genom jonbyte och genom bildning av 
ytkomplex, medan för nitrat sker adsorption främst genom jonbyte då jonen har en 
låg affinitet för att bilda ytkomplex (Eriksson et al., 2011). För jonbyte kommer den 
totala koncentrationen av katjoner i lakvattnet att ha en effekt på hur mycket 
ammonium som kan adsorberas och för nitrat kommer den totala koncentrationen av 
anjoner i lakvattnet ha betydelse (ibid.). pH är en av de viktigaste kontrollerande 
faktorerna för adsorption, då partiklarnas laddning många gånger är pH-beroende 
och kan ändra både styrka och form (negativ eller positiv) vid olika pH-värden 
(Berggren Kleja et al., 2006). Detta är beroende av en jämvikt av koncentrationen av 
H+-joner mellan partikelns yta och det omgivande vattnet, där en stor koncentration 
av H+ i vattnet ger låga pH-värden och OH-grupper på mineralpartiklars yta kan ta 
upp en väteproton och då få en positiv laddning (Eriksson et al., 2011). Vid höga pH-
värden dissocierar istället H2O-grupper hos partiklarna genom att avge en H+-jon då 
vätejonkoncentrationen i vattnet är lågt, vilket leder till fler negativa ytladdningar hos 
partikeln (ibid.). Lermineral anses ofta ha permanenta negativa laddningar och ej 
vara beroende av pH (ibid.) 
  

2.4 Åtgärder för att minska surt lakvatten och kväveutsläpp 
Många tekniker har utvecklats för att åtgärda problem med AMD. Dessa tekniker kan 
delas in i två grupper, där målet för den första är att förhindra oxidation av 
gruvavfallet och för den andra att behandla lakvattnet så att effekten på mottagande 
vattendrag och miljön blir så liten som möjligt (Johnson & Hallberg, 2005). Att 
förhindra eller minska AMD är att föredra, men är inte alltid möjligt. I många fall 
används en kombination av båda sätten (ibid.). Nedan redovisas kortfattat några 
exempel på de metoder som används, för en mer detaljerad sammanfattning 
hänvisas till Blowes et al. (2003) och till Johnson och Hallberg (2005). 
 

2.4.1 Tekniker för att förhindra oxidation av gruvavfall 
För att förhindra eller minska oxidationen av gruvavfallet är målet ofta att förhindra 
syre från att komma i kontakt med avfallet och/eller förhindra infiltration av vatten 
(Johnson & Hallberg, 2005). Exempel på tekniker som används är fysiska barriärer 
där gruvavfallet täcks med vatten eller av lager av jord eller syntetiska material, 
kemisk behandling där sulfidmineral kapslas in av ett inaktivt material samt 
bakteriedödande medel som förhindrar bakteriell aktivitet och begränsar hastigheten 
på sulfidoxidationen (Blowes et al., 2003). Mäkitalo (2015) beskriver att i de fall där 
gruvavfall i Sverige täcks med jordlager, så kan dessa lager bestå av ett 
vegetationslager högst upp, följt av ett 1,2-1,5 m tjockt skyddande lager som ofta 
består av osorterad morän. I botten finns ett ca 0,3 m tjockt tätande lager av lermorän 
eller ett syntetiskt material som har en hög vattenmättnadsgrad och en låg hydraulisk 
konduktivitet (ibid.).  
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2.4.2 Tekniker för att rena lakvattnet från gruvavfallet 
Vid rening av lakvattnet finns både abiotiska och biotiska metoder. Inom dessa 
metoder används aktiva och passiva system, där skillnaden ligger i att passiva 
system i stort sett är självdrivande naturliga processer och aktiva system kräver en 
kontinuerlig tillsats av både reaktiva ämnen och energi (Johnson & Hallberg, 2005). 
Till de abiotiska metoderna hör neutralisering av pH och utfällning av metaller genom 
tillsats av basiska ämnen som kalk, men det finns även en passiv metod där 
lakvattnet flödar genom ett lager av kalkstensgrus i en syrefattig miljö, med resultatet 
att vattnet blir mer alkaliskt (ibid.). Biotiska metoder använder sig av mikroorganismer 
som producerar alkalinitet och immobiliserar metaller genom olika processer som 
denitrifikation och ammonifikation, metanogenes samt reduktion av sulfat, järn och 
mangan (ibid.). Exempel på passiva biotiska system är konstruerade våtmarker och 
permeabla reaktiva barriärer där vattnet filtreras av de ovan nämnda mikrobiska 
processerna (Blowes et al., 2003; Johnson & Hallberg, 2005). 
 

2.4.3 Tekniker för kväverening 
I EU finns idag ingen bästa tillgängliga teknik (BAT; eng. best available technology) 
för rening av gruvvatten från kväve (Zaitsev, Mettänen & Langwaldt, 2008). Trots att 
många metoder för kväverening av avloppsvatten finns är de flesta av dessa inte 
applicerbara på gruvvatten av kostnadseffektiva skäl (Jermakka et al., 2015b). Enligt 
Jermakka et al. (2015b) kan en kombination av sorption och elektrokemiska tekniker 
vara mest lämpliga för att rena stora volymer av gruvvatten som innehåller flera olika 
kväveföreningar. I Sverige pågår forskningsprojektet miNing med syfte att ta fram 
effektiva metoder för att rena gruvvattnet från kväve (Ecke, 2014). I projektet 
utvecklas och utvärderas tre olika metoder för kväverening; bioreaktorsystem för 
rening av kväve från gråbergsdeponier och gruvvatten, tekniker för att optimera 
mikrobiologisk denitrifikation från gruvdammar samt användandet av våtmarker för 
rening av kväve genom denitrifikation och anammox (ibid.).  
 

2.5 Andra fallstudier 
Fallstudier från Aitik-gruvan i Sverige samt Lac Tio-gruvan och Diavik-gruvan i 
Kanada har undersökt produktion av surt lakvatten, neutralt lakvatten respektive 
kvävelakning. Nedanstående avsnitt sammanfattar kortfattat dessa studier.  
 

2.5.1 Studie från Aitik-gruvan, Sverige 
Strömberg och Banwart (1999) undersökte vilken effekt partikelstorleken har på 
syraproduktionen och den buffrande förmågan i gråbergsdeponier vid koppargruvan 
Aitik i norra Sverige. Gråberget i Aitik består främst av mineralen plagioklas, 
kalifältspat, biotit, muskovit och kvarts men andra mineral finns också i mindre 
koncentrationer. Skakförsök på olika kornfraktioner (<0,25 mm, 0,25-1 mm, 1-4 mm, 
4-8 mm, 8-11,2 mm och 11,2-18 mm) gjordes under 5 månader där 150 g gråberg av 
kornfraktionen blandades med 750 ml destillerat vatten (viktförhållande 1:5). pH-
värdet i proverna justerades till ca 3,5 och hölls nära detta värde under provtiden. 
Studien visade att kalcit upplöstes snabbt och dominerade den neutraliserande 
processen till en början. Dock var upplösning av kalcit begränsad i kornstorlekar över 
5-10 mm. Den totala alkaliniteten balanserade syraproduktionen så att pH-värdet 
stabiliserades på ca 3,1-3,4. Denna jämvikt uppnåddes tidigare för de minsta 
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kornfraktionerna. En stor skillnad på vittringshastigheten kunde observeras mellan 
det fina materialet mindre än 0,25 mm och det grövre materialet större än 0,25 mm 
för både sulfider och silikater. De finare partiklarna utgjorde 27% av gråberget, men 
stod för 80% av den totala sulfid- och silikatvittringen.  
 

2.5.2 Lac Tio-gruvan, Quebec Kanada 
Lac Tio-gruvan i Quebec-regionen, Kanada, bryter ilmenit som är ett titanjärnmineral. 
Enligt Plante, Benzaazoua och Bussière (2011) är gruvvattnet neutralt med ingen 
potential till produktion av surt lakvatten. I deras studie undersöktes gråberg, både 
nytt och gråberg som lagrats vid gruvan i 25 år, genom humiditetstester över en 
tidsperiod på 529 dagar, där bland annat pH och koncentration av lösta joner mättes i 
lakvattnet. Resultaten visade att pH ligger runt neutralt under hela försöksperioden 
för både nytt och gammalt gråberg. Svavelkoncentrationerna och kalcium-
koncentrationerna var som högst i början av experimentet, men minskade och 
stabiliserades efter ca 50 dagar. Ingen skillnad kunde ses mellan nytt och gammalt 
gråberg vad gäller svavelkoncentrationer, medan kalciumkoncentrationerna var lägre 
för det gamla gråberget än för det nya. Studien visade att ingen potential till bildning 
av surt lakvatten finns i ett kort eller långt tidsperspektiv då den syra som produceras 
effektivt neutraliseras av mineral inom grupperna plagioklas och pyroxen. Studien 
visar också att metallers mobilitet i neutralt lakvatten till stor grad styrs av sorption 
och att långa tidsperspektiv är viktiga att ta hänsyn till då metallerna kan bindas till en 
början men med tiden kan mättnad av sorption uppnås och metallerna kan då lakas 
ut och påverka nedströms liggande recipienter.  
 

2.5.3 Studie från Diavik-gruvan, Northwest Territories Kanada 
En studie av sprängämnesrester från gråbergsdeponier gjordes av Bailey et al. 
(2013) vid diamantgruvan Diavik i Northwest Territories, Kanada. Vattenkemin i tre 
experimentella gråbergsdeponier undersöktes dels i fält under fyra år (2007-2010) 
och med laborativa skaktester. De laborativa skaktesterna gjordes på 8 prover från 
gråberg som var mindre än 3 månader gammalt. I proverna blandades 100 g gråberg 
som hade siktats till <20 mm med 1 L Milli-Q (viktförhållande 1:10). Proverna 
skakades i skakapparat med 40 varv/minut under 48 timmar. Resultaten från 
skaktesterna visade att NO3--N utgjorde den största delen av den totala kvävehalten 
med medelvärdet 0,45 mg/L, NO2--N fanns i mindre mängder (0,009 mg/L) och NH3-
N var under detektionsgränsen (< 0,02 mg/L) i alla prover. Studien indikerade även 
att mängden kväve som lakades ut motsvarar en kväveförlust på 5,4% från 
sprängmedlet, vilket stämde överens med de värden av kväveförlust som 
rapporterats från de utförda sprängningarna från vilka gråberget kom ifrån. Från 
fältstudierna av de tre storskaliga experimentdeponierna visades att endast en 
mindre del av den totala mängden kväve lakades ut från gråbergsdeponierna.  
 

2.6 Kiirunavaara-gruvan i Kiruna 
Kiirunavaara-gruvan ligger i Kiruna, norra Sverige och ägs av det statliga bolaget 
LKAB. Gruvan har varit i drift i lite över hundra år, där man från början bröt malmen i 
ett dagbrott, men på 50-talet övergick man till att bryta under jord. Gruvan är idag 
världens största underjordsgruva för järnmalm och har en årlig produktion av råmalm 
på ca 27 miljoner ton och av färdig produkt på ca 12 miljoner ton (LKAB, 2016b). 
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2.5.1 Mineralogi 
Malmen som bryts är en apatitjärnmalm som består av magnetit, även om det finns 
mindre inslag av hematit. Berget runtomkring malmen består av de vulkaniska 
bergarterna trakyandesit och ryolit (Nordstrand, 2012). De vanligaste mineralen som 
inte är av intresse för anrikning är enligt Nordstrand (2012) apatit, aktinolit och kalcit, 
men även mineral som biotit, klorit, pyrit, kopparkis, anhydrit och gips finns i mindre 
mängder.  
 

2.5.2 Sprängämne i gruvbrytningen 
I Kiirunavaara-gruvan använder man sig av sprängämnet Kimulux R som tillverkas av 
dotterbolaget LKAB Kimit AB (LKAB Kimit, u.å.). Kimulux R är ett 
emulsionssprängämne som har en hög vattenresistens (ibid.). Varje dygn används 
omkring 20-30 ton sprängämne i gruvan (LKAB, u.å.).  
 

2.5.3 Gråbergshantering 
Gruvbrytningen innebär en stor produktion av gråberg och under 2015 producerades 
9,3 miljoner ton (LKAB, 2016b). Gråberget har en varierande kornstorlek och delas in 
i olika grupper beroende på var i gruvbrytningsprocessen det bildas, bland annat 
finns anläggnings- och ortdrivningsgråberg samt torrt sovringsgråberg (Punakivi, 
Uusitalo Strömberg & Gunnars, 2007). Sovringsgråberget är det gråberg som 
separeras från malmen på magnetisk väg i sovringsverken och krossas där, 
beroende på malmkvaliteten, till fraktioner mindre än 30 mm och fraktioner mindre än 
10 mm (Johansson, 2002). 
 Efter separationen från malmen, deponeras det mesta av gråberget i stora 
platåuppbyggda gråbergsdeponier på gruvområdet, där varje platå är ca 15 m hög 
och lutningen på deponierna motsvarar friktionsvinkeln för materialet (Europeiska 
IPPC-byrån, 2009). Konstruktionen av deponierna innebär att en gradering av 
gråberget sker, då det grövre materialet lägger sig i botten av högen (ibid.) Dessutom 
sker en kompaktion både från de maskiner som dumpar gråberget, men även på 
naturlig väg från tyngden av överliggande material (ibid.). Deponierna vilar direkt på 
berggrunden eller på ett tunt jordlager och vatten anses flöda vertikalt genom 
deponierna och infiltrerar grundvattnet eller samlas upp i konstruerade diken vid 
sidan av deponierna (ibid.).  

En mindre del av gråberget säljs vidare av dotterbolaget LKAB Berg & Betong för 
användning i anläggningsarbeten och i betong- och asfaltstillverkning (LKAB Berg & 
Betong, u.å.). 
 

2.5.4 Klimat 
Kiruna ligger i den subarktiska klimatzonen enligt Köppen-Geiger klassifikationen 
(Peel, Finlayson & McMahon, 2007), med en årsmedeltemperatur och 
årsmedelnederbörd på -1,7 °C respektive 490 mm (SMHI, 2014a). Från Figur 3 som 
visar månadsmedel för temperatur och nederbörd under normalperioden 1961-1990 
kan det ses att den största delen av nederbörden faller under sommaren, då det 
även är högst temperatur. Lufttemperaturen överstiger 0°C mellan maj-september, 
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varvid evaporation antas ske främst under dessa månader. Av nederbörden 
uppskattas 40-45% att falla som snö (SMHI, 2014b).  
 
 

 

3. Metod och material 
Detta avsnitt beskriver de olika metoder som har använts under arbetets gång och 
inbegriper karaktärisering av gråberget genom siktanalys, röntgendiffraktion (XRD) 
och grundämnesanalys, skakförsök med de efterföljande analyserna av pH, 
alkalinitet och jonkromatografi samt metod för att bestämma hur stor sulfidvittringen 
och kvävelakning är från gråberget. I vissa fall görs en hänvisning till andra arbeten 
för en mer detaljerad beskrivning.  

I arbetet har gråberg av fraktionen 0-30 mm använts.   
Följande avgränsningar har gjorts:  
• Endast gruvavfall i form av gråberg har undersökts, där gråberget antas bestå 

av en enda stor deponi som har en homogen sammansättning med hänsyn till 
kornstorleksfördelning, mineralogi och adsorptionsförmåga av kväve. 

• Gråberget antas vara färskt och att ingen tidigare vittring har skett. 
• Undersökningarna har gjorts i rumstemperatur i laboratoriemiljö vilket inte 

speglar de naturliga förhållandena i Kiruna.  
 

3.1 Karaktärisering av gråberget 
Gråberget karaktäriserades med hänsyn till kornstorleksfördelningen genom siktning 
och den mineralogiska sammansättningen utifrån röntgendiffraktion (XRD) och 
grundämnesanalys.  
 

3.1.1 Kornstorleksfördelning 
Sex standardsiktningar på gråberg som torkats i rumstemperatur gjordes, där ca 500-
800 g gråberg användes vid varje siktning. Resultaten från siktningarna visas i ett 
kornstorleksfördelningsdiagram i Figur 4, tillsammans med medelvärdet från de sex 
siktningarna. Från figur 4 kan det utläsas att gråberget har en heterogen fördelning, 
där medelkornstorleken, d50, ligger på 7,5 mm.  
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Figur 3. Månadsmedelvärden för temperatur och nederbörd 
från Kiruna Flygplats under normalperioden 1961-1991 
(SMHI, 2014a) 
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Utifrån kornstorleksfördelningen valdes tre kornstorlekar ut för vidare studier i XRD, 
grundämnesanalys och skakförsök, se Tabell 2. Dessa kornstorlekar valdes då de 
dels anses representera gråberget utifrån kornstorleksfördelningen, men också för att 
de borde kunna påvisa om det finns skillnader mellan olika kornstorlekar. Dessa tre 
kornstorlekar utgör tillsammans endast 49,0% av den totala gråbergsfraktionen (0-30 
mm). För att kunna bestämma jonkoncentrationer i lakvattnet, produktion av surt 
lakvatten samt hur stor en eventuell kvävelakning är för den totala gråbergsfraktionen 
gjordes en extrapolering där kornstorlekar över 16 mm antas vittra i enlighet med 8-
16 mm och kornstorlekarna 1-8 mm i enlighet med 2-4 mm. Detta ger då att 
kornstorlek 8-16 mm och 2-4 mm antas utgöra en större del av gråberget än vad de i 
verkligheten gör, se Tabell 2. Detta antagande byggde på en studie av Strömberg 
och Banwart (1999) om sulfidvittring i Aitik-gruvan i Gällivare, där 
lakningshastigheterna för kornstorlekar inom intervallet 0-1 är relativt jämna, och 
detsamma gäller för intervallet 1-8 mm respektive 8-18 mm.  
 
Tabell 2. Utvalda fraktioner för vidare undersökning, samt de extrapolerade kornstorlekarna 
som. 
 Kornstorlekar 

i försöken 
(mm) 

Andel av 
gråberget 

(vikt%) 

Extrapolerade 
kornstorlekar 

(mm) 

Andel av 
gråberget 

(vikt%) 
Grov 8-16 21,39 8-30 47,34 
Medium 2-4 12,55 1-8 37,60 
Fin <1 15,06 <1 15,06 
Totalt  49,00  100,00 
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Figur 4. Gråbergets kornstorleksfördelning i passerande material (vikt%) utifrån siktarnas  
maskvidd (mm) för de sex siktningarna som gjordes samt medelvärdet av dessa sex 
mätningar. 
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3.1.2 Röntgendiffraktion (XRD) 
Mineralogin i gråberget analyserades med hjälp av pulverröntgendiffraktion 
(hädanefter benämnd XRD efter engelskans X-Ray Diffractometer) med Siemens 
D5000 Bragg-Brentano röntgendiffraktometer vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala 
Universitet. För beskrivning av metoden hänvisas till Höckert (2007). Tre prover av 
de valda kornstorlekarna enligt avsnitt 3.1.1. pulveriserades och analyserades under  
förutsättningarna listade i Tabell 3. De resulterande diffraktogrammen analyserades 
för vilka mineral som finns i gråberget med programvaran DIFFRAC SUITE.EVA 
(Bruker Corporation, 2016). Diffraktogrammen behandlades vid importering till 
programvaran med bakgrundsreduktion, därefter gjordes även en borttagning av Kα2 
och diagrammet rätades även ut med verktyget Fourier Smooth. Analysen av 
mineralen gjordes dels med en automatisk sökning där programmet söker igenom 
och matchar med alla mineralfaser som finns i inlagda i programmets databas, men 
även manuell sökning baserat på specifika mineralnamn för de, enligt Nordstrand 
(2012), vanligaste mineral som finns i sidoberget i Kiirunavaara-gruvan gjordes.  
 
Tabell 3. Inställningar för röntgendiffraktometrin.  
Parameter Värde/typ 
Skanningstyp Locked coupled 
Skanningsmode Kontinuerlig 
Röntgenvåg Cu-källa, våglängd 1,54 Å 
Strömstyrka 40 mA 
Spänning 45 kV 
Vinkelupplösning 5-80° 
Divergensspalt 1,000° 
Samlingsspalt 0,500° 
Rotation 1 varv/min 
Stegstorlek 0,020° 
Stegtid 1 s 

 

3.1.3 Grundämnesanalys (totalhaltsanalys) 
Grundämnesanalys gjordes av ALS Scandinavia AB. Då den minsta kornstorleken 
(<1 mm) antogs ha den största specifika ytarean och därmed borde ha den största 
sulfidvittringen (Wiersma & Rimstidt, 1984; Strömberg & Banwart, 1999; Erguler & 
Erguler, 2015), skickades två prover från gråberget 0-30 mm som hade siktats till <1 
mm till analys (benämnda L1G och L2G). Analysen var enligt MG-1 Grundämnen i 
Jord, Slam och Sediment (ALS Scandinavia, u.å.). Tre olika metoder vid analyserna: 
 

1. Torrsubstansen (TS) hos proverna bestämdes enligt SS 01 81-1.  
2. För analys av grundämnena As, Cd, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, B, Sb, S, Se och Zn 

torkades proverna i 50°C och TS-korrigerades till 105°C. Proverna löstes upp i 
slutna teflonbehållare med 5 ml koncentrerad salpetersyra (HNO3) och 0,5 ml 
väteperoxid (H2O2) i mikrovågsugn. För andra grundämnen smältes 0,1 g 
torkat prov  med 0,4 g litiummetaborat (LiBO2) och löstes upp i HNO3. 
Elementaranalys gjordes därefter med masspektrometri ICP-SFMS enligt SS 
EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200,8 (mod) och ICP-AES enligt 
SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200,7 (mod).  

3. Glödgning, LOI (eng. loss of ignition) gjordes vid 1000°C. 



 
 

18 
 

3.2 Skakförsök 
Skakförsöken utfördes med avsikt att bestämma potentialen för produktion av surt 
lakvatten samt för att kvantifiera utlakningen av kväveföreningar härstammande från 
sprängmedelsrester i gråberget. Tre kornstorlekar valdes ut för att användas i 
skakförsöken (se Tabell 2 i avsnitt 3.1.1). För varje kornstorlek gjordes 10 prover 
samt ett duplikat på varje prov. Gråberg av vald kornstorlek blandades med 
avjoniserat vatten enligt viktförhållandet 1:10 (20 g gråberg och 200 ml vatten) i 250 
ml-plastflaskor som hade sköljts ur 3 gånger med avjoniserat vatten. Flaskorna 
placerades därefter i en vertikalt roterande skakmaskin, där flaskorna kontinuerligt 
vänds upp och ned med 31,5 varv per minut, se Figur 5.  

Ett prov, samt dess duplikat, plockades ut åt gången enligt tidsintervallet i Tabell 4, 
för provtagning av pH-värde, alkalinitet samt för analys av lösta anjoner och katjoner. 
För kornstorlek 8-16 mm samt 2-4 mm fanns endast 9 prov att tillgå totalt, då ett prov 
samt dess duplikat gick sönder under experimentets gång. För kornstorlek <1 mm 
analyserades endast pH och alkalinitet dygn 70 då det inte fanns tid att analysera det 
sista provet med avseende på joner.    

Tabell 4. Tidsintervall för skakförsöken.  
Prov nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tid (dygn) 1 3 6 9 12 17/19a 26 43 56b 70c 

a För kornstorlek <1 mm togs provet efter 17 dygn, för kornstorlek 8-16 mm och 2-4 mm efter 
19 dygn,  
b För kornstorlek 8-16 mm och 2-4 mm togs inget prov efter 56 dygn då det endast fanns 9 
prov att tillgå totalt. 
c För kornstorlek <1 mm analyserades endast pH och alkalinitet dygn 70.    
 

Figur 5. Skakmaskinen som användes i skakförsöken och den relativa rörelsen hos 
maskinen illustreras av de röda pilarna. . 
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3.2.1 pH-mätning 
pH-värdet bestämdes med hjälp av en Metrohm 713 pH-mätare, under omrörning 
med magnet. Inför varje provtagningstillfälle kontrollerades pH-mätaren med 
buffertlösningar på pH 4 och pH 7 och kalibrerades vid behov. Vid kontroll med 
buffertlösning med pH 10,01 konstaterades att pH-mätaren stämde bra även vid 
högre pH-värden.  
 

3.2.2 Alkalinitet 
10 ml provlösning vägdes upp i en bägare på en analysvåg. En försumbar volym 
indikatorslösning tillsattes, vilket ger ett färgomslag vid pH 6. Titreringen gjordes med 
en SCHOTT TITRONIC Universal-maskin, där 0,02 ml av titratorlösningen 0,005 M 
H2SO4 tillsattes till provlösningen varannan sekund under omrörning med magnet tills 
ett färgomslag kunde noteras. Utifrån den tillsatta volymen titratorlösning, 
titratorlösningens koncentration av väteprotoner (0,01 M H+) samt provets volym 
beräknades alkaliniteten enligt ekvation 12: 
 

𝐴𝐴 = (𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡×𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

                                (12) 

 
där A = alkalinitet  
ctit = koncentrationen hos titratorlösningen 
Vtit = volymen titratorlösning  
Vprov = volymen provlösning.  

 

3.2.3 Analys av lösta joner 
Från varje provflaska fylldes tre 15 mL centrifugrör med ca 12 mL filtrerad 
provlösning var. Filtreringen gjordes genom ett 25 mm-filter med 0,2 µm 
polyethersulfan-membran med en steriliserad 10 ml-spruta som sköljts ur med 
provlösningen en gång innan. De filtrerade proverna märktes och frystes in för att 
kunna analyseras med hänsyn till anjoner och katjoner med jonkromatografi vid ett 
senare tillfälle.  

Analysen av de lösta jonerna gjordes med elueringsjonkromatografi (eng. elution 
ionchromatography) med Metrohm Professional Ion Chromatography 850 på 
geovetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet. Tabell 5 redovisar typ av 
analytisk kolonn och eluent som användes. För att inte förstöra de analytiska 
kolonnerna på grund av för höga pH-värden (>12 för anjoner, >7 för katjoner) 
späddes proverna vid behov ut med 0,005 M H2SO4. De erhållna koncentrationerna 
räknades då om i efterhand för att ta hänsyn till denna utspädning. 

 
Tabell 5. Typ av analytisk kolonn och eluent som användes under jonkromatografin för 
anjoner respektive katjoner.  
 Analytisk kolonn Eluent 
Anjoner Metrosep Anion SUPP 5 (25) 

och 
Metrosep Guard 4/5 
 

1,7 mM HNO3 
och 
0,7 mM C7H5NO4 

Katjoner Metrosep C4 0,1 M NaHCO3 
0,1 M Na2CO3 
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Detektionsgränser beräknades enskilt för varje jon som medelvärdet av sex 
mätningar av tre prover av ultrarent vatten (Milli-Q®) plus 1,65 gånger 
standardavvikelsen (95%, ensidigt konfidensintervall). Detektionsgränsen var <5 µg 
L-1 för samtliga joner.  
 Joner som anses vara av störst betydelse för denna studie var sulfat, kalcium, 
ammonium och nitrat. Sulfatkoncentrationerna används tillsammans med pH för att 
bestämma sulfidvittringen, medan kalcium och alkaliniteten används för att 
bestämma neutraliseringen av syraproduktionen. Tillsammans används dessa 
parametrar för att definiera om det finns en potential för surt lakvatten. Ammonium 
och nitrat används för att bestämma kväveutlakningen. Analys av andra joner gjordes 
också, bland annat fluorid, klorid, kalium, natrium och magnesium. Dessa joner 
används för att diskutera vittring av neutraliserande mineral utöver kalcit.  
 

3.3 Uppskattning av total sulfidvittring och kväveutlakning 
Beräkningar som utfördes för att uppskatta totala halten sulfidmineral i gråberget, den 
totala sulfidvittringen och kvävelakningen från gråberget samt beräkningar av 
neutraliseringen av syraproduktionen beskrivs i detalj i Bilaga 1. Nedan följer kortare 
beskrivningar av de uppskattningar som gjordes.  
 

3.3.1 Uppskattning av totala mängden sulfidmineral 
Utifrån grundämnesanalysen uppskattades hur mycket sulfidmineral som finns i 
gråberget, genom att anta att halterna av de olika grundämnena arsenik, bly, koppar, 
nickel, svavel och zink endast kommer från sulfidmineral. Axelsson et al. (2015) 
beräknade utifrån flygfoton och den torra skrymdensiteten för gråberget den totala 
massan gråberg i deponierna i Kiirunavaara till 8,63·1010 kg. Denna massa användes 
för att beräkna den totala massan sulfidmineral i gråbergsdeponierna.  
 

3.3.2 Uppskattning av den totala sulfidvittringen 
Utifrån koncentrationerna av sulfat från skakförsöken uppskattades den totala 
sulfidvittringen hos gråberget. Detta under antagandet att all sulfat härstammar från 
vittring av sulfider. Genom att jämföra resultaten från sulfidvittringen med den totala 
mängden sulfidmineral som finns i gråberget (se avsnitt 3.3.1) kan en bestämning 
göras om hur mycket som har vittrat under försöken och hur länge vittringen kommer 
att pågå om förhållandena inte förändras.  
 

3.3.3 Uppskattning av neutralisering av syran 
För att bestämma om kalcit är det främsta buffrande mineralet beräknades vilket pH-
värde provlösningarna skulle ha om ingen neutralisering skett. Skillnaden i 
koncentrationen av väteprotoner mellan de faktiska pH-värden som uppmättes och 
det teoretiska pH-värdet användes för att beräkna hur stor koncentrationen av 
kalciumjoner borde vara i provlösningen om kalcit stod för all buffring enligt reaktion 6 
i Tabell 1 (avsnitt 2.1.1). Denna teoretiska koncentration jämfördes därefter med den 
faktiska kalciumkoncentration som uppmättes i proverna.  
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3.3.4 Uppskattning av kväveutlakningen 
Utifrån koncentrationerna av ammonium och nitrat från skakförsöken uppskattades 
hur mycket av respektive kväveförening som har lakats ut från gråberget. Utifrån den 
totala massan i gråbergsdeponierna (se avsnitt 3.3.1) uppskattades hur mycket 
ammonium och nitrat som lakats ut från gråberget, vilket jämfördes med de värden 
som beräknades i studien av Axelsson et al. (2015). 
 

3.4 Statistiska analyser 
Statistiska analyser med Pearsons korrelations koefficient (r) och regression gjordes i 
Microsoft Excel (Version 16.0.6868.2062), exempelvis för att bestämma om det fanns 
något samband mellan pH och ammonium samt pH och nitrat. α-värdet för dessa 
analyser var 0,05.  
 

4. Resultat 
Detta avsnitt behandlar de resultat som har erhållits från de laborativa delarna med 
XRD, grundämnesanalys samt skakförsök. Utöver detta kommer även resultat av de 
beräkningar som gjorts för att uppskatta den totala sulfidvittringen och 
kvävelakningen att redovisas.  
 

4.1 Karakterisering av gråberget 
Karakteriseringen av gråberget gjordes genom XRD samt genom en grund-
ämnesanalys. Dessutom gjordes en förundersökning av kornstorleksfördelningen, 
som visas i avsnitt 3.1.1.  
 

4.1.1 Röntgendiffraktion (XRD) 
XRD visade att den mineralogiska sammansättningen var lika för de olika 
kornstorlekarna, även om intensiteten skiljdes åt och var som störst för kornstorlek 8-
16 mm och som minst för kornstorlek <1 mm, se Bilaga 2. De vanligaste mineralen 
enligt röntgendiffraktion var för alla kornstorlekarna plagioklas (exempelvis albit, 
anortit och labradorit), kvarts och biotit. Även kalcit och gips kunde urskiljas hos alla 
kornstorlekar, även om intensiteten var liten. Magnetit kunde ses hos kornstorlek 2-4 
mm samt <1 mm, medan pyrit endast kunde urskiljas hos den minsta kornstorleken.  
 

4.1.2 Grundämnesanalys 
Medelvärdena från de två prover som grundämnesanalys gjordes på visar att svavel 
finns i väldigt höga halter (9820 mg/kg) och koppar i höga halter (162 mg/kg), jämfört 
med de andra grundämnena (<20 mg/kg), se Tabell 6.  
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Tabell 6. Halter i mg/kg av grundämnen i gråberget på två prover från gråberg 0-30 mm som 
siktats till < 1 mm (L1G och L2G) samt medel av de två proverna utan hänsyn till  
osäkerheten för varje grundämne.  
Grundämne Halt (mg/kg) 

 L1G L2G Medel 
As 10,7 ± 3,0 4,54 ± 1,25 7,6 
Cu 194 ± 41 130 ± 27 162,0 
Ni 28,8 ± 7,5 57,1 ± 14,9 43,0 
Pb 3,4 ± 0,71 4,53 ± 0,93 4,0 
S 9940 ± 2100 9700 ± 1900 9820 
Zn 13,0 ± 2,5 14,5 ± 2,8 13,8 

 

4.2 Skakförsök 
Under skakförsöken kunde en grå-vit utfällning noteras för kornstorlek 8-16 mm från 
dygn 26 där mer och mer fälldes ut fram till dygn 70 och för kornstorlek 2-4 mm för 
dygn 70. Ett prov (dygn 43) hade dock en mer röd-brun utfällning. Ingen utfällning 
kunde ses hos kornstorlek <1 mm under försökstiden.  
 För analys av pH, alkalinitet och lösta joner användes medelvärdet av de två 
prover som plockades ut vid varje provtillfälle (hädanefter kallade a och b-prover). 
Två undantag för detta var kornstorlek 8-16 mm dygn 3 samt kornstorlek 2-4 mm 
dygn 12. För kornstorlek 8-16 mm dygn 3 skiljde sig a-provet markant från b-provet i 
pH (11,98 jämfört med 9,8), alkalinitet (5,3 mekv/L jämfört med 0,32 mekv/L) samt 
koncentration av kalcium (128,06 mg/L jämfört med 12,77 mg/L) och b-provet 
bedömdes vara mer representativt i relation till de värden som observerades vid de 
andra provtagningarna för samma kornstorlek. För 2-4 mm dygn 12 var det främst 
kalciumkoncentrationerna i a-provet som skiljde påtagligt från b-provet (1894,06 mg/L 
jämfört med 72,96 mg/L) och b-provet ansågs även här vara mer representativt.  
 

4.2.1 pH och alkalinitet 
pH-värdet var basiskt under hela provtiden för alla kornstorlekar, med ett pH över 9 
under större delen av provtiden, se Figur 6. Mindre fluktuationer kunde urskiljas både 
mellan provtillfällena och mellan de två prover av samma kornstorlek som testades 
vid varje provtillfälle, framförallt för de två större kornstorlekarna. För den minsta 
kornstorleken var a- och b-proverna jämna och under de första 26 dagarna ökade pH 
från 8,8 till 9,25 för att därefter minska igen till 9,07 dygn 70 (Figur 6). För de två 
grövre fraktionerna stabiliserades pH-värdet mellan 9,3-9,5 efter 12 dygn för att vid 
den sista provtagningen dygn 70 minska till ca 9,1 för kornstorlek 2-4 mm och öka till 
9,6 för kornstorlek 8-16 mm (se Figur 6). 

Alkaliniteten var mindre än 1 mekv/L för alla kornstorlekar, men visade på en 
ökning under försökets gång (Figur 6). Ökningen av alkalinitet sker snabbast för den 
mellersta kornstorleken 2-4 mm och långsammast för den största kornstorleken 8-16 
mm.  
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4.2.2 Lösta joner 
Figur 7a-g visar förändringen av medelkoncentrationerna av sulfat, kalcium, nitrat, 
ammonium, kalium, natrium och magnesium för de olika kornstorlekarna, förutom för 
de två undantagen som beskrivs i avsnitt 4.2. Koncentrationsförändringen för den 
totala fraktionen gråberg (0-30 mm) beräknades genom att multiplicera 
medelkoncentrationerna för varje provtillfälle med hur stor andel av gråberget den 
kornstorleken utgör (se Tabell 2, avsnitt 3.1.1) och därefter addera ihop värdena från 
varje kornstorlek. För dygn 70 finns inga värden för kornstorlek <1 mm, varpå 
gråberget endast representeras av kornstorlek 8-16 mm och 2-4 mm dygn 70. Nedan 
diskuteras varje enskild jon var för sig.  
 
Sulfat SO42-  
Sulfatkoncentrationerna visade tydliga skillnader mellan de olika kornstorlekarna, där 
de högsta koncentrationerna observerades hos den minsta kornstorleken <1 mm och 
de lägsta koncentrationerna observerades hos den största kornstorleken (se Figur 
7a). För kornstorlek 8-16 mm steg sulfatkoncentrationen under det första dygnet till 
39 mg/L, varpå koncentrationen var stabil fram till dygn 12 då en ökning kunde 
urskiljas (upp till 189 mg/L dygn 26). Efter dygn 26 minskade koncentrationen igen till 
60 mg/L dygn 70. Kornstorlek 2-4 hade också en snabb ökning under det första 
dygnet (144 mg/L), men med värden ungefär 3 gånger så stora som de för 8-16 mm. 
Dessutom fortsatte koncentrationen sulfat att öka under hela provtiden för 2-4 mm, 
speciellt efter dygn 43 då koncentrationen ökade snabbare än tidigare. För den 
minsta kornstorleken, <1 mm, var koncentrationen sulfat efter ett dygn nästan 
dubbelt så stor som den för kornstorlek 2-4 mm (227 mg/L) och koncentrationen 
fortsatte att öka till och med dygn 26 (upp till 422 mg/L) för att därefter minska till 368 
mg/L dygn 56. Koncentrationerna för totala gråbergsfraktionen (se beskrivning i 
inledande text i avsnitt 4.2.2) följer i stort sett samma mönster som kornstorlek 2-4 
mm (se Figur 7a).  
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Figur 6. Förändring av pH och alkalinitet (mekv/L) för de tre kornstorlekarna 
över tid i skakförsöken.  
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Kalcium Ca2+ 
Kalciumkoncentrationerna påvisade också skillnader mellan de olika kornstorlekarna, 
där den minsta kornstorleken <1 mm visade på högre koncentrationer än de större 
fraktionerna (se Figur 7b). Kalciumkoncentrationerna var dock relativt stabila under 
försökens första 9 dygn för alla kornstorlekarna på ungefär 12-18 mg/L för 
kornstorlek 8-16 mm, 71-83 mg/L för kornstorlek 2-4 mm samt 134-151 mg/L för 
kornstorlek <1 mm. För kornstorlek 8-16 mm ökade koncentrationen efter dygn 9 till 

Figur 7. Medelkoncentrationer under skakförsöken av a) sulfat, b) kalcium, c) nitrat, d) 
ammonium, e) kalium, f) natrium och g) magnesium för de tre kornstorlekarna samt för 
gråbergsfraktionen 0-30 mm. För sulfat, kalcium, kalium, natrium och magnesium är 
koncentrationerna i mg/L, för ammonium och nitrat µg/L. 
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68 mg/L dygn 26 och minskade därefter igen till 38 mg/L dygn 70. Kornstorlek 2-4 
mm samt <1 mm visade däremot en minskning från dygn 9 till 29 mg/L dygn 70 
respektive 108 mg/L dygn 56. Hela gråbergsfraktionen följer även för kalcium 
liknande mönster som för kornstorlek 2-4 mm.  

En negativ korrelation finns mellan pH och kalcium (r = -0,65; p < 0,05). 
 
Nitrat NO3- 
Nitratkoncentrationerna var störst för fraktionen 2-4 mm, där det skedde en initial 
ökning under de första 6 dygnen till 221 µg/L för att därefter minska igen till 14 µg/L 
dygn 70, se Figur 7c. För fraktionen <1 mm var koncentrationerna låga och stabila 
runt 0-15 µg/L under de första 26 dygnen, för att därefter öka till 103 µg/L dygn 56. I 
och med att nitratkoncentrationerna korrigerades genom subtraktion för den 
nitratkoncentration som fanns i det avjoniserade vattnet som användes i proverna var 
de flesta värden för kornstorlek 8-16 mm negativa och visas i Figur 7c då som noll. 
En liten nitratkoncentration detekterades under dygn 26, på 2,3 µg/L för kornstorlek 
8-16 mm.  

En stark positiv korrelation kunde urskiljas mellan nitrat och pH (r = 0,90, p < 0,05, 
n = 31; endast baserat på prover som hade positiva nitratkoncentrationer). 
  
Ammonium NH4+ 
Ammoniumkoncentrationerna visade en skillnad mellan de olika kornstorlekarna, där 
återigen den minsta fraktionen uppvisade de högsta koncentrationerna och den 
största fraktionen de lägsta koncentrationerna, se Figur 7d. Generellt sett var dock 
koncentrationerna låga med värden mellan 0-150 µg/L. För fraktionerna 2-4 mm och 
8-16 mm var ammoniumkoncentration under detektionsgränsen (<5 µg/L) från och 
med dygn 9 respektive dygn 6. För fraktionen <1 mm noterades den högsta 
koncentrationen dygn 9 (151 µg/L) varpå koncentrationerna minskade och från dygn 
43 var även dessa koncentrationer under detektionsgränsen.  

En negativ korrelation kunde urskiljas mellan ammonium och pH (r = -0,58, p < 
0,05, n = 24; endast baserat på prover som hade en ammoniumkoncentration över 
detektionsgränsen).  
 
Kalium K+ 
Kaliumkoncentrationerna (K+) var relativt lika mellan de olika kornstorlekarna och 
ökade under försökets gång för att efter ca två veckor in i försöket börja stabiliseras 
runt 10-15 mg/L. 
 
Natrium Na+ 
För natrium (Na+) stod den minsta fraktionen för de lägsta koncentrationerna som 
även var stabila under försökets gång. För de större fraktionerna 2-4 mm och 8-16 
mm var koncentrationerna högre och visade på en ökning.  
 
Magnesium Mg2+ 
Magnesium (Mg2+) var också relativt jämnt över kornstorlekarna, även om 
fraktionerna <1 mm samt 2-4 mm uppvisar något högre koncentrationer än 8-16 mm. 
Magnesiumkoncentrationerna ökar till en början, för att efter dygn 26 minska för 
fraktionerna 2-4 mm samt 8-16 mm, medan den minsta fraktionen, <1 mm, fortsätter 
att öka.  
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4.3 Uppskattning av total sulfidvittring och kväveutlakning 
Uppskattningar av den totala sulfidvittringen, neutraliseringen och kvävelakningen 
gjordes. Bilaga 3 beskriver hur beräkningarna i följande avsnitt har gjorts.  
 

4.3.1 Uppskattning av totala mängden sulfidmineral 
Beräkningar utifrån grundämnesanalysen av mängden sulfidmineral i gråberget 
visade att pyrit står för den största delen (18 g/kg gråberg) (se Tabell 7), vilket 
motsvarar 1,8% av gråberget. De andra sulfidmineralen finns endast i små mängder 
(Tabell 7). Den totala massan pyrit i hela gråbergsdeponin i Kiirunavaara uppskattas 
till 1,55×109 kg. 
   
Tabell 7. Uppskattade halter av de olika sulfidmineralen i gråberget utifrån grundämnes-
analysen. Beräknat utifrån medelvärdet av L1G och L2G, utan hänsyn till mätosäkerheten.   
Mineral Kemisk formel Mineralhalt 

(g/kg gråberg) 
Arsenikkis AsFeS 0,017 
Kopparkis CuFeS2 0,468 
Millerit NiS 0,066 
Blyglans PbS 0,005 
Zinkblände ZnS 0,020 
Pyrit FeS2 18,003 

 

4.3.2 Uppskattning av den totala sulfidvittringen 
Då pyrit utgör 97% av sulfiderna i gråberget (se avsnitt 4.3.1) har sulfidvittringen 
uppskattats utifrån pyrit, i enlighet med reaktion 5 i Tabell 1 (avsnitt 2.2.1). 
Utifrån koncentrationerna av sulfat för hela gråberget från skakförsöken beräknades 
mängden pyrit som vittrat (g/kg gråberg) över tid. Figur 8 visar hur mängden vittrad 
pyrit ökar med tiden, där lutningen på regressionslinjen visar att hastigheten på 
sulfidvittringen är 0,0128 g vittrad pyrit/kg gråberg/dygn (R2 = 0,4861; p-värde = 
0,055). Efter 43 dygn (används då det är den sista provtagningen med värden från 
alla tre kornstorlekar och därför mest representativ för hela gråberget), hade 6,69% 
av den totala mängden pyrit som finns i gråberget vittrat. För att all pyrit som finns i  
gråberget (18 g/kg gråberg) ska vittra, skulle det med hastigheten utifrån lutningen på 
regressionslinjen i Figur 8 ta ca 4 år.  
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Figur 8. Förändring av mängden vittrad pyrit (g) per kg 
gråberg över tid, med linjär regressionslinje.  
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4.3.3 Uppskattning av neutralisering av syran 
Om ingen neutralisering skulle ha skett, skulle sulfidvittringen efter 70 dagar gett 
upphov till ett pH-värde på 2,62 dygn 1 och 2,46 dygn 70 för gråberget (0-30 mm). 
Om kalcit antas neutralisera all syraproduktion från sulfidvittringen skulle högre Ca2+-
koncentrationer krävas än de koncentrationer som uppskattas för hela gråberget 0-30 
mm utifrån jonanalyserna för de enskilda kornstorlekarna, se Tabell 8. Skillnaden 
mellan de faktiska koncentrationerna av kalcium och de teoretiska, om kalcit antas 
stå för all buffring, ökar med tiden (Tabell 8). 
 
Tabell 8. Uppskattade koncentrationer av Ca2+ för gråberget under försöken, de teoretiska 
koncentrationerna av Ca2+ som skulle bildas om kalcit var det enda buffrande mineralet samt 
skillnaden mellan de uppskattade och teoretiska värdena. Alla koncentrationer i mg/L.  

Nr Tid Kalciumkoncentrationer 
 (antal dygn) Uppskattade 

(mg/L) 
Teoretisk 

(mg/L) 
Skillnad 
(mg/L) 

1 1 57,85 95,37 -37,52 
2 3 53,14 103,65 -50,51 
3 6 59,38 112,08 -52,69 
4 9 59,95 109,27 -49,32 
5 12 56,74 179,58 -122,85 
6 19 56,47 141,28 -84,81 
7 26 74,71 179,33 -104,62 
8 43 44,23 160,14 -115,91 
9 56a x x x 
10 70b 38,83 138,69 -109,86 

a ingen beräkning gjordes då endast värden från kornstorlek <1 mm finns från detta 
provtillfälle. 
b De uppskattade värdena är baserade på kornstorlek 8-16 mm och kornstorlek 2-4 mm, 
kalciumkoncentrationen från kornstorlek <1 mm finns inte från detta provtillfälle. 
 

4.3.4 Uppskattning av kväveutlakningen 
Mer ammonium än nitrat lakas ut från gråbergsdeponin under det första dygnet, men 
den maximala nitratmängden som lakas ut är större än den maximala 
ammoniummängden (Tabell 9). Dock blir den totala kvävebelastningen större från 
ammonium än från nitrat, vilket bestämdes utifrån ekvation 26 och 27 (Bilaga 1). 

Den totala kväveutlakningen från gråberget, med värden efter 1 dygn samt 
maxvärdet, kan ses i Tabell 9. Axelsson et al. (2015) uppskattade den totala 
mängden ammonium i gråbergsdeponin till 1,81×105 kg. I jämförelse med denna 
mängd skulle lite mer än hälften av den totala mängden ammonium finnas kvar efter 
den utlakning som sker under det första dygnet (se Tabell 9).  
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Tabell 9. Uppskattade mängder utlakat ammonium och nitrat från den totala mängden 
gråberg i deponierna i Kiirunavaara. 
Parameter Värde Kommentar 
Utlakad mängd ammonium 
 

5,64×104 kg 

 
efter 1 dygn, även 
maxmängd 

Utlakad mängd nitrat 1,22×104 kg efter 1 dygn 
7,27×104 kg maxmängd (efter 3 dygn) 

 
Total utlakad mängd kväve 
(NH4-N och NO3-N) 

4,67×104 kg 
6,03×104 kg 

efter 1 dygn 
maxmängd 

Total mängd ammonium i 
gråbergsdeponin 
 

1,81×105 kg från Axelsson et al. 
(2015) 

Mängd ammonium som 
finns kvar efter 1 dygn 

6,13×104 kg skillnad mellan total 
mängd ammonium och ut-
lakad mängd efter 1 dygn 

 

5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten från XRD, grundämnesanalys och skakförsök att 
analyseras för att besvara de frågeställningar som ställdes i introduktionen (avsnitt 
1.2) och om hypoteserna var korrekta. Utöver detta kommer sulfidvittringen och 
kvävelakningen att diskuteras utifrån vad resultaten kan säga om hela 
gråbergsdeponin i Kiirunavaara.  
 

5.1 Frågeställningar 
Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns en potential till att bilda surt 
lakvatten från gråberget och hur kväveutlakningen ser ut från gråberget samt om det 
finns ett samband mellan dessa två geokemiska processer. I avsnitt 1.2 ställdes ett 
antal frågeställningar och hypoteser för att underlätta arbetets gång. Detta avsnitt 
kommer utifrån frågeställningarna att analysera och diskutera de resultat som 
erhållits samt jämföra resultaten med de andra fallstudierna som togs upp i avsnitt 
2.5. 
 

5.1.1 Hur ser den mineralogiska sammansättningen av gråberget ut? 
Enligt XRD är de vanligaste mineralen plagioklas (albit till anortit), kvarts och biotit 
men även magnetit, kalcit, gips, anhydrit och pyrit finns. Andra mineral finns troligtvis 
också, men inte i tillräckligt stora volymer för att ge ett större utslag i XRD. I de grövre 
kornfraktionerna blev det svårare att urskilja mineral som hade en låg intensitet, då 
intensiteten hos de vanligaste mineralen var så pass höga (se Bilaga 2). Trots att 
sulfidmineral gav litet genomslag i XRD, var halterna svavel i grundämnesanalysen 
höga (se avsnitt 4.1.2). Dessutom kunde pyritkorn ses med blotta ögat i gråberget 
under siktningen, speciellt i de lite grövre fraktionerna (större än 1 mm). Sulfidmineral 
anses därför finnas, om än i relativt små mängder, i gråberget. Den uppskattade 
mängden pyrit på 18 g/kg gråberg eller 1,8% av gråberget är troligtvis en 
överskattning i och med att uppskattningen är baserat på antagandet att halterna 
arsenik, koppar, nickel, bly, zink och svavel endast kommer från sulfidmineral. Dessa 
grundämnen kan även ingå i andra mineral, exempelvis förekommer svavel även 
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ibland annat gips och anhydrit som både enligt XRD-analysen och även tidigare 
studier (Nordstrand, 2012) är mineral som finns i Kiirunavaara. Grundämnesanalysen 
gjordes endast på partiklar som var mindre än 1 mm. I och med att pyrit endast 
påvisades i XRD för den minsta kornstorleken och inte hos de större kan det tänkas 
att uppskattningen av sulfidmineral även på grund av detta kan vara lite missvisande 
och egentligen bara representerar de finaste kornstorlekarna i gråberget.   
 XRD-analysen visade på att kalcit finns i gråberget, vilket stödjs av Nordstrand 
(2012) som beskriver att karbonater i form av kalcit, dolomit och ankerit finns vid 
Kiirunavaara-gruvan.  
 

5.1.2 Hur stor är potentialen för bildning av surt lakvatten och hur snabbt sker 
en eventuell sulfidvittring? 
Potentialen för produktion av surt lakvatten diskuteras dels utifrån de erhållna pH-
värdena, sulfatkoncentrationerna och alkaliniteten. Hastigheten kommer att 
diskuteras både med hänsyn till både sulfidvittringen och neutraliseringen.  
  
Potential för produktion av surt lakvatten 
Skakförsöken visade att pH-värdet var relativt stabilt då det i princip höll sig inom en 
halv pH-enhet på värden mellan 9,1-9,6. Enligt Figur 1 (se avsnitt 2.2) skulle då 
lakvattnet i Kiirunavaara klassificeras som neutralt till alkaliskt utifrån pH-värdet. 
Skakförsöken påvisade också att sulfatkoncentrationerna i lakvattnet var förhöjda 
jämfört med de andra jonerna (Na+, K+ och Mg2+) i proverna, på värden mellan 30-
450 mg/L. Speciellt den minsta kornstorleken visade på förhöjda sulfat-
koncentrationer (Figur 7a). Enligt en guide utvecklad av Caruccio, Geidel och 
Pelletier (1981) för tolkning av kinetiska analyser av AMD, tolkas skakförsök som 
påvisar en låg alkalinitet tillsammans med en låg aciditet och förhöjda sulfat-
koncentrationer som att det sker en pyritoxidation där den producerade syran 
neutraliseras av buffrande mineral. Detta stämmer väl in på de resultat som fåtts fram 
i denna studie. Andra gruvor med neutralt till alkaliskt lakvatten visar också förhöjda 
sulfatkoncentrationer och förklaras med att det sker en sulfidvittring som genererar 
sulfatjoner i lakvattnet, men att syraproduktionen från sulfidvittringen neutraliseras 
(Lottermoser, 2010; INAP, 2014; Nordstrom, Blowes & Ptacek, 2015). Utifrån detta 
bestäms att ingen potential för produktion av surt lakvatten från gråberget i 
Kiirunavaara-gruvan finns. Denna tolkning stöds av tidigare studier av gråberg från 
Kiirunavaara-gruvan som gjorts med ABA-analys och humiditetstest (Europeiska 
IPPC-byrån, 2009). Hypotes 1 om att potentialen för surt lakvatten är låg eller ej 
förekommande kan därmed sägas stämma. 
 
Sulfidvittringens hastighet 
Sulfatkoncentrationerna ökar initialt väldigt snabbt (under det första dygnet), speciellt 
för den minsta kornstorleken (< 1 mm) även om ökning kan ses hos alla kornstorlekar 
(se Figur 7a).  Detta är överensstämmande med de resultat Strömberg och Banwart 
(1999) fick fram på de olika kornstorlekarna från gråberg vid Aitik-gruvan. Enligt 
Strömberg och Banwart (1999) kan den snabba upplösningen av sulfat bero på att 
det innan experimentet påbörjades har skett sulfidvittring där vittringsprodukterna har 
adsorberats till gråberget som, då de kommer i kontakt med vatten vid försökets start 
lakas ut direkt. Den ökning av sulfatkoncentration som sker efter det första dygnet 
skulle då kunna ses som den sulfidvittring som sker i real-tid. Sulfatkoncentrationerna 
minskar dock igen, efter ca 26 dygn. Då sulfatkoncentrationer i alkalina lakvatten 
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kontrolleras genom utfällning av gips (INAP, 2014) kan de minskande sulfat-
koncentrationerna i relation till att även kalciumkoncentrationerna minskar (se Figur 
7a-b) tolkas som att det sker en utfällning av gips. Att utfällning även noterades under 
försöken stödjer denna tolkning.  
 Hastigheten på sulfidvittringen uppskattades till 0,0128 g pyrit/kg gråberg/dygn. 
Redan efter 43 dygn har ca 6,7% av all pyrit som uppskattas finnas per kg gråberg 
vittrat. Dessa värden är flera magnituder lägre än vad Strömberg och Banwart (1999) 
fick fram, men i samma storleksordning som de värden som fåtts fram av Sracek et 
al. (2006) vid Doyon-gruvan i Quebec Kanada. Att all pyrit skulle vittra på ca 4 år är 
beroende av de förutsättningar som skakförsöken gjordes under, med en temperatur 
på ca 20 °C och ett högre förhållande mellan fasta partiklar och vatten (1:10) än vad 
som är fallet i gråbergsdeponierna som troligtvis har ett omättat flöde (Amos et al., 
2015). I avsnitt 5.2 diskuteras hur resultaten från skakförsöken kan appliceras på 
gråbergsdeponierna.  
 
Neutralisering av sulfidvittringen 
Neutralisering av lakvattnet sker, i och med att en sulfidvittring kan påvisas men inga 
större förändringar av pH-värdet kan urskiljas. Även den ökande alkaliniteten tyder på 
att neutraliserande mineral löses upp och ökar lakvattnets buffringsförmåga. 
Kalciumjoner frigörs ofta som en produkt vid vittring av neutraliserande mineral, 
speciellt vid upplösning av kalcit, se reaktion 6 Tabell 1 (avsnitt 2.1.1). Tabell 11 visar 
att om kalcit var det enda neutraliserande mineralet, borde koncentrationer av Ca2+ 
från laktesterna vara högre än de faktiska koncentrationer som uppmättes. Detta kan 
då indikera att kalcit inte är det enda buffrande mineralet, vilket även tidigare studier 
av gråberget i Kiirunavaara också har kommit fram till (Europeiska IPPC-byrån, 
2009). I och med att plagioklas påvisades i XRD-analysen (se avsnitt 4.1.1) kan det 
tänkas att vittring av plagioklas kan bidra till buffringen och även 
kalciumkoncentrationerna i lakvattnet enligt reaktion 7 i Tabell 1 (avsnitt 2.1.1). 
Vittring av biotit och kalifältspat kan också tänkas bidra, i och med att skakförsöken 
påvisade ökande koncentrationer av kalium, natrium och magnesium (se Figur 7e-g), 
vilka är ämnen som frigörs vid vittring av de ovan nämnda silikatmineralen 
(Strömberg & Banwart, 1999). Trots att vittring av silikatmineral ofta sker 
långsammare än kalcit (Lapakko, 2002) kan de på platser med en liten sulfidvittring 
ha en betydande effekt på buffringen (Lapakko, 2002; Plante, Benzaazoua & 
Bussière, 2011). Noggrannare undersökningar av gråbergets mineralogi krävs dock 
för att med större säkerhet kunna säga vilka mineral som bidrar till buffringen och i 
hur stor utsträckning. Däremot kan det sägas att vittringen av neutraliserande mineral 
är effektivare än vittringen av sulfidmineral, i och med att alkaliniteten ökar.  
 Troligtvis sker dock inte en konstant ökning av alkaliniteten, utan främst tills all 
kalcit har utarmats. Efter detta kommer silikatmineral, exempelvis plagioklas och 
biotit att stå för neutraliseringen. I skakförsöken nåddes aldrig den gräns där kalcit 
inte längre buffrar och försök över en längre period skulle därför vara intressant för 
att se om buffringen utan kalcit är tillräcklig för att balansera ut sulfidvittringen i ett 
längre tidsperspektiv. I och med att gråberget hade indikationer på att innehålla 
mycket plagioklas, kan eventuellt paralleller dras med Lac Tio-gruvan i Kanada (se 
avsnitt 2.5.2). Likt Lac Tio (Plante, Benzaazoua & Bussière, 2011) har Kiirunavaara 
ett neutralt lakvatten där silikatmineral åtminstone står för en del av buffringen av den 
syraproduktion som sker från sulfidvittringen (i Lac Tio anses dock silikatmineral i 
princip stå för all buffring). Gråberget i Lac Tio innehåller liknande halter pyrit som 
Kiirunavaara (mellan 1,0-3,0% jämfört med Kiirunavaaras 1,8%) och stora halter av 
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plagioklas, vilket XRD-resultaten för Kiirunavaara också antyder. Plante, Benzaazoua 
och Bussière (2011) visade att i Lac Tio var sulfidvittringen lika stor i nytt gråberg 
som i 25 år gammalt gråberg, liksom att ingen potential för bildning av surt lakvatten 
fanns hos nytt eller äldre gråberg. För Kiirunavaara kan då det faktum att gråberget 
innehåller mycket plagioklas vara av viktig betydelse i ett längre tidsperspektiv ifall 
karbonater som kalcit utarmas och inte längre bidrar till buffringen, medan 
sulfidvittringen fortgår.  
  

5.1.3 Hur stor är och med vilken hastighet sker kväveutlakningen från 
gråberget? 
Ammoniumutlakningen sker initialt väldigt snabbt sett över hela gråberget, där 
maxvärdena nås redan efter ett dygn för att därefter minska till under 
detektionsgränsen. Om man endast tar hänsyn till individuella kornstorlekar nås 
maxvärdena vid olika tidpunkter men inom de första nio dagarna. Mindre fraktioner 
verkar kunna laka ut mer ammonium jämfört med de större fraktionerna men denna 
utlakning sker då under en längre tid (9 dygn istället för 1 respektive 6 dygn) (se 
Figur 7d). Gemensamt för alla kornstorlekar är dock att med tiden minskar 
ammoniumkoncentrationerna tills de är under detektionsgränsen, vilket sker 
snabbare för de större kornstorlekarna än för den minsta. En förklaring till detta kan 
vara att höga natriumkoncentrationer (se Figur 7f) har förhindrat detektionen av de 
(relativt) låga ammoniumkoncentrationerna vid analys av katjoner (Rey et al., 1998). I 
det här fallet skulle då de stora och ökande natriumkoncentrationerna (se Figur 7f) ha 
”maskerat” de verkliga ammoniumkoncentrationerna som i sådana fall kan ha varit 
mer stabila. En annan förklaring till varför ammoniumkoncentrationerna minskade 
kan vara att det har skett en övergång från ammonium till ammoniak enligt reaktion 8, 
i och med att pH-värdet är så pass högt. Ingen ammoniakdoft har dock kunnat 
urskiljas vid provtagningarna, men att en viss ammoniakövergång ändå har skett går 
inte att utesluta. Även tidigare studier av kvävelakning från gråberget i Kiirunavaara 
har diskuterat att ammoniakavgång kan ske i och med de höga pH-värdena 
(Johansson, 2002) och en studie av kvävetransformation vid Kiirunavaara-gruvan har 
visat att ammoniakavgång sker i processvattnet (Nilsson, 2013). En annan förklaring 
är att det sker en adsorption av ammoniumjoner till negativa laddningar hos 
gråberget. I och med att pH-värdet är så pass högt borde negativa laddningar som 
ammoniumjonerna kan binda till genom både jonbyte och ytkomplex vara vanligare 
än positiva laddningar (Eriksson et al., 2011).  
 Nitratutlakningen sett till hela gråberget 0-30 mm sker långsammare än 
ammoniumutlakningen, där maxvärdena nås efter 6 dygn jämfört med 1 dygn (se 
Figur 7c). Nitrat visar likt ammonium inte på en stabilisering, utan koncentrationerna 
minskar efter maxvärdet. En adsorption av nitrat till partiklar i gråberget kan förklara 
de minskande koncentrationerna. Nitrat har dock en låg affinitet för att bilda 
ytkomplex och det höga pH-värdet borde resultera i ett större antal negativa 
ytladdningar hos partiklarna i gråberget än positiva (Eriksson et al., 2011). Dock 
innebär det höga pH-värdet inte att inga positiva laddningar hos gråberget finns, bara 
att de relativt till de negativa laddningarna är färre (ibid.) och att nitratjonerna därmed 
adsorberas går inte att utesluta. En annan förklaring kan vara att det sker en 
denitrifikation, det vill säga omvandling av nitrat till nitrit eller kvävgas. Denitrifikation 
sker i en syrefattig miljö där det finns organiskt kol tillgängligt samt heterotrofa 
bakterier (Bailey et al., 2013). Vid neutrala pH-värden kan denitrifikation dock ske 
genom koppling med sulfidoxidation (ibid.). Då skakförsöken sker i ett stängt system, 
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kan syrehalterna ha blivit låga då sulfidvittringen kräver syre (se avsnitt 2.2.1). Med 
anledning av detta kan denitrifikation förklara de minskande nitratkoncentrationerna. 
För att påvisa om denitrifikation sker skulle koncentrationer av nitrit och även 
kvävgas behöva mätas. 
  Tidigare studier med skakförsök på gråberg från Kiirunavaara (Lundkvist, 1998; 
Johansson, 2002; Axelsson et al., 2015) har visat på högre koncentrationer av både 
ammonium och nitrat än vad som ficks fram i denna studie. Humiditetstester har även 
visat att kväveutlakningen främst sker under de första 10 veckorna, men även efter 
20-30 veckor sker utlakning (Lundkvist, 1998), medan resultat från denna studie 
tyder på att kväveutlakningen sker snabbt och under de första dygnen. Att resultaten 
i denna studie skiljer sig från dessa tidigare studier kan bero på att 
sprängmedelsresterna inte är homogent fördelade i gråberget och att det gråberg 
som användes i detta försök innehöll färre sprängmedelsrester (Johansson, 2002) 
samt att detta försök gjordes i ett slutet system där lakningsprodukterna inte 
tvättades ut, vilket de gör i ett humiditetstest (MEND, 1991). Hypotes 2 om att 
kvävelakningen sker snabbt kan sägas stämma, utifrån skakförsöken.  

 

5.1.4 Kan det urskiljas något samband mellan produktion av surt lakvatten och 
kväveutlakningen? 
Signifikanta korrelationer kunde påvisas mellan både pH och nitrat samt pH och 
ammonium (avsnitt 4.2.2). För ammonium, kan den negativa korrelation förklaras av 
att högre pH-värden gynnar ammoniakavgång, adsorption och nitrifikation, vilket är 
tre processer som leder till lägre ammoniumkoncentrationer (Nilsson, 2013). 
Nitrifikation, med omvandling av ammonium till nitrat, gynnas av hög temperatur (25-
35°C) och högt pH (Malhi & McGill, 1982). Detta skulle då kunna förklara den positiva 
korrelationen mellan pH och nitrat. Trots att ett samband mellan bildning av surt 
lakvatten och kvävelakningen inte kan påvisas i och med att det inte skedde någon 
produktion av surt lakvatten, kan det sägas att nitrat- och ammonium-
koncentrationerna har ett samband med pH-värdet. En eventuell produktion av surt 
lakvatten skulle därmed, med en pH-sänkning, troligen leda till at utlakningen av 
nitrat vara lägre och utlakning av ammonium högre.  
 

5.2 Applicering av resultat från skakförsök till verkliga förhållanden 
Tidigare studier har visat att laborativa studier ofta visar på högre hastigheter på 
sulfidvittring och kväveutlakning än vad som sker i verkligheten (Strömberg & 
Banwart, 1999; Bailey et al., 2013). Hastigheten på pyritvittringen som beräknades 
utifrån detta försök (se avsnitt 4.3.2) är därmed troligtvis mycket snabbare än vad 
som sker i verkligheten i gråbergsdeponierna i Kiirunavaara. Under oktober-maj är 
medeltemperaturen i Kiruna under 0 °C (se Figur 3), vilket innebär att 
sulfidoxidationen är reducerad på grund av begränsad tillgänglighet på vatten och 
syre samt en låg mikrobiologisk aktivitet (Dawson & Morin, 1996). Den främsta 
sulfidoxidationen och transport av de produkter som bildas sker därmed under 
sommarhalvåret. Även under sommaren kommer sulfidvittringen att vara lägre än vad 
skakförsöken visade. Detta då det råder lägre temperaturer i Kiruna även under 
sommaren jämfört med den temperatur som var under skakförsöken (se avsnitt 
2.5.4) och med tanke på att gråbergsdeponier har ett omättat flöde och inte alla ytor 
hos gråberget i deponierna då kommer i kontakt med vatten (Amos et al., 2015). Då 
gråbergsdeponierna i Kiirunavaara även byggs upp med hjälp av maskiner sker en 



 
 

33 
 

kompaktering som minskar permeabiliteten (se avsnitt 2.5.3), vilket kommer att 
påverka hur mycket vatten som kan infiltrera och hur vattnet rör sig i deponierna.  
Även neutralisering har tidigare visats ske snabbare i skakförsök jämfört med 
fältstudier, men skillnaden är mindre än den för sulfidvittringen (Strömberg & 
Banwart, 1999). Ingen potential för produktion av surt lakvatten finns därmed från 
gråbergsdeponierna.  

Vad gäller kväve, visade Bailey et al. (2013) att kvävelakning från storskaliga 
försöksdeponier endast var en fraktion av den mängd kväve som uppskattas finnas i 
deponierna utifrån skakförsök, men att den lakning som skedde var snabb. Även 
detta anses bero på hur mycket vatten som infiltrerar och uppehållstiden i 
deponierna, vilket skaktester har svårt att imitera (ibid.). Situationen i Kiirunavaara 
ser troligtvis likadan ut, där de delar av gråberget som kommer i kontakt med vatten 
har en snabb urlakning, men stora delar av gråberget kommer inte i kontakt med 
vatten och därför finns mycket kväve kvar i deponierna.  
 Att endast 6,03×104 kg kväve (NO3-N och NH4-N) lakas ut från den totala 
gråbergsmassan (se Tabell 9) är högst osannolikt, med tanke på att LKAB 
rapporterar att det bara under 2015 släpptes ut 2,0×105 kg kväve till vattensystemet 
Rakkurijärvi (LKAB, 2016b). Detta inkluderar dock utlakat kväve från både gråberg 
och anrikningssand, men med tanke på att ca 43% av kväveutsläppen bedöms 
komma från gråberg (Forsberg & Åkerlund, 1999) är värdet på den totala 
kvävelakningen fortfarande osannolik. Anledningen till att så lite kväve lakas ut är, 
som diskuterats i avsnitt 5.1.3, att skakförsöken visade minskande koncentrationen 
av både ammonium och nitrat efter de första dygnen. I verkligheten fortsätter 
troligtvis kväve att laka ut under en längre period, liknande det som Lundkvist (1998) 
visade. Att ammonium-kväve i denna studie står för den största delen av 
kvävebelastningen (se avsnitt 4.3.4) är också osannolikt, då tidigare studier 
(Johansson, 2002) och även LKAB (2016b) rapporterar att nitratkväve står för den 
största delen av det kväve som släpps ut i närliggande vattendrag (LKAB, 2016b). 
Dock var de nitratkoncentrationer som mättes upp i denna studie lägre än vad 
tidigare studier har visat, vilket troligtvis förklarar varför nitratkväve får en mindre 
betydelse (se avsnitt 5.1.3).  
 

6. Slutsatser 
De slutsatser som kan dras om gråberget i Kiirunavaara är: 

• Plagioklas, kvarts och biotit är de vanligaste mineralen i gråberget.  
• Ca 1,8% av gråberget består av pyrit.  
• Lakvattnet i Kiirunavaara kan klassificeras som neutralt till alkaliskt. 
• Gråberget har ingen potential till att bilda surt lakvatten i och med att den 

sulfidvittring som sker neutraliseras av buffrande mineral.  
• Vittringen av pyrit sker med hastigheten 0,0128 g/kg gråberg/dygn. 

Sulfidvittringen in situ i gråbergsdeponierna i Kiirunavaara är dock troligtvis 
lägre än denna hastighet.  

• Kalcit anses vara det dominerande buffrande mineralet, men i ett längre 
tidsperspektiv kan silikatmineral som plagioklas få en bytande roll.  

• Kvävelakningen från gråberget i form av nitrat och ammonium sker snabbt och 
främst under de första dygnen. Nitratutlakningen är långsammare än 
ammoniumutlakningen och visar en signifikant positiv korrelation med pH, 
medan ammoniumutlakningen har en signifikant negativ korrelation med pH.  
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Bilaga 1 Beskrivning av beräkningar för uppskattning av 
sulfidvittring och kväveutlakning 
För att uppskatta sulfidvittring, neutralisering och kvävelakningen användes 
molmassan för olika grundämnen, vilka hämtades från Aylward och Findlay’s SI 
Chemical Data (Blackman & Gahan, 2014). 
 

Uppskattning av totala mängden sulfidmineral 
Genom att anta att halterna av grundämnena arsenik, bly, koppar, nickel, zink och 
svavel från grundämnesanalysen endast kommer från sulfidmineral kunde halten 
pyrit i gråberget uppskattas. Detta gjordes genom att räkna om halterna från mg/kg 
till g/kg och därefter från g/kg till mol/kg enligt ekvation 12: 
 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ä𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔

=
�𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ä𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑝𝑝å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑔𝑔 �

𝑀𝑀𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ä𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
             (12) 

 
där Mgrundämne = molmassan för det grundämne som används     

 
Utifrån halterna av respektive grundämne (mol/kg) från grundämnesanalysen kunde 
halten (mol/kg) av de olika sulfidmineralen samt halten svavel (mol/kg) som finns i 
respektive sulfidmineral beräknas enligt ekvation 13, med hjälp av molförhållandena 
av olika sulfidmineral och dess beståndsdelar som visas i Tabell 10.  
 

𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔

× 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚         (13) 
 

där Msulfidmineral = sulfidmineralets molmassa.        
 
Tabell 10. Formel för sulfidmineralen med molförhållanden mellan sulfidminerat och 
beståndsdelarna i sulfidmineralet. 
Sulfidmineral Formel  
Arsenikkis 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹   (14) 
Blyglans 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐹𝐹 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑃𝑃 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹  (15) 
Kopparkis 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹  (16) 
Millerit 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐹𝐹 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑆𝑆 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹  (17) 
Zinkblände 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑍𝑍𝑍𝑍𝐹𝐹 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹  (18) 
Pyrit 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ↔ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐹𝐹  (19) 

 
Kvarvarande halt svavel efter att halterna av arsenikkis (AsFeS), blyglans (PbS), 
kopparkis (CuFeS2), millerit (NiS) samt zinkblände (ZnS) beräknats antogs tillhöra 
pyrit (FeS2).  
 

Uppskattning av den totala sulfidvittringen 
Sulfidvittringen i skakförsöken antogs ske främst från pyrit, varav all sulfat i lakvattnet 
därmed kommer från pyrit. Koncentrationerna av sulfat från skakförsöken räknades 
om från mg/L till g/L. Därefter beräknades substansmängden sulfat som har bildats 
från pyritvittringen (se ekvation 20). Genom att multiplicera med 50 återficks 
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substansmängden sulfat i mol/kg gråberg (i och med att 20 g gråberg användes i 
skakförsöken). 
 

𝑍𝑍𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 = �[𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠]
𝑀𝑀𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡

× 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑝𝑝�× 50            (20) 

 
där nsulfat = antal mol sulfat per kg gråberg            
[sulfat] = koncentrationen sulfat (g/L)               
Msulfat = molmassan för sulfat                  
Vprov = volymen provlösning (200 mL = 0,2 L).           

 
Enligt reaktion 5 i Tabell 1 (avsnitt 2.2.1) bildas två mol sulfat från 1 mol pyrit. 
Mängden vittrad pyrit per kg gråberg kan därmed beräknas enligt ekvation 21: 
 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡
2

× 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑖𝑖𝑠𝑠              (21) 
 

där mpyrit = mängden vittrad pyrit (g/kg gråberg)         
nsulfat = substansmängden sulfat per kg gråberg (mol/kg gråberg)   
Mpyrit = molmassan för pyrit                  

 

Uppskattning av neutralisering av syran 
Utifrån koncentrationerna av sulfat, beräknades substansmängden sulfat enligt 
ekvation 20, dock utan att multiplicera med 50. Med hjälp av reaktion 5 i Tabell 1 
(avsnitt 2.1.1), kunde substansmängden vittrad pyrit bestämmas samt 
substansmängden väteprotoner som frigjorts vid denna vittring. Utifrån de uppmätta 
pH-värdena från skakförsöken beräknades substansmängden väteprotoner (mol) 
genom att multiplicera med volym provlösning enligt: 
 

𝑐𝑐𝑝𝑝ä𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑔𝑔 =  10−𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚ö𝑠𝑠𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔            (22) 
 

där cväteproton = koncentrationen väteprotoner          
Vprovlösning = volymen provlösning som var 0,2 liter         

 
Skillnaden mellan de uppmätta koncentrationerna (från pH) och hur mycket 
väteprotoner som frigjorts under vittringen beräknades och därefter bestämdes 
medelvärdet av a- och b-proverna för varje mätning. Dessa medelvärden 
multiplicerades sedan med hur stor andel av gråberget som respektive kornstorlek 
utgör (se Tabell 2). Från reaktion g i Tabell 1 ses att 1 mol kalcit neutraliserar 1 mol 
väteprotoner och frigör 1 mol kalciumjoner. Substansmängden kalciumjoner som 
därmed borde ha frigjorts vid neutraliseringen av väteprotonerna kunde då 
bestämmas. Med hjälp av ekvation 23 beräknades sedan koncentrationen kalcium 
(mg/L) som borde finnas i lakvattnet: 
 

𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚 = (𝑔𝑔𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚×𝑀𝑀𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚)×1000
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠ö𝑠𝑠𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔

            (23) 

 
där ckalcium = koncentrationen av kalciumjoner (mg/L)       
nkalcium = substansmängden kalcium             
Mkaclium = molmassan för kalcium              
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Vprovlösning = volymen provlösning vilken var 0,2 liter.        
 
Multiplikationen med 1000 görs för att omvandla g till mg. Därefter beräknades 
skillnaden mellan de uppskattade värdena för kalciumkoncentration för gråberget 0-
30 mm utifrån skakförsöken och de teoretiska värden av vad kalciumkoncentrationen 
för gråberget 0-30 mm borde ha varit.  
 

Uppskattning av kväveutlakningen 
Vad gäller kväveföreningarna nitrat och ammonium, räknades koncentrationerna om 
från µg/L till g/L för att därefter kunna beräkna halten av föreningarna i g/kg gråberg 
enligt ekvation 22: 

 
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑝𝑝ä𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠ö𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 = �[𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑘𝑘𝐹𝐹𝑣𝑣ö𝑟𝑟𝐹𝐹𝑍𝑍𝑆𝑆𝑍𝑍𝑟𝑟] × 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑝𝑝� × 50      (24) 

 
där mkväveförening = mängden kväveförening i gråberget (g/kg gråberg)   

Vprov = volymen provlösning (200 mL = 0,2 L).        
          

Genom att multiplicera med 50 fås mängden i per kg gråberg istället för per 20 g 
gråberg.  

Axelsson et al. (2015) beräknade utifrån flygfoton och den torra skrymdensiteten 
för gråberget den totala massan gråberg i deponierna i Kiruna till 8,63·1010 kg. 
Genom att multiplicera de halter av ammonium och nitrat som beräknades enligt 
ekvation 22, samt mängden pyrit som finns i gråberget (g/kg) med den totala massan 
gråberg i Kiruna, kunde en uppskattning av hur mycket kväveföreningar som har 
lakats ut samt hur mycket pyrit som finns totalt. Denna beräkning exemplifieras av 
ammonium i ekvation 25:  
 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑔𝑔å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑚𝑚 × 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔å𝑏𝑏𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖      (25) 
 

där mammonium gråbergsdeponin = mängden ammonium i totala gråberget (kg)     
mammonium = mängden ammonium per kg gråberg beräknat från ekvation 22   

 mgråbergsdeponi = massan gråberg i deponierna i Kiruna från Axelsson et al. (2015)  
 

Koncentrationerna för ammonium och nitrat räknades om för att bestämma 
mängden ammonium-kväve och nitrat-kväve enligt följande ekvationer: 
 

𝑁𝑁𝐻𝐻4 − 𝑁𝑁 = [𝑁𝑁𝐻𝐻4+] × 𝑀𝑀𝑁𝑁
𝑀𝑀𝑁𝑁𝐻𝐻4

+
            (26) 

 
𝑁𝑁𝑂𝑂3 − 𝑁𝑁 = [𝑁𝑁𝑂𝑂3−] × 𝑀𝑀𝑁𝑁

𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁3
−
            (27) 

 
där NH4-N = ammoniumkväve            
[NH4+] = koncentration ammonium           
MN = molmassan för kväve              
MNH4+ = molmassan för ammonium           
NO3-N = nitratkväve                
[NO3-] = koncentrationerna nitrat           
MNO3− = molmassan för nitrat              
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Bilaga 2 Röntgendiffraktogram 
 

 

Röntgendiffraktogram för de olika kornstorlekarna <1 mm (a), 2-4 mm (b) och 8-16 
mm (c). 

a) 

b) 

c) 
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