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1.

Inledning
Botnia Exploration söker tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet. Planerad
verksamhet består av två mindre guldgruvor i Lycksele kommun, Västerbottens
län. Gruvorna ligger på vardera sidan om Vindelgransele vid Vindelälven.
Uttag av berg kommer att ske ur dagbrott respektive underjordsgruva, vilket
innebär att bortledning av grundvatten kommer att ske. Hantering av dag- och
processvatten samt avbördning av överskottsvatten kommer också att ske.
Föreliggande dokument omfattar området kring Fäbodtjärn.

1.1

Syfte och omfattning

Botnia Exploration AB söker tillstånd för gruvverksamhet och därmed associerad
vattenverksamhet i form av grundvattenbortledning etc.
Föreliggande dokument beskriver förutsättningar för och konsekvenser av
planerad verksamhet ur ett vattenperspektiv. Dokumentet fokuserar på
grundvatten men för fullständighets skull, och för att det finns tydliga kopplingar
mellan yt- och grundvattenflödesförhållanden, återges även viktiga delar av
dokument som beskriver ytvattenflödesförhållanden.
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1.2

Allmänt om avrinning och grundvatten i berg och jord
1.2.1 Avrinning
Både nederbörd och avdunstning varierar under året. Under vintern kan
nederbörden lagras i form av snö och is. Nederbörden är normalt som störst
sommartid, men då är också avdunstningen som störst. Den potentiella
avdunstningen, dvs. den avdunstning som skulle ske om vattentillgången varit
obegränsad för vegetationen, är under sommarmånaderna normalt betydligt högre
än nederbörden. Ett vattenunderskott föreligger alltså under denna period.
Grundvattennivåer sjunker därför normalt under sommaren och utströmningen av
grundvatten till ytvattendrag minskar därför. Motsvarande, minskad avrinning,
gäller under vintern, då nederbörden i aktuellt område med få undantag faller i
form av snö.
1.2.2 Grundvatten i jord
Grundvattenflöde i jord sker som diffust flöde genom porutrymmen. Om tätande
lager förekommer i jordlagerföljden kan man även ha separata
grundvattenmagasin i jord. För svenska förhållanden är det t.ex. inte ovanligt att
man har ett övre grundvattenmagasin ovan ett ler- eller gyttjelager och ett undre
grundvattenmagasin under det tätare lagret.
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1.2.3 Grundvatten i berg
Grundvattenflöde i kristallint berg eller metamorfa sedimentära bergarter är i
praktiken oftast begränsat till sprickor och system av sådana. I sådan bergmassa
kan man oftast inte som i jord tala om någon enhetlig grundvattennivå eftersom
olika sprickor kan ha olika grundvattentrycknivåer. Detta beror på om sprickorna
kommunicerar hydrauliskt samt på grundvattenbildningens storlek (dvs. hur
vattentillförseln till sprickorna ser ut) och hur sprickorna dräneras – dvs. hur de
kommunicerar hydrauliskt med planerad gruva. Beroende på olika jordlagers
genomsläpplighet kan grundvattennivåer i jord och underliggande berg skilja sig
åt. En påverkan på grundvatten i berg behöver alltså inte resultera i en påverkan
på grundvattennivåer i jordlager.

1.3

Begrepp

En frågeställning är inom vilket område grundvattenförhållanden kan tänkas
komma att påverkas av verksamheten. Man brukar använda begreppet
influensområde för att beskriva det område inom vilket påverkan på
grundvattennivåer konstateras eller förväntas. Beroende på hydrogeologiska
förhållanden kan influensområden i jord och berg skilja sig åt. Influensområde i
jord avser därmed området där verksamheten medför påverkan på
grundvattennivåer i jord och influensområde i berg motsvarande för berg. Då
begrepp som influensavstånd eller influensradie används avser det radie på ett
tänkt cirkulärt influensområde.
Ur ett miljökonsekvensperspektiv avgör existerande skadeobjekt vilket
influensområde som är av intresse. För vegetation är det med få undantag endast
influensområde i ytliga jordlager som är av intresse, medan det för
dricksvattenbrunnar i berg snarare är viktigast att värdera influensområde i berg.
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2.

Introduktion
Området är lokaliserat ca 6 mil nordnordväst om Lycksele och drygt 2 mil
västsydväst om Malå. Det ligger 2 km sydväst om byn Vindelgransele, på södra
sidan av Vindelälven. En översiktskarta visas i Figur 1. Terrängen i området där
verksamheten planeras är flack och våtmarksdominerad. Ett stycke bort sluttar
dock terrängen ned mot Vindelälvens dalgång i öster respektive Bjurbäckens i
väster. Utöver våtmark utgörs området av skogsmark. Stora delar av närområdet
kring gruvområdet är tydligt påverkat av tidigare genomförda dikningar, och även
den närliggande tjärnen Lill-Fäbodtjärn är sänkt från sin ursprungsnivå.
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Figur 1
nordöst.
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2.1

Planerat verksamhetsområde vid Fäbodtjärn. Vindelälven syns i

Geologi allmänt

Jordlagren i området kring Fäbodtjärn utgörs huvudsakligen av morän, torv och
främst på höjderna tunna osammanhängande ytlager av morän på berg. Berg i
dagen förekommer sparsamt i området. Närmast Vindelälven utgörs jordlagren av
älvsediment, glacial sand och isälvsediment, se Figur 2.
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Figur 2.SGU:s jordartskarta över Vindelgransele, med ungefärliga lägen för
planerade verksamhetsområden inlagda med tre svarta polygoner.
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I Fäbodtjärnsfyndigheten förekommer guldet i en större kvartsgång bildad i
metasediment. Intill kvartsgången finns en decimeter till metertjock mafisk
gångbergart, vanligtvis i kvartsgångens hängvägg (se Figur 3 och Figur 4).
Ungefär 15 meter under kvartsgången ligger en större intrusion av diorit.
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Norr
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Figur 3. Planvy över tolkad lokal berggrundsgeologi och kvartsgång)

.
Figur 4. Tvärsektion (se läge i plan figur 6) över tolkad lokal berggrundsgeologi.
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Kvartsgången är cirka 180 meter lång och har (såvitt känt) ett vertikaldjup på
cirka 260 meter och stupar 55 grader, vilket innebär att den är cirka 320 meter
längs med stupningsriktningen. Mäktigheten på kvartgången uppgår till mellan 0,5
och 4 meter. Malmen är väldefinierad och regelbunden och dess norra ände
avslutas mot en förkastning. Förkastningens förlängning utanför området i
anslutning till kvartsgången har inte verifierats genom borrning.

2.2

Skyddsvärda objekt i området

Nedan följer en kort sammanfattning av huvudsakliga mer eller mindre
skyddsvärda objekt med avseende på vatten inom området, se även Figur 1.
2.2.1 Kvarnbäcken och Vindelälven
Större delen av Kvarnbäcken utgör i egenskap av biflöde till Vindelälven Natura
2000-område. Vindelälven utgör Natura 2000-område samt riksintresse för
friluftsliv. Mer utförlig information redovisas i MKB.
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2.2.2 Enskild vattenförsörjning
I Vindelgransele, vid västra älvstranden, finns ett tiotal bostadsfastigheter med
enskild vattenförsörjning i form av mestadels grävda brunnar. Brunnarna har
identifierats genom en brunnsinventering utförd inför ansökan om
bearbetningskoncession. Läget för kända brunnar framgår av Figur 5.
Fastigheterna nyttjas som både permanentboenden och fritidshus.
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Figur 5. Kända dricksvattenbrunnar i Vindelgransele, västra älvstranden.
2.2.3 Grundvattenförekomst
Den östra stranden vid Vindelgransele och både västra och östra stranden
ytterligare norrut utgör en grundvattenförekomst i jord med benämningen
SE722540-161710, se Figur 6. Den kemiska grundvattenstatusen har
klassificerats till God och likaså har den kvantitativa klassificerats till God. Inga
provtagningar av grundvatten ligger (enligt VISS) till grund för denna
kvalificering.
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Figur 6. Grundvattenförekomst SE 722540-161710.
2.2.4 Grundvattenberoende ekosystem
Området vid Fäbodtjärn utgörs av ett flackt och till stora delar våtmarksdominerat
område med en närliggande tjärn, Lill-Fäbodtjärn. Sydväst om Lill-Fäbodtjärn
ligger ett öppet våtmarksområde med ytterligare två mindre vattenspeglar
Flottatjärnen och en namnlös tjärn. Denna namnlösa tjärn avvattnas via grävda
diken österut till Kvarnbäcken. Stora delar av området är påverkat av tidigare
genomförda dikningar och sänkningar av Lill-Fäbodtjärn som nu är grundare än 2
m. Även den namnlösa tjärnen är tydligt sänkt. Dikningens omfattning framgår av
Figur 7. Ingen av tjärnarna har vid utförda naturvärdesinventeringar konstaterats
ha några höga naturvärden.
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Figur 7. Höjddata visar tydligt den omfattande dikning som skett i området.
Markerade diken/vattendrag är de som tydliggjorts på Lantmäteriets topografiska
karta. Det finns betydligt fler diken i området.

I områden med höga grundvattennivåer under vegetationsperioden utvecklas
våtmarksvegetation av olika slag. Om grundvattennivåerna når markytan uppstår
myrmarker med torvbildning. Vid en sänkning av grundvattennivåer i jord övergår
dessa områden på sikt mot vegetationstyper som kräver mindre tillgång till
grundvatten. T.ex. ökar normalt trädtillväxten, vilket är effekten som eftersträvas
vid dikning.
Naturvärdesinventeringar som genomförts i området har visat på flera delområden
med olika höga naturvärden, varierande mellan naturvärdesklass 2 till 4. Samtliga
dessa utgörs till stor del av myr eller sumpskog, varför de skulle kunna påverkas
negativt av verksamhetens inverkan på vattenförhållanden i området, se Figur 8.
Mer utförlig information återfinns i bilaga C.2 till MKB.
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Figur 8.
Resultat av utförd naturvärdesinventering kring Fäbodtjärn. Samtliga
numrerade objekt är på ett eller annat sätt knutna till miljöer med marknära
grundvatten.
2.2.5 Övrigt
Allmän väg 1003 löper förbi planerat verksamhetsområde. Tilltänkt recipient,
Kvarnbäcken, korsar vägen vid ett flertal tillfällen.

3.

Planerad verksamhet
En layout för planerad verksamhet återfinns i Figur 9. Motsvarande plankarta med
fokus vattenhantering återfinns i Figur 10.
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Figur 9. Översikt planerad verksamhet i Fäbodtjärn.
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Figur 10. Översikt planerad vattenhantering vid Fäbodtjärn.
Planerad verksamhet innebär att gruvan när den är fullt utbruten kommer att
bestå av ett brytningsrum vars tvärsnitt består av en parallellogram med vertikalt
djup 260 m, bredd om ca 6 m och lutning ca 55 grader mot vertikalplanet. I
längdriktningen kommer utsträckningen att vara ca 180 m. Berggrundsgeologin
har beskrivits i avsnitt 2.1 ovan.
En spiralformad snedbana, nedfart för att nå de olika brytningsnivåerna, kommer
att finnas i liggväggens diorit. Inslag från snedbanan mot malmkroppen
(kvartsgången) kommer att finnas igenom metasedimentet för varje brytningsnivå
nivå. Avståndet mellan brytningsnivåerna är ca 15 m.
Rampen, nedfarten till underjordsgruvan, kommer att bestå av en skärning genom
jordlagren i markytan ned i underliggande berg. Skärningens längd i jord beräknas
bli cirka 110 meter och dess bredd i ytan ca 30 m. Av Figur 11 och Figur 12 i
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kombination med Figur 4 ovan framgår principen för berguttaget och därmed
gruvans geometri under jord.

Figur 11. Principskiss brytningsmetod i planvy.
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Figur 12. Principskiss brytningsmetod i tvärsektion.
Gråberg i form av diorit placeras på upplag. Gråberg i form av metasediment
placeras på en mellanlagringsyta och återförs sedan under jord i takt med att
behov av återfyllnadsmassor uppstår under jord.
I samband med driftfasen och delvis under anläggningsfasen uppkommer vatten
som behöver hanteras innan återvinning eller avbördning av överskott.
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Utgångspunkten för vattenhanteringen är att särhålla och förhindra att opåverkat
vatten från kringliggande markområden strömmar in i de planerade
gruvområdena. Vatten från olika delar av gruvområdet (där det är relevant)
särhålls om möjligt. Allt uppsamlat vatten renas och lagras slutligen i bassänger.
Det vatten som hanteras och lagras återvinns i möjligaste mån för att minska
behovet av råvatten och mängden vatten som behöver avbördas.
Runt upplag och mellanlagringsytor för malm och gråberg och arbetsytor anläggs
uppsamlande diken för att samla upp den avrinning som uppstår. Vattnet leds
tillsammans med vatten från gruvorna genom pumpning eller via självfall till
klarningsbassängen (schaktad sedimenteringsbassäng). I samband med schakt av
klarningsbassängen under anläggningsfasen, behöver grundvatten bortledas för
att möjliggöra schakt och anläggandet av bassängen.
Renat vatten i klarningsbassängen återanvänds i första hand för borrning under
jord. Överskott avbördas till recipient, med de största mängderna under
vårsmältningen och hösten. Avbördningen sker via befintliga diken. Viss rensning
och fördjupning av diken kommer att utföras för att säkerställa att dikenas
kapacitet är tillräcklig. Avrinning av vatten från Lill-Fäbodtjärn (som är tydligt
påverkad, avsänkt till följd av tidigare dikning) sker idag genom två anlagda
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diken. Det ena av dessa kommer att läggas igen då det går genom
brytningsområdet.
Avskärande diken planeras anläggas uppströms de olika anläggningarna och
ytorna för att minimera inflöde av vatten från omgivningarna.
Gruvan kommer att länshållas genom pumpning. Detta är den huvudsakliga
orsaken till verksamhetens påverkan på grund- och ytvattenflöden och -nivåer i
området. Även uttag av vatten ur bergborrade brunnar kan komma att ske under
perioder då behov av tillskott av råvatten föreligger. Behovet kan uppstå vid
underskott eller för att förbättra kvaliteten i systemet (främst pga. förhöjda halter
av suspenderade ämnen). Detta är främst aktuellt under tidigare faser av
verksamheten, när inflödet av grundvatten till underjordsdelen av gruvan är
relativt litet.

4.

Befintliga förhållanden

4.1

Utförda undersökningar

Ett flertal undersökningar har utförts i olika faser av planeringen för gruvan.
Huvudsyftet med undersökningarna har varierat, men de som är relevanta för
föreliggande PM sammanfattas nedan.
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4.1.1 Geotekniska undersökningar
Geotekniska undersökningar har utförts vid två tillfällen under 2016 och 2017.
Skruvprovtagning med efterföljande jordartsklassificering okulärt och/eller på lab,
viktsondering och jordbergsondering för bestämning av jordlagerföljder och
bergnivåer har genomförts. I bilaga 1 ges en planvy över punkter för utförda
fältundersökningar. Även data från prospekteringsborrning har i viss utsträckning
nyttjats för att indikera jorddjup.
Grundvattenrör har installerats för att möjliggöra mätningar av grundvattennivåer,
vattenprovtagning samt enklare hydraultester.
Jordlagren i området domineras av morän och myrmarker med torv förekommer
rikligt. Där markytan utgörs av fastmark (friktionsjord) uppgår jorddjupen i snitt
till cirka 3-4 m. Borrningar visar på att friktionsjorden oftast utgörs av morän
direkt från markytan, men den i vissa delar överlagras av tunna lager
sedimentjord som varierar mellan grusig siltig sand och grusig sandig silt.
Siktanalyser visar på en finare morän varierande mellan sandig lerig siltmorän,
grusig lerig siltmorän och grusig sandig siltig morän. Jordarna i området har
(bortsett från torven) alltså hög andel silt och finare fraktioner. Siktanalyser visas
i Figur 13.
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Figur 13. Siktkurvor.
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Torvdjupet i myrarna varierar. Närmast området där kvartsgången är belägen
uppgår det till mellan 0 och 1 meter. Torven underlagras av cirka 3 till 4 meter
morän. I myren i den nordöstra delen av det undersökta området uppgår
torvdjupet i de centrala delarna till mellan 3 och 5,5 meter och cirka 0,5 meter i
ytterkanten. Torven underlagras i sin tur av cirka 5 meter morän, med likartad
sammansättning som i fastmarksområdena.
Bergytan påträffas generellt på djup mellan 4 och 4,5 m under markytan förutom i
nämnda myr i nordöst där det totala jorddjupet alltså överstiger 10 m. I
borrpunkterna RA16BE003-RA16BE005 som ligger på en rad i öst-västlig riktning
över kvartsgången återfinns bergytan kring +354 med små variationer. Även data
från prospekteringsborrhål visar på att bergytan med få undantag ligger mellan 3
och 5 m under markytan.
4.1.2 Grundvattennivåmätningar
Grundvattennivåmätningar har utförts i samtliga installerade grundvattenrör.
Vissa mätningar har även utförts i de tre filterbrunnar i jord och fyra bergborrade
brunnar som installerats för genomförd provpumpning.
Lägen för grundvattenrör visas i bilaga 1. Grundvattennivåerna i ligger generellt
ytligt. Nivån i RA16BE004 ligger något lägre än i RA16BE005. Den förstnämnda
punkten är sannolikt påverkad av närheten till den lokala sänkan kring borrpunkt
RA17009, och framförallt av den dikning som utförts i sänkan. Inget
grundvattenrör finns i sänkan, men att grundvattenytan ligger mycket nära
markytan har konstaterats upprepade gånger vid fältbesök – marken är blöt.
Grundvattenrör RA 16BE003, med spetsnivå +356,9 är torrt. Detta är inte
förvånande med tanke på att marknivåerna både öster och väster om mätpunkten
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ligger klart lägre än spetsnivån. Grundvattengradienterna och därmed
grundvattenflödesriktningen i jord bedöms styras i huvudsak av lokala
topografiska gradienter, dvs. flödet sker typiskt sett mot närmsta dike eller mot
Lill-Fäbodtjärn.
Ett flertal andra grundvattenrör finns även installerade i området, men då inga
direkta markanspråk längre planeras vid dessa görs här ingen närmare
utvärdering av utförda mätningar i dessa rör.
4.1.3

Vattenprovtagning
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Provtagning av grundvatten vid fyndigheten har utförts vid ett flertal tillfällen.
Prover har tagits på grundvatten i berg och jord och med olika grad av omsättning
av vattnet inför provtagning. Planlägen för punkterna framgår av bilaga 1.
Analyssvar redovisas i Bilaga 2. Klassning har gjorts enligt SGU:s
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013, tabell 1). Man kan konstatera
att halterna av arsenik och järn är naturligt förhöjda i grundvattnet och att
omsättning av vattnet ger stark ökning av arsenikhalten, troligen genom att
arsenik fälls ut associerat med järnutfällningar då vattnet syresätts i
provtagningsbrunnen, vilket alltså inte hinner ske när brunnen
omsättningspumpats inför provtagning.
Provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar utfördes inför ansökan om
provbrytningstillstånd 2015/2016. Provtagning utfördes även inför start av
provbrytningen 2017. Resultaten av provtagningen visar på tjänligt dricksvatten
enligt Livsmedelsverkets normer, dock med anmärkning för färgtal, turbiditet och i
vissa fall pH. Samtliga resultat visade på tjänligt vatten med avseende på
metaller. I några, men inte alla, brunnar i nära anslutning till Kvarnbäcken
konstaterades arsenikhalter kring 5 µg/l, dvs. i paritet med årsmedelhalterna i
Kvarnbäcken. Dessa halter är inte ett problem ur dricksvattensynvinkel (enligt
Livsmedelsverkets riktvärden för enskild dricksvattenförsörjning gäller riktvärde
<10 µg/l), och det behöver inte heller betyda att bäckens vattenkvalitet påverkar
brunnarnas.
Provtagning ur jordbrunnar i grundvattenförekomsten vid älven har genomförts.
Redovisning av resultat görs i PM hydro Vargbäcken (Bilaga C.4.2 till ansökan). De
är inte relevanta för föreliggande PM.
4.1.4 Slugtester
Slugtester har utförts vid några olika tillfällen i olika grundvattenrör och brunnar.
Ett slugtest är ett hydrauliskt test som utförs i grundvattenrör eller brunn genom
att vattenytan snabbt förändras, vilket uppnås t.ex. genom att en så kallad slug
(vanligen i form av metallcylinder eller sandfyllt plaströr) nedförs/tas upp eller att
vatten snabbt tillförs/tas bort. Därefter mäts vattennivåns förändring (återgång till
ursprungsläget) i röret över tid. Testet kan användas för att bestämma hydraulisk
konduktivitet i mätpunktens närområde. Resultaten av de tester på morän kring
kvartsgången som varit relevanta att utvärdera framgår av Tabell 1.
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Tabell 1. Resultat slugtester Fäbodtjärn.
Mätpunkt

Tidpunkt

Resultat
K [m/s]

1504

20160621

6.7E-5

RA16_001
RA16_001

20160831
20161025

6,8E-6
9,7E-7

RA16_002

20161025

1,4E-5

RA16_004

20160831

3,3E-5

RA16_004

20161025

4,3E-5

RA16_005
RA16_005

20160831
20161025

9,5E-5
4,1E-5

4.1.5 Provpumpning
En provpumpning i berg genomfördes under maj-juni 2015. Provpumpningen
utfördes inför ansökan om bearbetningskoncession och genomförandet och
slutsatser har tidigare rapporterats i (Vatten och miljöbyrån, 2016). Här återges
de delar av undersökningen som är relevanta för nu planerad verksamhet och
dess konsekvenser.
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Tre filterbrunnar i jord och fyra bergbrunnar borrades. Bergbrunnarna tätades i
övergången mellan jord och berg i syfte att förhindra att kommunikation mellan
grundvatten i jord och i berg skapades via borrhålet. Bergbrunnarna har utförts till
kvartsgångens djup och ytterligare någon meter ner i liggväggen – pumpbrunnen
dock till ca 40 m under kvartsgångens nivå. Dioriten i liggväggen har tidigare
konstaterats vara mer kompakt än bergarterna i liggväggen, varför den
hydrauliska konduktiviteten där bedömts vara låg. De rent geometriska
förutsättningarna (metasedimentet överlagrar i hög grad dioriten i och med
kvartsgångens stupning) gör också att konduktiviteten i hängväggens
metasediment bedöms vara av större betydelse för inläckage och
influensområdets utbredning än motsvarande i dioriten.
Pumpning genomfördes under knappt fyra veckor. Pumpflöde och avsänkningar
registrerades automatiskt och/eller manuellt i filterbrunnar, bergbrunnar samt ett
tiotal prospekteringsborrhål och i Lill-Fäbodtjärn. Uppmätta nivåer korrigerades för
nederbörd och den sjunkande trenden i området, vilken berodde på att
pumpningen genomfördes under sista veckan i maj och de tre första veckorna i
juni, dvs. den startade under snösmältningens slutskede. Utvärdering genom
avstånds-avsänkningsanalys indikerade ett influensavstånd (från
provpumpningen) om ca 230 m (Vatten och Miljöbyrån, 2016). Utvärdering av
provpumpningsförloppet över tid gav en hydraulisk konduktivitet för den testade
bergmassan om 2*10-8 m/s. Utifrån beräkning av influensområdets storlek
(influensavstånd 230 m) och skattning av den uthålliga tillrinningen till
pumpbrunnen (bedömt till ca 0.5 l/s), kan en konservativ uppskattning av
grundvattenbildning till berg om ca 95 mm/år göras. Med konservativt avses att
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det verkliga värdet är lägre, vilket innebär att beräknade grundvatteninflöden till
anläggningen är större än de som verkligen kommer att bli aktuella under drift.
Responserna på pumpningen jordbrunnarna 1502 och 1504 var påtagligt mindre
än i de intilliggande bergbrunnarna 1503 och 1505 respektive. Alla fyra brunnarna
installerade i myrmark mellan kvartsgången och Lill-Fäbodtjärn. Detta tyder på att
den hydrauliska kommunikationen mellan jord och berg i dessa lägen är
begränsad, t.ex. på grund av tätande lager i botten av jordlagerföljden.
Lill-Fäbodtjärn uppvisade under och efter provpumpningsperioden en tydligt
sjunkande trend som avviker från avsänkningsmönstret som ses i de mätpunkter i
jord som nyttjades. Ett mycket tydligt svar på de höga nederbördsmängderna vid
slutet av pumpningsperioden ses också. Därefter fortsätter den sjunkande
trenden. (Vatten och Miljöbyrån, 2016). Avsänkningen i tjärnen bedöms därför ha
orsakats nästan uteslutande av den under testperioden starkt sjunkande
vattentillförseln (avtagande vårflod). Nivåsänkningen i tjärnen förefaller alltså inte
ha orsakats av genomförd provpumpning i berg. Om pumpningen varit orsak till
avsänkningen av tjärnen är det också mindre troligt att den kraftiga minskningen
av tillrinning till pumpbrunnen som observerades under provpumpningen hade
uppstått.
4.1.6 Bergkvalitet och vattengenomsläpplighet
RQD-data (ett klassificeringssystem för sprickfrekvens (egentligen andelen
kärnbitar större än 10 cm relaterat till totala längden i ett givet intervall) vid
kartering av borrkärnor) från borrkärnor upptagna i prospekteringssyfte har
kontrollerats.
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Data från Fäbodtjärn visar på att sprickfrekvensen generellt minskar med djupet.
Detta är förväntat och innebär sannolikt att även den hydrauliska konduktiviteten
minskar med djupet, vilket är ett mycket vanligt förhållande.
Intill kvartsgången, mestadels i hängväggen finns en mafisk gångbergart.
Erfarenhetsmässigt är kontaktzoner mellan diabasgångar (som är en för svenska
förhållanden vanligt förekommande mafisk gångbergart) ofta mer uppspruckna än
berget i allmänhet. Dock kan diabasen i sig utgöra en hydraulisk barriär. I och
med att kvartsgången kommer att brytas ut från liggväggssidan kommer
gångbergarten mestadels att kvarstå. I bästa fall fungerar den förhållandevis
sprickfattiga gångbergarten ställvis som en barriär för inläckage från hängväggen.
Motsatt scenario är att där finns en zon med förhöjd konduktivitet parallellt med
kvartsgången, i kontakten mellan hängväggens metasediment och kvartsgången.
Detta har ingen nämnvärd betydelse för inläckageberäkningarna, då det
beräkningsmässigt kan betraktas som en något större bredd på malmuttaget,
vilket redan ryms väl inom marginalerna i beräkningen. Norrut avslutas
kvartsgången, och den mafiska gången, av en förkastning. Denna skär effektivt av
även den hydrauliska kontakten vidare norrut för en ev. zon med högre
konduktivitet.
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Av större intresse är då förekomsten av eventuella zoner med en utsträckning
vinkelrätt mot gruvan. Den förkastning som avslutar fyndigheten i norr skulle
kunna vara associerad med en zon med högre konduktivitet, vilket då skulle ge
lokalt större inflöde. Den guldförande kvartsgången avslutas dock vid
förkastningen, varför brytning inte kommer att behöva passera själva zonen, om
den finns. Detta kommer att begränsa effekten.
4.1.7 Erfarenheter från provbrytning
Provbrytning genomfördes juli-september 2017. Grävning av
sedimentationsbassänger följt av avtäckning av bergytan påbörjades 19 juli.
Losshållning och utlastning av berg genomfördes ungefärligen under juli, augusti
och första hälften av september. Efterbehandling genom återfyllning av gråberg
och avbanad jord gjordes omedelbart därefter. Länshållning av schakten
genomfördes ungefärligen t.o.m. inledningen av återfyllning, dvs. ca 21
september. Nederbörden var riklig under perioden då länshållning pågick.
Avledningen av länshållningsvattnet skedde via för ändamålet avsedda containers
samt grävda bassänger i markytan. Vattnet infiltrerade diffust och dränerades
sedan naturligt mot Kvarnbäcken.
Två grundvattenrör belägna på ömse sidor om kvartsgången användes för
grundvattennivåmätningar. I Lill-Fäbodtjärn fanns även en pegel installerad.
Automatiska vattennivåmätningar m.h.a. kombinerade tryckgivare och loggers
hade planerats i de två närmast belägna grundvattenrören samt i Lill-Fäbodtjärn.
Ett av grundvattenrören förstördes tillsammans med installerad mätare under
anläggningsarbetet och mätaren i tjärnen fungerade inte på avsett sätt.
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Data från RA16BE005 visas i Figur 14. Det är tydligt att grundvattennivån i
moränen i nära anslutning till jordavtäckningen och dagbrottet är påtagligt
avsänkt. Manuella kontroller av nivån i Lill-Fäbodtjärn visade dock på att dess nivå
inte påverkats.
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Figur 14. Grundvattennivåer vid kvartsgången. Perioden för provbrytningen
markeras med pilar. Mätserien i RA16BE004 upphör eftersom mätpunkten
förstörts.
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4.2

Sammanställning jord, berg och grundvatten
Området kring kvartsgången präglas av den flacka terrängen och de relativt täta
jordarna. De topografiska gradienterna är små och grundvattenrörelserna därmed
generellt långsamma. Historiskt har detta orsakat uppkomst av myrmark och ett
flertal tjärnar, vilka tidigare varit större. Relativt omfattande dikning har lett till att
tjärnarna sänkts och myrmarker torkat upp.
Ytlig avrinning i det planerade verksamhetsområdet sker huvudsakligen mot diket
som genomkorsar området från nordväst till sydöst, väster om det planerade
mellanlagret, som är en del av det dikessystem som utgör översta delen av
Kvarnbäcken. På östra sidan av väg 1003 ansluter diket till en liten tjärn som
utgör den ursprungliga starten av Kvarnbäcken. Ovan denna tjärn har vattenflödet
innan dikningen skett diffust genom myrmarker. Genom utdikningen i området in
mot Lill-Fäbodtärn har tjärnens vattenyta sänks av ca 1 m.
De myrmarker som förekommer kring Fäbodtjärn utgör i många fall flacka ytor
belägna i terrängens lågpunkter. Det bedöms i huvudsak röra sig om
igenväxningstorvmark, dvs. myrarna har uppkommit genom igenväxning av
sjöar/tjärnar som tidigare varit större (de har i flera fall sänkts och därmed
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minskat i omfång genom dikning). Dylika torvmarker har genom sitt bildningssätt
ofta tätande lager i form av höghumifierad torv och gyttja. De är därför mindre
känsliga för grundvattensänkning i jordlagren som underlagrar torven än
försumpningskärr, då de senare oftast har tunnare tätande lager i botten (Follin
och Axelsson, 2000).
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Avrinningen från området sker till största delen som vattenflöden i diken som
leder till Kvarnbäckens upprinningsområde (där bäcken/dikessystemet börjar) och
som ytligt grundvatten. När vattentillförseln är stor (t.ex. i snösmältningstider)
stiger grundvattennivåerna upp nära markytan, vilket ger ökade vattenflöden i
diken. Det ger även påtagligt ökade grundvattenflöden genom den ytliga, mindre
humifierade och därmed mer permeabla (Grip och Rodhe, 1985), torven samt i
ytliga friktionsjordar (ytlig morän har normalt radikalt högre konduktivitet än
djupare liggande morän på grund av makroporer). Grundvattenflöden i jord sker
typiskt sett mot närmaste dike, med tonvikt på de största (djupaste) dikena. En
plankarta med illustration av bedömda flödesriktningar i nuläget återfinns i Figur
15.

Figur 15. Grundvattenflödesriktningar i nuläget, befintliga diken samt
ytvattendelare.
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I området för rampen, nedfarten till underjordsgruvan, är moränens mäktighet ca
4 m. Detta är enligt utförda undersökningar en ganska typisk mäktighet för
området, även om större jorddjup förekommer i nordöst. Moränens
sammansättning varierar, men den klassas som sandig siltig morän eller sandig
grusig silt. Finjordsinnehållet (silt) är ställvis högt.
Den hydrauliska konduktiviteten, K, för bergmassan har alltså genom
provpumpning beräknats till K=2*10-8 m/s som basfall för bulkkonduktivitet i
bergmassan. Detta värde ligger i samma storleksordning (ca en faktor 2 högre) än
K-värden som rapporterats för andra underjordsgruvor i trakten, närmare bestämt
Renströms- och Kristinebergsgruvorna (Follin och Axelsson, 2000). Beräkningar av
grundvatteninflöden och influensområden är känsliga för variationer i hydraulisk
konduktivitet och den största delen av inläckaget i den typ av anläggning som
planeras vid Fäbodtjärn härrör normalt från bergmassan. Någon form av
känslighetsanalys är därför lämpligt att utföra då data används för vidare
beräkningar. Ramböll har använt K=8*10-8 m/s, dvs. ökat med en faktor 4, för
känslighetsanalys.
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En samlad bedömning av genomförda tester indikerar att ett konservativt värde
på hydraulisk konduktivitet i jord är ca K=3*10 -5 m/s vid Fäbodtjärn. K-värdet för
morän bedöms med hänsyn till förekommande jordarter vara klart konservativt
och används som basfall. Ramböll har använt K=6*10-5 m/s, dvs. ökat med en
faktor 2, för känslighetsanalys.
Grundvattenbildningen till jord respektive berg kan i nuläget antas ligga i
storleksordningen 300 respektive 95 mm/år jämför Rodhe (2006) respektive
avsnitt 4.1.5. Grundvattenbildning sker endast inom inströmningsområden, dvs.
områden där grundvattenflöde nedåt kan ske. I nuläget har området kring
kvartsgången mestadels karaktär av utströmningsområde, där grundvatten
snarast strömmar upp mot markytan och därför liten eller ingen djupare
grundvattenbildning till berg sker. Dock kommer bortledning av grundvatten
genom länshållning av gruvan ge bättre förutsättningar för grundvattenbildning.
Det begränsade grundvattenflödet i berg som trots allt sker kan förmodas vara
riktat i huvudsak österut mot Vindelälvens dalgång.
Den lägre grundvattenbildningen till berg än till jord indikerar att tätande jordlager
förekommer i jordlagerföljden. Detta stämmer med observationerna från
provpumpning och provbrytning då nivåerna i Lill-Fäbodtjärn ej påverkats. Det
stämmer även med observerade responser vid provpumpning. Förekomst av
tätare bottenlager är också ett vanligt förhållande i både myrmarker och
moränområden.
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4.3

Sammanställning ytvatten

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\3_teknik\hydro\dokument\beskrivningar\pm hydro\ft\pm hydro fäbodtjärn 20180611.docx

4.3.1 Avrinningsområden
Flödesberäkningspunkter och motsvarande avrinningsområden för Kvarnbäckens
övre delar respektive dess utlopp i Vindelälven redovisas i Figur 16. I figuren
redovisas även vattendelare i området väster om verksamhetsområdet.

Figur 16. Ytvattendelare och punkter för flödesberäkning. Det östra och det
centrala avrinningsområdet i figuren avvattnas bägge via Kvarnbäcken till
Vindelälven. Fäbodtjärnen i figurens västra del avvattnas via den namnlösa
bäcken med VISS-id NW722317-161295 till Bjurbäcken, vilken når Vindelälven ca
25 km nedströms Vindelgransele.
4.3.2 Vattenföring
Karakteristiska flöden för Kvarnbäcken i de två beräkningspunkterna redovisas i
Tabell 2. Motsvarande för Vindelälven i höjd med Vindelgransele redovisas i Tabell
3. För vidare detaljer avseende vattenföring och beräkningsmetoder hänvisas till
Bilaga B4 till ansökan, Vattenbalans.
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Tabell 2. Karakteristiska flöden Kvarnbäcken. Definitioner i fotnot1
Avrinningsområden

Kvarnbäcken
Övre

Utlopp

Avrinningsområdets
yta, km2

2,2

2,8

Flöde

m3/s

m3/s

HQ50
MHQ

0,75

0,96

0,32

0,41

MQ

0,02

0,03

MLQ

0,001

0,001

LQ50

0

0

Tabell 3. Karakteristiska flöden Vindelälven i höjd med Vindelgransele.
Vindelälven
Avrinningsområdets
yta, km2

8060

Flöde

m3/s

HQ50
MHQ

1510
824

MQ

151

MLQ

22,6
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4.3.3 Ytvattenkvalitet
Befintliga förhållanden avseende ytvattenkemi beskrivs vidare i Bilaga C.3
Recipientbilaga.

1

HQ50 – Dygnsvärde av högvattenföring med 50 års återkomsttid.
MHQ – Medelhögvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års högsta
dygnsvattenföring.
MQ - Medelvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års medelvattenföring.
MLQ – Medellågvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års lägsta
dygnsvattenföring.
LQ50 – Dygnsvärde av lågvattenföring med 50 års återkomsttid.
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5.

Påverkan från planerad verksamhet
Påverkan har värderats för driftfas samt efterbehandlingsfas.
Driftfas avser slutet av drifttiden, då gruvan nått sin maximala storlek inom ramen
för sökt tillstånd.
Efterbehandlingsfas avser tiden då gruvan har efterbehandlats och representerar
den långsiktiga situationen efter driften.

5.1

Inflöde grundvatten och påverkan grundvattennivåer och -flöden

Underjordsgruvan kommer att länshållas genom pumpning. Avsänkning av
grundvattentrycknivåer kommer att ske i berget i anslutning till gruvan. I och med
detta skapas ett grundvattenflöde in mot gruvan. Genom att grundvattentrycket i
bergets sprickor sänks ökar nybildningen av grundvatten från jord till berg. Detta
kan i sin tur göra att grundvattennivåer i jord sänks av. Det kan också leda till att
nybildningen av grundvatten i jord ökar.
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När bortledning av grundvatten sker kommer alltså grundvattentrycknivåer i berg
kring gruvans underjordsdel och kring rampen att sänkas av. Detta kommer att ge
ökad grundvattenbildning, vilket till slut kommer att balansera inflödet till gruvan.
Vid denna tidpunkt har s.k. stationärt tillstånd inträtt och influensområdet har nått
sin maximala storlek. Inflödet av grundvatten till underjordsgruvan är en viktig
paramater i vattenbalansen för gruvan. Inflödets storlek och vattenkemi kan vara
av betydelse för konsekvenserna i recipientledet.
Uttag av vatten ur bergborrade brunnar kan även bli aktuellt under perioder då
behov av tillskott av råvatten föreligger. Uttaget görs då primärt ur brunnar
lokaliserade kring kvartsgången. Detta är främst aktuellt under tidigare faser av
verksamheten, när inflödet av grundvatten till underjordsdelen av gruvan är
relativt litet. Uttaget ur brunnarna kommer i viss utsträckning att balanseras av
ett mindre inflöde av grundvatten till gruvan i och med att
grundvattentrycknivåerna i berg kring brunnarna sänks. Maximal totala
bortledningsflöden kommer inte att bli större än de som anges i Tabell 4 i avsnitt
5.1.2 nedan.
Grundvattennivåerna i jord kommer också att påverkas av det direkta inflöde av
grundvatten som sker till rampen i jord. Behov av uttag av vatten ur borrade
brunnar bedöms främst komma att föreligga under tidiga faser. Influensområdet i
jord till följd av vattenuttaget kommer att vara betydligt mindre än motsvarande i
berg som orsakas av själva gruvan. Även anläggande rensning/fördjupning av
diken och bassänger kan påverka grundvattennivåer och avrinningsmönster i jord.
Influensområde och inflöde av grundvatten kan, vid stationära förhållanden,
beskrivas enligt Kresic (1997):
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och G avser grundvattenbildning, Qw pumpflöde, rw ekvivalent radie gruva, Re
influensradie räknat från gruvans centrum och K hydraulisk konduktivitet.
För rektangulära dagbrott/schakt kan ekvationer enligt Axelsson et al (1994)
användas:

R0 = D

= (2

K
G

+2

(5)

+

)

(6)
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där
D=schaktdjup under grundvattenyta [m],
K=hydraulisk konduktivitet [m/s],
P=grundvattenbildning [m/s],
L, B avser längd och bredd schakt
R avser influensavstånd från schaktens rand [m]
Ovanstående ekvationer gäller för stationärt tillstånd. Innan stationärt tillstånd
inträtt är påverkan på grundvattennivåerna mindre, både vad gäller vilket område
som påverkas och påverkan i enskilda punkter. Inläckageflödet kan dock periodvis
förväntas vara något större, då en komponent bestående av s.k. transient inflöde
bidrar till det totala inflödet av grundvatten. Detta bidrag utgörs av den
vattenvolym som dräneras ur jord-/bergvolymen när grundvattenytan sänks. Det
verkliga flödet beror bland annat av hur snabbt gruvan anläggs. Ett snabbt uttag
av berg ger relativt sett högre transienta flöden och vice versa. Innan gruvan nått
sin fulla utsträckning i plan och djup överskattas den stationära
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inflödeskomponenten, medan den transienta fortfarande bidrar. En konservativ
beräkning kan därför utföras genom att de två flödeskomponenterna adderas.
5.1.1 Anläggningsfas
Annläggningsfas avser fasen fram till dess att tunneldrivning startar i nedre delen
av rampen. Det omfattar alltså anläggningen av den öppna delen av nedfarten till
underjordsgruvan. Inflöde av grundvatten kommer under anläggningsfasen främst
att ske via jord till rampen. Inflöde till rampen under anläggningsfasen kommer
troligen att vara något högre än motsvarande under driftfasen. Detta beror på
transienta förlopp innan grundvattennivåerna kring rampen anpassats till dess
dränerande inverkan, dvs. tills de lokalt sänkts av så att balans uppnåtts.
Totala inflöden till gruvan kommer att vara lägre än de inflöden som fås under
driftfasen.
Influensområdets storlek i jord kommer att vara av samma storleksordning som
under driftfasen.
I samband med schakt av klarningsbassängen under anläggningsfasen, behöver
grundvatten bortledas för att möjliggöra schakten och anläggandet av bassängen.
Det maximala flödet som behöver bortledas från bassängen under
annläggningsfasen uppgår till ca 2 liter/sekund. Länshållningen kommer att pågå
under kortare tid, uppskattningsvis 1-2 månader, varpå påverkan på omgivande
grundvattennivåerna snabbt försvinner.
5.1.2

Driftfas
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Inläckaget av grundvatten till gruvan under driftfasen kan betraktas som
bestående av inläckage till rampen och inläckage till underjordsgruvan (inklusive
snedbana, inslag etc). Det senare kan beräkningsmässigt beskrivas av en
stationär och en transient komponent, jämför avsnitt 5.1 ovan.
Stationärt inflöde till gruvan kan beräknas genom att betrakta en projektion av
malmkroppen på horisontalplanet. Planerat vertikalt brytdjup 260 m, lutning 55
grader samt totallängd ger en projektion med mått 180*213 m, vilket sett som en
cirkulär gruva, eller en cirkulär brunn, med samma area ger en ekvivalent radie
110 m. Snedbanan kommer att följa gränsen mellan diorit och metasediment,
varför den till stora delar kommer att täckas in av den tänkta brunnen. Dessutom
bedöms bidraget till grundvatteninläckaget vara litet från dioriten, p.g.a. dess
relativt låga hydrauliska konduktivitet. Detta förhållande har konstaterats med
utgångspunkt i genomförda borrningar (Vatten och Miljöbyrån, 2016).
Geometriskt kan därför denna förenkling ses som konservativ.
Stationärt inläckageflöde till underjordsgruvan inklusive snedbanan kan alltså
beräknas mha ekvation 1-4 ovan, dvs. genom att rampen betraktas som en
cirkulär brunn med radie 110 m. Som basfall har grundvattenbildning till berg
satts till 95 mm/år, K till 2E-8 m/s, jämför avsnitt 4.2 ovan. Ekvation 1-4 ger då
Quj=3,5 l/s.
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Transient inflöde till underjordsdelen kan beräknas till maximalt 0,6 l/s. Detta
förutsätter ett vattenavgivningstal 0.1 % och att influensområdet i berg kring
underjordsgruvan utbildas under 5 år, dvs. i paritet med gruvans drifttid, vilket
anses rimligt utgående från observationer gjorda vid byggande av Äspölaboratoriet mm (Axelsson och Follin, 2000).
Stationärt inläckageflöde till rampen i morän kan beräknas med ekvation 5-6
ovan, dvs. genom att rampen betraktas som en rektangulär schakt med konstant
djup. Djup i morän, längd och bredd ansätts till 4 m, 100 m respektive 25 m.
Grundvattenbildning till morän har som basfall antagits vara 300 mm/år.
Hydraulisk konduktivitet K har som basfall ansatts till 3 .10-5 m/s, jämför avsnitt
4.2 ovan. Därmed fås Qramp=2 l/s. Inläckaget genom bergdelen av schakten kan
på motsvarande sätt beräknas till ca 0,03 l/s, dvs. relativt lite i förhållande till
moränens bidrag.
Gällande inläckageflödet i jord kan man bortse från den transienta komponenten,
eftersom den kommer att vara noll (dvs. influensområde i jord kommer att ha
stabiliserat sig) vid den tidpunkt då inflödet av grundvatten till underjordsgruvan
hunnit nå stationärt tillstånd. Beräkningarna sammanfattas i Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Resultat från beräkningar av maximalt totalt inflöde av grundvatten till
gruvan.
Inflöde grundvatten [l/s]
Valt K-värde
Ramp i morän stationärt
enligt ovan

K Basfall
2.0

·

Ramp i berg stationärt
enligt ovan

0.03

·

Transient inflöde ramp i
morän

Litet när övriga termer är stora

·

Transient inflöde ramp i
berg (egentligen magasinstömningskomponent).
Ramp i berg försumbart i
relation!

Litet när övriga termer är stora

·

Flöde närliggande tjärnar
till ramp via jordlager

0.15

·

Stationärt inflöde
underjordsdel i berg

3.5

·

Transient komponent
underjordsdel i berg

0.6

Summa

6.3 l/s
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·

Det totala inläckaget av grundvatten till underjordsgruvan under driftfasen
beräknas alltså bli 6,3 l/s (konservativt basfall). Beräknat inflöde är i relation till
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rapporterade uppmätta inläckage från andra underjordsgruvor (Axelsson och
Follin, 2000) högt, vilket stämmer med att beräkningarna medvetet gjorts för att
vara konservativa. Det är dock inte lämpligt att skriva ner bedömningarna av
konsekvenser utifrån detta; lokala förhållanden och lokal geologi är helt
utslagsgivande.
Inom ramen för känslighetsanalysen har också inflöde för ett mycket konservativt
värsta fall beräknats till 16,1 l/s. Detta motsvarar alltså ett fall där ett flertal
mycket ogynnsamma omständigheter antagits samverka. Det är alltså inte ett
sannolikt utfall.
I redovisade siffror ingår ej direkt nederbörd i rampen, vilket dock ger ett klart
begränsat tillskott.
Hänsyn har tagits till uttag av vatten ur bergborrade brunnar under perioder då
behov av tillskott av råvatten föreligger. Uttaget görs då ur brunnar lokaliserade
kring kvartsgången under tidigare faser av verksamheten, när inflödet av
grundvatten till underjordsdelen av gruvan är relativt litet. Maximal totala
bortledningsflöden kommer därför inte att bli större än de som anges i Tabell 4.
Av samma skäl är även angivelser av influensområdens storlek i Tabell 5 nedan
giltiga även med hänsyn tagen till råvattenuttaget under tidiga faser.
I Tabell 5 nedan ges en sammanfattning av beräknade inläckage, inklusive
motsvarande beräknade influensområden i jord respektive berg. Tidigare under
driftfasen blir influensområden mindre. I tabellen redovisas också de mycket
pessimistiska värsta fallen från känslighetsanalysen.
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Tabell 5. Beräknade totala inflöden av grundvatten under driftfasens slutfas och
motsvarande beräknade influensområden. Basfall, dvs. konservativa värden som
inte bedöms komma att överskridas samt inom parentes värsta fallet från
känslighetsanalysen.
Inflöde av grundvatten totalt [l/s]
Influensavstånd jord [m]

6.3 (16,1)
225 (318)

Influensradie berg [m]

605 (919)

Det är viktigt att notera att influensområde berg avser det område inom vilken en
trycksänkning i grundvattnet i berg kan förväntas. Detta betyder inte på något vis
att motsvarande område skulle drabbas av påtagligt avsänkta grundvattennivåer i
jord. En vanlig situation är att tätande lager förekommer i jordlagerföljden. Då fås
i praktiken ingen påverkan alls i jord. Teoretiskt är det så att om inga tätande
lager finns blir effekten ökad grundvattenbildning till berg och därmed något
torrare förhållanden (i alla fall något mindre avrinning). Då blir å andra sidan
influensområdet mindre, eftersom den ökade grundvattenbildningen balanserar
inflödet till gruvan innan influensområdet hunnit bli så stort.
Grundvattnets flödesriktning i jord kommer att vara riktad mot rampen (i dess
närhet), men i övrigt liksom vid befintliga förhållanden främst styras av
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förekommande diken. Grundvattenflöden i berg kommer inom influensområdet att
i huvudsak ske in mot gruvan. Avvikelser kan, på lite avstånd från gruvan,
förekomma beroende på vattenbalans och konnektivitet för enskilda
sprickor/spricksystem.
I Figur 17 redovisas vattendrag, diken, influensområde jord och berg,
vattendelare samt flödesriktningar ytligt och djupare grundvatten under driftfasen.
I figuren visas för referens även influensområden för värsta fallet från utförd
känslighetsanalys. En inzoomad version med fler detaljer återfinns i Figur 18.
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Den eventuella påverkan på totala inflödet till gruvan som möjligen kan fås via
förkastningen som avslutar malmkroppen i norr (jämför avsnitt 4.1.6) bedöms
rymmas inom marginalerna i beräkningarna. Influensområdet skulle möjligen
lokalt kunna bli större längs med förkastningen. Skulle uppföljning av påverkan
visa på stora lokala inläckage associerade med förkastningen finns möjlighet till
tätning om behov finns. I ett sådant fall skulle grundvattenbildningen till berg i
anslutning till mellanlager för metasediment och gråbergsupplaget sannolikt öka,
genom att vattnet når underjordsgruvan via förkastningen. Samtidigt minskar då
belastningen på recipient via dikessystemet på ytan i motsvarande grad.
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Figur 17. Vattenkarta driftfas. De två svarta streckprickade influensområdena
avser influensområde jord och de två blåprickade influensområde berg.
Influensområde för värsta fallet från utförd känslighetsanalys visas för referens,
det är inte ett sannolikt utfall.
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Figur 18. Detalj vattenkarta driftfas.
5.1.3 Efterbehandlingsfas
När länshållningen av gruvan avslutats kommer inströmmande grundvatten göra
att den på sikt vattenfylls upp till nuvarande nivåer, d.v.s. till markytan eller
mycket nära den. I takt med att vattenytan i gruvan stiger avtar den hydrauliska
gradienten som driver inflödet av grundvatten till gruvan. Inflödet minskar därför
gradvis tills gruvan är helt vattenfylld. Även influensområdets storlek minskar
gradvis tills gruvan vattenfyllts helts. När gruvan vattenfyllts upp till den
ursprungliga grundvattennivå, dvs. nära markytan, återgår strömningsmönstret
och områdets vattenbalans till de som rådde innan verksamheten påbörjades.
Tiden för uppfyllnad är beroende främst av grundvatteninflödets storlek,
underjordsdelarnas volym samt återfylld volym bergmaterial. För förväntade
förutsättningar (basfallet) och planerade uttagsvolymer och -metoder (dvs. viss
igenfyllning av underjordsgruvan) kan ett uppfyllnadsförlopp enligt Figur 19
förväntas. Slutsatsen är att gruvan förväntas vattenfyllas på ca 2 år. Högre
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inläckage ger snabbare vattenfyllnad och lägre inläckage långsammare
vattenfyllnad. T.ex. visar känslighetsanalys att en sänkning av hydrauliska
konduktiviteten i jord och berg en faktor 4 skulle ge en återfyllnadstid om ca 4 år.

Figur 19. Beräknat återfyllnadsförlopp Fäbodtjärn.
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En (endast lokalt konstaterad) förkastning avslutar den kända delen av
kvartsgången i norr. Denna förkastning skulle hypotetiskt kunna vara associerad
med en zon med högre hydraulisk konduktivitet som sträcker sig utanför
verksamhetsområdet. Förkastningen bedöms inte komma att vara ett problem
med avseende på risk för snabbt regionalt grundvattenflöde. Regionalt, dvs. mer
långväga, flöde skulle, återigen hypotetiskt, kunna medföra oönskad transport av
vittringsprodukter från gråbergsupplaget.
Det är därför av intresse att reflektera över betydelsen av denna förkastning. Efter
att gruvan vattenfyllts, vilket enligt nedan sker relativt snabbt, försvinner den
drivande gradient som den avsänkta grundvattennivån i omedelbar anslutning till
gruvan har utgjort. Flödet vänds då troligen för att istället ske mot älvdalen i
öster. Avståndet är dock mycket stort till älvdalen i förkastningens förlängning,
varför gradienten är måttlig, och det är mycket osannolikt att god hydraulisk
kontakt skulle föreligga över hela sträckan. Några andra dränerande strukturer
finns inte. Sådana strukturer hade t.ex. kunnat vara annan dränerad
gruva/tunnel/bergrum eller större vattentäkt i berg.
I Figur 20 redovisas vattendrag, diken, influensområde jord och berg,
vattendelare samt flödesriktningar ytligt och för djupare grundvatten under
efterbehandlingsfasen, när gruvan vattenfyllts.
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Figur 20. Grundvattenflödesriktningar, diken samt ytvattendelare i
efterbehandlingsfasen.

5.2

Vattenbalans

Utgående från beräkning av grundvatteninflödet till gruvan, markanvändning,
nederbördsdata etc. har vattenbalans för verksamheten tagits fram, vilken
beskriver bland annat avbördningsbehovet i olika situationer, dvs. hur mycket
vatten som behöver avbördas till recipient.
Som nämnts ovan är ofta inflödet av grundvatten till underjordsgruvor en viktig
parameter i vattenbalansen för gruvan ifråga. Inflödets storlek och vattenkemi
kan också vara av stor betydelse för konsekvenserna för vattenkvalitet i recipient.
Denna i sin tur kan vara mycket viktig för konsekvensbedömningen. Av denna
anledning har de scenarier som ger värsta fall avseende inläckage och
influensområde från känslighetsanalysen använts när vattenbalansen för
verksamheten och därmed avbördningsflödet till primärrecipienten Kvarnbäcken
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tagits fram. Därmed riskeras ingen underskattning av påverkan på vattenkvalitet
även om, mot förmodan, grundvatteninflödet (basfallet) skulle visa sig lågt räknat.
För närmare detaljer se bilaga B.4 till ansökan, Vattenbalans.
Effekter på berörda vattendrag beskrivs vidare nedan.

5.3

Ytvatten – flödespåverkan
5.3.1 Flödespåverkan Kvarnbäcken driftfas
I Tabell 6 nedan beskrivs månadsvis beräknade flöden exklusive och inklusive
avbördning från verksamheten. Jämförelsen görs mot en flödessituation utan
verksamheten (nuvarande flöde). För jämförelsen har flödessituationen vid ett
typiskt medelår använts (2009 har använts som beräkningsexempel).
Vidare detaljer, diagram och andra nederbördsfall (torrår etc.) redovisas i Bilaga
B4 till ansökan, Vattenbalans.
Tabell 6. Flöde i Kvarnbäcken vid ett typiskt medelår exempel (2009).
Nuvarande flöde
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Månad

Flöde exklusive
avbördning från
gruvan

Avbördning

Övre

Utlopp

Övre

Utlopp

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

Jan

0.008

0.010

0.005

Feb

0.005

0.006

Mar

0.004

0.005

Apr

0.047

Maj

Flöde inklusive
avbördning från gruvan

Förändring

Övre

Utlopp

Övre

Utlopp

m /s

3

m /s

3

m /s

ggr

ggr

0.007

0.014

0.019

0.021

2,6

2,2

0.003

0.004

0.012

0.015

0.016

3,3

2,8

0.003

0.004

0.012

0.015

0.016

3,4

2,9

0.059

0.033

0.044

0.013

0.046

0.057

1,0

1,0

0.094

0.120

0.067

0.089

0.018

0.085

0.107

0,9

0,9

Jun

0.018

0.023

0.013

0.017

0.019

0.032

0.036

1,8

1,6

Jul

0.019

0.024

0.013

0.018

0.022

0.036

0.040

1,9

1,7

Aug

0.022

0.029

0.016

0.021

0.021

0.037

0.042

1,6

1,5

Sep

0.024

0.030

0.017

0.022

0.020

0.037

0.042

1,6

1,4

Okt

0.015

0.019

0.011

0.014

0.019

0.029

0.033

2,0

1,7

Nov

0.023

0.029

0.016

0.022

0.017

0.033

0.038

1,5

1,3

Dec

0.014

0.018

0.010

0.013

0.015

0.025

0.028

1,8

1,6

5.3.2 Flödespåverkan Kvarnbäcken efterbehandlingsfas
Under efterbehandlingsfasen klingar flödespåverkan snabbt av i och med att
grundvattennivåerna återställs och inströmningen till gruvan upphör.
Flödesmönster i Kvarnbäcken återgår därmed till ursprungsförhållanden som
redovisat i avsnitt 5.1 ovan.
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5.3.3 Flödespåverkan Vindelälven
Största beräknade påverkan på Vindelälven en enskild månad överstiger inte en
tiondels procent. Älvens vattenföring är så mycket större än de vattenvolymer
som hanteras vid planerad verksamhet att påverkan från gruvverksamheten ger
försumbar effekt.
5.3.4

Flödespåverkan Bjurbäcken med biflöden

Avrinningsområdet för Bjurbäcken påverkas inte av influensområdet i jord.
Vattnets ytliga strömningsriktning påverkas inte. Som framgår av Figur 17 och
Figur 18 når dock influensområdet i berg till viss del in på Bjurbäckens
avrinningsområde. Detta innebär att en liten del av tillkommande avrinning från
Bjurbäckens avrinningsområde i form av djupare grundvattenflöde i berg skulle
kunna strömma in mot underjordsgruvan och slutligen alltså avbördas till
Kvarnbäcken. Detta vatten skulle annars nått Vindelälven ca 25 km nedströms
Vindelgransele via Bjurbäcken och dess biflöden.
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Det namnlösa biflödet med VISS-id NW722317-161295 (se Figur 16) har vid
utloppet i Bjurbäcken ett avrinningsområde med storlek ca 2,7 km 2. Maximalt
skulle 0,25 km2 av avrinningsområdet kunna beröras av visst bortfall av
avrinningsbildning, på grund av den ökade grundvattenbildningen till berg som
gruvan kan orsaka. Detta skulle då teoretiskt kunna motsvara ett flödesbortfall om
ca 2,5 %. Verklig påverkan är med stor sannolikhet betydligt mindre då en stor
del av det område som faller bort sannolikt har tätande bottenlager (jämför
avsnitt 4.2 ovan). Därmed bedöms flödespåverkan röra sig om maximalt ca 1 %
för ett medelår.
Det kan tilläggas att vattendelaren enligt SMHI ligger något längre västerut än vad
Ramböll bedömt. Det exakta läget är svårt att fastställa på grund av områdets
flacka karaktär och exakta läget kan variera (så kallad rörlig vattendelare).
Rambölls bedömning är mer noggrann och stämmer troligen bättre med
verkligheten. För det fall SMHI:s i vattenförvaltningen definierade
avrinningsområde skulle användas blir flödespåverkan ännu mindre.
Det kan alltså konstateras att flödespåverkan på Bjurbäcken och dess biflöde
kommer att vara försumbar.

5.4

Ytvatten – påverkan ytvattenkvalitet

Ytvattnets kvalitet i Kvarnbäcken påverkas under driftfasen i och med avbördning
av överskottsvatten från gruvan. På grund av planerad vattenhantering kommer
diffus påverkan via grundvattenutflöde till Kvarnbäcken att vara liten (jämför
avsnitt 5.1.1 och 5.5.1). Påverkan på vattenkvalitet i recipienter beskrivs i bilaga
C3.
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5.5

Påverkan på grundvattnets kemi
5.5.1 Driftfas
Vatten från upplag och verksamhetsytor kommer att samlas upp i diken. Vatten
som infiltrerar djupare i mark kommer i form av grundvattenströmning att röra sig
mot gruvan och bidra till grundvatteninflödet. Påverkan på grundvattnets kemi,
annat än mycket lokalt inom verksamhetsområdet, förväntas därför ej.
Enskilda brunnar samt grundvattenförekomsten kommenteras specifikt i avsnitt
5.6 och 5.7 nedan.
5.5.2 Efterbehandlingsfas
Två huvudsakliga källor för potentiell påverkan på grundvattnets kemi kommer att
finnas under efterbehandlingsfasen: i gruvan återfyllt metasediment inklusive
vattenvolymen i gruvan samt dioritupplaget.
Under efterbehandlingsfasen kommer underjordsgruvan fyllas med grundvatten.
Allt metasediment kommer då att ligga under grundvattenytan. Denna volym
grundvatten kommer att vara påverkat av sin kontakt med i gruvan återfyllt
metasediment. När metasedimentet vattentäckts kommer vittring att avstanna
snabbt på grund av avsaknad av syre. Vattnet kommer att vara i praktiken helt
stillastående varför allt partikulärt material kommer att sedimentera. När gruvan
är helt fylld kommer tryckgradienten (grundvattenflödesriktningen) som varit
riktad in mot gruvan att förändras och återgå till den som ges av områdets
naturliga förutsättningar. Vattenkvalitetens utveckling över tid är fullt möjlig att
kontrollera under uppfyllnadsförloppet, genom löpande provtagning.
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På sin väg nedströms kommer grundvatten från den återfyllda gruvan att blandas
med opåverkat grundvatten, vilket gör att halter av eventuella föroreningar
reduceras genom utspädning och fastläggning.
Gruvans underjordsdel, där den stora vattenvolymen finns, kommer efter avslutad
drift att vara täckt av en skyddsskiva av berg eller betong. Detta kommer effektivt
att begränsa möjligheten till snabbare omsättning av den djupare vattenvolymen
via ytliga marklager och diken.
Från gruvans djupare delar kommer troligen den huvudsakliga
strömningsriktningen att vara i riktning mot Vindelälven. Denna
grundvattenrörelse kommer dock att vara mycket långsam och stor dispersion
(reduktion av halter på grund av utspädning genom olika snabba och olika långa
flödesvägar) kommer att ske. Även adsorptionsprocesser kommer att reducera
halter av oönskade ämnen (med olika effektivitet för olika ämnen).
Bäst förutsättningar för grundvattenflöde genom området där den återfyllda
gruvan ligger finns närmast markytan, i torven och moränen och då i synnerhet i
deras övre lager, där hydrauliska konduktiviteten normalt sett är störst.
Avrinningen från området kommer därför att domineras av ytligt
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grundvattenflöde. Det ytliga grundvattenflödet kommer att strömma ut i diken och
nå Kvarnbäcken, som alltså är det vattendrag som dränerar området ned mot
älven. Liksom vid befintliga förhållanden kommer de flacka topografiska
gradienterna i området att göra att den ytliga grundvattenströmningen styrs i hög
grad av förekommande diken. Det innebär att ytligare grundvatten till
övervägande del förhållandevis snabbt strömmar ut i Kvarnbäcken via diken. Även
ytligare grundvattenflöden som eventuellt rinner under dikessystemen strömmar
sannolikt ut relativt högt upp i Kvarnbäcken.
Vatten som infiltrerat i dioritupplaget kommer att till övervägande del att strömma
i ytliga marklager eller via dikesystem och nå Kvarnbäcken. Liksom för den
återfyllda gruvan är det möjligt att en mindre andel långsam, djupare, strömning
sker. Utströmning sker då längre ner i sluttningen mot älven. Detta bygger då på
infiltration genom markprofil under upplaget och kraftig reduktion av halter genom
utspädning och andra mekanismer kommer att ske.
Slutsatsen är att påverkan på grundvattnets kemi under efterbehandlingsfasen
kan förutsättas bli liten, annat än i direkt anslutning till underjordsgruvan och
möjligen det efterbehandlade dioritupplaget.
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5.6

Påverkan på enskild vattenförsörjning

Nivåer eller uttagskapacitet i förekommande enskilda brunnar kommer inte alls att
påverkas av planerad verksamhet. Den primära anledningen är att avstånden är
mycket stora i relation till influensområde. Detta gäller både drift- och
efterbehandlingsfaser.
Gällande vattenkvalitetspåverkan till följd av verksamheten har risk för påverkan
på grundvattenkvalitet beskrivits generellt ovan (avsnitt 5.5), och konstaterats
vara liten annat än mycket lokalt inom verksamhetsområdet. Brunnarna är (såvitt
känt enligt brunnsinventeringen) i samtliga fall grävda. Detta minskar ytterligare
den osannolika risken att påverkat grundvatten skulle nå brunnar genom någon
distinkt vattenförande zon. Det i sammanhanget mycket stora avståndet är även
det en positiv faktor. Vattenkvalitet i enskilda brunnar kommer därför, med ett
möjligt undantag, inte att påverkas.
För brunnar belägna mycket nära Kvarnbäcken kan inducerad infiltration av
ytvatten från Kvarnbäcken till brunn tänkas ske. Inducerad infiltration innebär att
ytvatten (bäckvatten) strömmar till brunn som är belägen mycket (mindre än ca
20 m för de vattenuttag som är aktuella) nära bäcken. En sådan brunn finns i
området, nr 3 i Figur 5 ovan, vilken är belägen ca 10 m från Kvarnbäcken. Utifrån
prognos vattenkvalitet under drift (se Bilaga B5, Sammanställning geokemisk
modellering och belastningsberäkning) kan det inte helt uteslutas att
arsenikhalten i brunnsvattnet periodvis skulle kunna överskrida gällande riktvärde
för enskild dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2015). Detta förutsätter då
att större långvariga uttag ur brunnen görs under perioder då arsenikhalter är
förhöjda i Kvarnbäckens vatten, varför risken är liten, men ej försumbar. För att
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säkerställa att riktvärden i dricksvatten inte överskrids avser bolaget att erbjuda
sig att installera ett arsenikfilter under driftstiden och även följa upp
dricksvattenkvaliteten som en del i kontrollprogrammet. Under
efterbehandlingsfasen kvarstår inte behovet av denna säkerhetsåtgärd, eftersom
arsenikhalterna då kommer att vara lägre.
Ingen påverkan på kvaliteten på dricksvatten från brunnarna förväntas alltså till
följd av verksamheten. Detta gäller både anläggnings-, drift- och
efterbehandlingsfaser. Förutsättningen är att ovan nämnd skyddsåtgärd avseende
en specifik brunn vidtas.

5.7

Påverkan på grundvattenförekomst

Ingen risk för påverkan på grundvattenförekomsten till följd av planerad
verksamhet finns. Detta gäller både drift- och efterbehandlingsfaser.
Gruvverksamheten är ej lokaliserad inom tillrinningsområdet för
vattenförekomsten. Dessutom förväntas, som beskrivits ovan, ingen påtaglig
påverkan på grundvattenkvaliteten vid fyndigheten och avståndet till
grundvattenförekomsten är mycket stort.

5.8

Påverkan på grundvattenberoende ekosystem
5.8.1 Anläggningsfas
Länshållningen av klarningsbassängen under anläggningsfasen sker under en
mycket begränsad tid. Påverkan blir därför begränsad både i tid och rum och
bedöms inte leda till några konsekvenser för grundvattenberoende ekosystem.
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Länshållningen av rampen under anläggningsfas beskrivs nedan. Konsekvenserna
under anläggningsfasen blir allmänt mindre på grund av den kortare perioden då
länshållningen sker.
5.8.2 Driftsfas
Påverkan på grundvattenberoende ekosystem kan fås endast om
vattenförhållanden (grundvattennivåer/strömningsförhållanden) vid eller nära
markytan, dvs. i jordlagren, påverkas. Vid Fäbodtjärn kommer direkt påverkan på
grundvattennivåer i jord endast att ske kring rampen, samt under
anläggningsfasen kring klarningsbassängen. Underjordsgruvan kommer under
hela drifttiden och därefter att vara separerad från jordlagren genom kvarlämnad
skyddsskiva av berg eller betong. Ingen direkt påverkan på grundvattennivåer i
jord fås därför på grund av gruvans underjordsdel. Eventuell påverkan måste
därför ske via bergmassan (inklusive skyddsskivan) eller via rampen.
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Vid genomförda naturvärdesinventeringar vid Fäbodtjärn har totalt sju delområden
med naturvärden konstaterats, se Figur 21. Ett av dessa, område 6, tangeras av
beräknat influensområde i jord. Det berörs också av influensområde berg. Detta
område skulle kunna bli något torrare när gruvans påverkan på
grundvattennivåerna är som störst, d.v.s. i slutet av driftfasen och inledningen av
efterbehandlingsfasen. Påverkan bedöms motsvara den som kan fås vid ett
torrår, dvs. den är liten. I och med att eventuell påverkan på grundvattennivåerna
återställs när gruvan fyllts upp bedöms effekterna på sumpskogens värden vara
reversibla.

Figur 21. Vattenkarta driftfas samt naturvärdesobjekt i området. Det inre
influensområdet avser influensområde jord och det yttre influensområde berg.
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Beräknat influensområde i berg är betydligt större än influensområde i jord.
Influensområdet i berg avser det område inom vilket en trycksänkning i
bergmassans grundvatten beräknats ske. Denna trycksänkning kommer dock
alltså enligt ovan typiskt sett inte att ge upphov till en grundvattensänkning i
jordlager. Detta gäller i synnerhet i myrområden där tätande bottenlager av
höghumifierad torv eller gyttja/lera kan förmodas förekomma och vattentillförseln
via avrinning från omgivningar och nederbörd är god.
Område nr 2 berörs endast av influensområde berg. Myrkomplexet som delområde
2 utgör nordvästra hörnet av är, sett till sitt läge på sadelpunkten mellan
berghöjderna Fäbodliden i nordväst och Jägarliden etc. i sydöst, sannolikt en
igenväxningstorvmark. Detta talar för att det finns tätande lager i botten av
myren, vilket alltså minskar känsligheten för grundvattensänkning i underliggande
jord. Skulle det trots allt vara god kontakt mellan den ytliga torven och
bergmassan via de jordlager som underlagrar torven blir verkligt influensområde
berg mindre, men å andra sidan blir effekterna på grundvattennivåer i jord då
tydligare. Det går därför inte att helt utesluta att de delar av naturvärdesobjekt 2
som är belägna närmast gruvan under slutfasen och första tiden av
efterbehandlingsfasen (då påverkan på grundvattennivåer når sin maximala
storlek) blir något torrare under delar av året. Denna effekt bedöms, om den
uppstår, hålla i sig maximalt 2-3 år och försvinner snabbt när gruvverksamheten
avslutas och gruvan vattenfylls. Påverkan bedöms vara i paritet med torrår.
Grundvattennivåer i jord inom övriga delområden 1, 3, 4, 5 och 7, kommer
troligtvis inte alls beröras av verksamheten. Detta beror på deras relativt stora
avstånd till platserna där grundvattenbortledningen sker.
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5.9

Påverkan på tjärnar

Flottatjärn ligger utanför influensområdet i jord, se Figur 21. I enlighet med
resonemang i föregående avsnitt kan man dra slutsatsen att den ej kommer att
påverkas på något påtagligt sätt av planerad verksamhet. Möjligen minskar dess
vattenomsättning något under slutet av gruvans drifttid något på grund av att viss
infiltration till berggrundvatten sker. Vattenståndet bedöms inte påverkas.
Lill-Fäbodtjärn och den namnlösa sydvästra tjärnen berörs bägge två av
influensområdet i jord, vilket ökar risken för påverkan på vattenstånd.
Lill-Fäbodtjärn är idag tydligt påverkad (sänkt) av tidigare dikning. Under driften
planeras dess södra utlopp sänkas något för att befintliga dikessystem ska kunna
nyttjas för att leda av gruvverksamheten opåverkat vatten runt verksamheten.
Denna åtgärd kommer att sänka medelvattenståndet i Lill-Fäbodtjärn någon
decimeter. Vattenståndet i Lill-Fäbodtjärn påverkades inte vare sig vid genomförd
provpumpning eller vid genomförd provbrytning. Detta tyder på att tätande lager
förekommer i botten på myren som tjärnen är en del av, i alla fall under själva
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tjärnen. Det stämmer även överens med bedömningen att myrkomplexet skulle
utgöra igenväxningstorvmark.
Provbrytningen genomfördes längs med kvartsgångens sydliga del, vilket innebär
att avståndet mellan tjärnen och schakten under provbrytningen var mindre än
avståndet mellan rampen och tjärnen kommer att vara under driftfasen. LillFäbodtjärns avrinningsområde utökas dessutom ca 15 % under driftperioden
(genom omläggning av diken). Samtidigt är perioden då rampen hålls öppen
betydligt längre än tiden för provbrytningen, vilket innebär att chansen för att
naturligt torra förhållanden (torrår) skulle sammanfalla med driftperioden.
Sammantaget bedöms endast marginell påverkan på vattenståndet i LillFäbodtjärn fås, maximalt någon decimeter förväntas utöver den påverkan som ges
av modifieringen av dikesutloppet som planeras.
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Påverkan på vattennivå i den namnlösa tjärnen i sydväst kan ej uteslutas,
maximalt någon decimeter förväntas. Påverkan kan vid behov begränsas genom
att avbördningskapaciteten på det befintliga grävda utloppsdiket minskas genom
delvis igenfyllning.
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Bilaga 2 – PM hydrogeologi Fä bodtjä rn, 2018-06-11
Tabell 1 visar resultatet av grundvattenprovtagningen vid Fäbodtjärn. Färgkoder enligt SGU bedömningsgrunder grundvatten (SGU 2013:01). Blå motsvarar
klass 1, grön klass 2, gul klass 3, orange klass 4 och röd klass 5. Klasserna avser Mycket låg halt (1) till Mycket hög halt (5).
Tabell 1. Resultat grundvattenprovtagning vid Fäbodtjärn.

Anm.:
Parameter Enhet

pH

ej omsatt

ej omsatt

Brunn 1

V&M1501

V&M1505

V&M1501

V&M1505

2015-06-04

2016-06-22

2016-06-22

2016-09-01

2016-09-01

2016-09-01

2016-09-01

6,6

6,6

6,4

6,2

13

10

6,6

9,7

60

39,1

22

43

fält

RA16_BE001 RA16_BE005

Kond, fält
SS

mg/l

Kond.

mS/m

Alk

mg/l

TOC

mg/l

Ptot

mg/l

0,21

<0,025

0,77

0,64

Ntot

mg/l

0,68

0,74

0,66

<0,10

NO3+NO2

mg/l

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

NH4-N

mg/l

SO4

mg/l

<5,0

<5,0

13

<5,0

Cl

mg/l

<1,0

<1,0

1,67

<1,0

F

mg/l

Au

µg/l

Ag

µg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

As

µg/l

5,3

16

0,25

76

110

<5,0

26

0,32

61

<5,0

0,24

Ba

µg/l

3

8,0

5,3

13

6,6

11

62

Cd

µg/l

<0,01

<0,002

0,0025

<0,002

0,0036

0,11

0,21

Co

µg/l

0,058

0,014

0,053

0,11

0,37

11

0,69

Cr

µg/l

0,93

0,020

0,053

0,17

0,035

1,1

0,67

Cu

µg/l

0,74

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,92

16

Fe

mg/l

5,8

9,1

0,0072

0,22

Hg

µg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Mn

µg/l

230

200

320

190

Mo

µg/l

Ni

µg/l

Pb

µg/l

Sb

µg/l

Sn

µg/l

Sr

2,2

0,56

0,44

2,1

0,89

6,1

0,5

0,72

1,7

1,3

12

11

1,5

0,59

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,273

15

0,037

0,15

0,45

4,4

µg/l

62

41

24

69

U

µg/l

0,032

0,022

0,044

0,87

V

µg/l

<0,05

0,017

0,015

0,084

0,013

0,088

0,72

Zn

µg/l

<1

0,2

0,87

0,96

1,8

4,6

16

Al

µg/l

0,24

2,3

6,8

72

Ca

mg/l

14

8,3

3,3

11

K

mg/l

1,3

0,98

3,5

1,9

Mg

mg/l

2,3

1,6

1,5

2,2

Na

mg/l

3,5

2,4

6,6

2,8

P

µg/l

<1

<1

15

4,9

Si

mg/l

7,3

6,2

6,7

8,9
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1.

Inledning
Botnia Exploration söker tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet. Planerad
verksamhet består av två mindre guldgruvor i Lycksele kommun, Västerbottens
län. Gruvorna ligger på vardera sidan om Vindelgransele vid Vindelälven.
Uttag av berg kommer att ske ur dagbrott respektive underjordsgruva, vilket
innebär att bortledning av grundvatten kommer att ske. Hantering av dag- och
processvatten samt avbördning av överskottsvatten kommer också att ske.
Föreliggande dokument omfattar området kring Vargbäcken.

1.1

Syfte och omfattning

Botnia Exploration AB söker tillstånd för gruvverksamhet och därmed associerad
vattenverksamhet i form av grundvattenbortledning etc.
Föreliggande dokument beskriver förutsättningar för och konsekvenser av
planerad verksamhet ur ett vattenperspektiv. Dokumentet fokuserar på
grundvatten men för fullständighets skull, och för att det finns tydliga kopplingar
mellan yt- och grundvattenförhållanden, återges även viktiga delar av dokument
som beskriver ytvattenförhållanden. De mest fullständiga beskrivningarna
återfinns alltså i andra dokument, vilka refereras under relevanta avsnitt nedan.
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1.2

Allmänt om avrinning och grundvatten i berg och jord
1.2.1 Avrinning
Både nederbörd och avdunstning varierar under året. Under vintern kan
nederbörden lagras i form av snö och is. Nederbörden är normalt som störst
sommartid, men då är också avdunstningen som störst. Den potentiella
avdunstningen, dvs. den avdunstning som skulle ske om vattentillgången varit
obegränsad för vegetationen, är under sommarmånaderna normalt betydligt högre
än nederbörden. Ett vattenunderskott föreligger alltså under denna period.
Grundvattennivåer sjunker därför normalt under sommaren och utströmningen av
grundvatten till ytvattendrag minskar därför. Motsvarande gäller under vintern, då
nederbörden i aktuellt område med få undantag faller i form av snö.
1.2.2 Grundvatten i jord
Grundvattenflöde i jord sker som diffust flöde genom porutrymmen. Om tätande
lager förekommer i jordlagerföljden kan man även ha separata
grundvattenmagasin i jord. För svenska förhållanden är det t.ex. inte ovanligt att
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man har ett övre grundvattenmagasin ovan ett ler- eller gyttjelager och ett undre
grundvattenmagasin under lerlagret.
1.2.3 Grundvatten i berg
Grundvattenflöde i kristallina eller metamorfa sedimentära bergarter är i praktiken
oftast begränsat till sprickor och system av sådana. I sådan bergmassa kan man
oftast inte som i jord tala om någon enhetlig grundvattennivå eftersom olika
sprickor kan ha olika grundvattentrycknivåer. Detta beror på om sprickorna
kommunicerar hydrauliskt samt på grundvattenbildningens storlek (dvs. hur
vattentillförseln till sprickorna ser ut) och hur sprickorna dräneras – dvs. hur de
kommunicerar hydrauliskt med planerad gruva. Beroende på olika jordlagers
genomsläpplighet kan grundvattennivåer i jord och underliggande berg skilja sig
åt. En påverkan på grundvatten i berg behöver alltså inte resultera i en påverkan
på grundvattennivåer i jordlager.

1.3

Begrepp

En frågeställning är inom vilket område grundvattenförhållanden kan tänkas
komma att påverkas av verksamheten. Man brukar använda begreppet
influensområde för att beskriva det område inom vilket påverkan på
grundvattennivåer konstateras eller förväntas. Beroende på hydrogeologiska
förhållanden kan influensområden i jord och berg skilja sig åt. Influensområde i
jord avser därmed påverkan på grundvattennivåer i jord och influensområde i
berg motsvarande för berg. Begreppet influensavstånd avser istället avstånd från
dagbrottskant till influensområdets kant.
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Ur ett miljökonsekvensperspektiv avgör existerande skadeobjekt vilket
influensområde som är av intresse. För vegetation är det med få undantag endast
influensområdet i ytliga jordlager som är av intresse, medan det för
dricksvattenbrunnar i berg snarare är relevant att värdera influensområdet i berg.

2.

Introduktion
Området där gruvan vid Vargbäckenfyndigheten planeras är lokaliserat ca 6 mil
nordnordväst om Lycksele och drygt 2 mil västsydväst om Malå. Det ligger en
dryg km öster om byn Vindelgransele, på norra sidan av Vindelälven. En
översiktskarta visas i Figur 1. Terrängen i området utgörs mestadels av relativt
torr skogsmark med en tydlig lutning om ca 5 % mot nordväst. Ytterligare
anläggningsdelar planeras till Vilmyran, beläget ca 2 km nordöst om byn. Där är
terrängen flackare, men med en svag generell lutning mot nordväst. Kring
Vilmyran är våtmark vanligt förekommande.
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Figur 1. Planerat verksamhetsområde vid Vargbäcken. Vindelälven syns i sydväst.

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\3_teknik\hydro\dokument\beskrivningar\pm hydro\vb\pm hydro vargbäcken 20180620.docx

2.1

Geologi allmänt
I området där verksamhet planeras utgörs jordlagren i ytan enligt SGU:s
jordartkartor huvudsakligen av torv samt tunt osammanhängande ytlager av
morän på berg. Berg i dagen förekommer sparsamt i området. Närmast
Vindelälven utgörs jordlagren av älvsediment, glacial sand och isälvsediment, se
Figur 2.
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Figur 2. SGU:s jordartskarta över Vindelgransele, med ungefärliga lägen för
planerade verksamhetsområden inlagda med tre svarta polygoner.
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Guldfyndigheten i Vargbäcken förekommer huvudsakligen i branta tvär- och
längsgående kvartsgångar i en utsträckt dioritkropp omgivna av metasediment,
s.k. gråvacka. Guld förekommer även i skjuvzonerna i kontakten mellan dioriten
och sedimentbergarten.
Fyndigheten är cirka 500 m lång med en tvärgående bredd på cirka 30-40 m och
en mäktighet hos kvartsgångarna från några centimeter till över en meter.
Fyndigheten har undersökts ned till ca 200 m. I Figur 3 visas en planvy över
tolkad lokal berggrundsgeologi i området. Av figuren framgår att förkastningar
med ungefärlig riktning sydöst till nordväst tolkats.
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Figur 3. Planvy över tolkad lokal berggrundsgeologi med läge mineraliserad zon.
Röd linje anger exempel på utsträckning/läge hos tvärgående kvartsgångar.

2.2

Skyddsvärda objekt i området

Nedan följer en kort sammanfattning av huvudsakliga skyddsvärda objekt med
avseende på vatten inom området.
2.2.1 Vargbäcken och Vindelälven
Hela Vargbäcken utgör i egenskap av biflöde till Vindelälven Natura 2000områden. Vindelälven utgör Natura 2000-område, riksintresse för friluftsliv etc.

2.2.2 Enskild vattenförsörjning
I anslutning till bostadsfastigheterna på norra älvstranden i Vindelgransele finns
ett flertal dricksvattenbrunnar – ingen kommunal dricksvattenförsörjning finns. En
brunnsinventering har genomförts (Ramböll, 2018a). Kända dricksvattenbrunnar
längs norra älvstranden redovisas i Figur 4.
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Figur 4. Kända dricksvattenbrunnar i Vindelgransele, östra älvstranden.

2.2.3 Grundvattenförekomst
Den östra stranden vid Vindelgransele och både västra och östra stranden
ytterligare norrut utgör en grundvattenförekomst med benämningen SE722540161710, se Figur 5 nedan.
Den kemiska grundvattenstatusen har klassificerats till God och likaså har den
kvantitativa klassificerats till God. Inga provtagningar av grundvatten ligger
(enligt VISS) till grund för denna kvalificering.
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Figur 5.

Grundvattenförekomst SE 722540-161710.

2.2.4 Grundvattenberoende ekosystem
Den ytliga marken vid Vargbäcken i området kring själva fyndigheten domineras
av torrare skogsmark bevuxen med gran och tall. Vid Vilmyran dominerar öppen
myrmark med en centralt belägen mindre tjärn. Ut från det centrala myrområdet
övergår marken till torrare myr och sedan till skogsmark. Myrmarkerna i
Vargbäckens avrinningsområde är i stor utsträckning påverkade av dikning.
Dikningens omfattning framgår av Figur 6.
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Figur 6. Höjddata visar tydlig den omfattande dikning som skett i området.
Markerade diken/vattendrag är de som tydliggjorts på Lantmäteriets topografiska
karta. Det finns betydligt fler diken i området än vad som framgår av nämnda
karta. Ungefärliga gränser för verksamhetsområdet vid Vargbäcken visas i gult för
referens
I områden med höga grundvattennivåer under vegetationsperioden utvecklas
våtmarksvegetation av olika slag. Om grundvattennivåerna når markytan uppstår
myrmarker med torvbildning. Vid en sänkning av grundvattennivåer i jord övergår
dessa områden på sikt mot vegetationstyper som kräver mindre tillgång till
grundvatten. T.ex. ökar normalt trädtillväxten, vilket är effekten som eftersträvas
vid dikning.
Naturvärdesinventeringar som genomförts i området har visat på flera delområden
med olika grad av naturvärden. Flertalet utgörs till viss del av myr eller sumpskog,
varför de allmänt sett skulle kunna påverkas negativt av verksamhetens inverkan
på vattenförhållanden i området. Det är därför intressant att i närmare detalj
värdera påverkan på dessa delområden, se Figur 7. Mer utförlig information
återfinns i bilaga C.2 till MKB.
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Figur 7. Resultat av utförd naturvärdesinventering kring Vargbäcken. Objekt 1, 3
och 4 utgörs till del av miljöer beroende av marknära grundvatten under delar av
året.

9 av 36

PM Hydrogeologi Vargbäcken
Vindelgransele gruvor, tillståndsansökan
Unr 1320020893

3.

Planerad verksamhet
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En förenklad layout för planerad verksamhet återfinns i Figur 8. Brytningen i
Vargbäcken planeras i form av ett dagbrott i den centrala delen av fyndigheten,
som förstoring och fördjupning av redan utförd provbrytning (2011).

Figur 8. Översikt planerad verksamhet i Vargbäcken.
Den utbrutna malmen transporteras upp till markytan där den läggs på
malmupplag i anslutning till gruvan och anrikningsverk.
Malmen krossas, försorteras i varierande grad och anrikas sedan i
anrikningsverket. Restprodukten från anrikningen, anrikningssanden, blandas med
buffrande tillsats, avvattnas till ca 85 % fastgodshalt och bortskaffas torr på
sandupplaget. Men ”torr” avses här att sanden inte släpper ifrån sig något
ytterligare dränagevatten på upplaget.
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I samband med driftfasen och delvis under anläggningsfasen uppkommer vatten
som behöver hanteras innan återvinning eller avbördning av överskott.
Utgångspunkten för vattenhanteringen är att särhålla olika vattenflöden och
förhindra att opåverkat vatten från kringliggande markområden strömmar in i de
planerade gruvområdena. Vatten från olika delar av gruvområdet (där det är
relevant) särhålls om möjligt. Allt uppsamlat vatten renas och lagras slutligen i
bassänger. Det vatten som hanteras och lagras återvinns i möjligaste mån för att
minska behovet av råvatten och mängden vatten som behöver avbördas.
Vatten som samlas upp omfattar framförallt inflöde av grundvatten till dagbrottet
vid Vargbäcken samt avrinning (nederbörd) från de ytor för upplag som tas i
anspråk (ex. malm, gråberg och anrikningssand) och nederbörd direkt i
dagbrottet. Dagbrottet kommer att länshållas genom pumpning. Länshållning av
moräntäkt genom pumpning kan även komma att ske då denna är i drift.
Runt upplag och ytor anläggs uppsamlande diken för att ta hand den avrinning
som uppstår. Anrikningsverk, malmupplag och servicebyggnad för fordon etc.
kommer att placeras på hårdgjord yta. Vattnet leds tillsammans med vatten från
dagbrottet genom pumpning eller via självfall till klarningsbassäng (schaktad
sedimenteringsbassäng). Vid Vargbäcken anläggs även en mellanlagringsbassäng i
anslutning till anrikningsverk och gråbergsupplag, varifrån vattnet leds till
klarningsbassängen.

\\ramse\pub\sto3\wvr\2016\1320020893\3_teknik\hydro\dokument\beskrivningar\pm hydro\vb\pm hydro vargbäcken 20180620.docx

Renat vatten från klarningsbassängen återanvänds i första hand i
anrikningsverket. Överskott avbördas till recipienten Vargbäcken via dike.
Vid underskott eller för att förbättra kvaliteten i systemet om den på grund av
recirkuleringen av vatten skulle bli dålig, behövs tillskott av råvatten. Uttag av
grundvatten kommer då att ske ur upp till ett tiotal brunnar1 lokaliserade i
anslutning till dagbrottet eller annan lämplig plats i direkt anslutning till
verksamhetsområdet i Vargbäcken. Mängden råvatten från brunnar uppgår som
mest till ca 6 m3/h (ca 1,7 l/s) eller 20 000 m3 under ett produktionsår (sju
månaders drift per år, se vidare nedan). I och med att uttaget av vatten ur
brunnar kommer länshållningsflödet från dagbrottet att minska i någon
utsträckning. Detta beror på att grundvattennivåer i anslutning till dagbrottet
sänks på grund av brunnarna.
Avskärande diken planeras anläggas uppströms de olika anläggningarna och
ytorna för att förhindra inflöde av vatten från omgivningarna.
Anläggningar för vattenhantering (diken, pumpar och bassänger) kommer att
hållas igång året runt för båda lokaliseringarna. Dagbrottet länshålls året runt.

1

Rimlig brunnskapacitet är för rådande förutsättningar 1 m3/h och brunn.
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Anrikningsverket, försorteringen och därtill kopplad vattenhantering planeras vara
i drift april-oktober.
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En karta visande planerad vattenhantering vid Vargbäcken visas i Figur 9. En
närmare beskrivning av områdets vattenbalans återfinns i (Bilaga B4 till ansökan,
Vattenbalans).

Figur 9. Översikt planerad vattenhantering vid Vargbäcken.

Utbredningen hos dagbrottet kommer att vara cirka 260-280 meter långt och
40-50 meter brett motsvarande en yta om högst ca 16 000 m 2. Djupet hos
dagbrottet beräknas i snitt uppgå till ca 25 m. Lokalt kan dagbrottet eller
underjordsbrytningen gå ned cirka 35 m. I figur 19 visas en principskiss av
dagbrottets utformning i planvy och i figur 20 som tvärsektion.
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Figur 19. Planvy av dagbrottet. Principskiss för konceptuell utformning av
dagbrottet samt området för sökt dagbrottsområde i tillstånd.

Figur 20. Principskiss konceptuell utformning dagbrott, tvärsektion.
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4.

Befintliga förhållanden

4.1

Utförda undersökningar

4.1.1

Geotekniska undersökningar
Geotekniska undersökningar har utförts vid två tillfällen under 2016 och 2017.
Skruvprovtagning med efterföljande jordartsklassificering okulärt och/eller på lab,
viktsondering och jordbergsondering för bestämning av jordlagerföljder och
bergnivåer har genomförts. I bilaga 1 ges en planvy över punkter för utförda
fältundersökningar. Även data från prospekteringsborrning har i viss utsträckning
nyttjats för att verifiera jorddjup från de geotekniska undersökningarna.

Området vid Vargbäcken består av skogsmark av barr-3 och lövskog. Området
ligger beläget på en höjd ovanför Vindelgransele. Undersökningar har utförts i två
delområden: kring dagbrottet och vid Vilmyran, där sandupplag planeras
anläggas.

Grundvattenrör har installerats för att möjliggöra mätningar av grundvattennivåer,
vattenprovtagning samt enklare hydraultester.
I området kring fyndigheten vid Vargbäcken uppgår mäktigheten hos moränen till
ca 1,5 m i snitt, med variation mellan 0,5 och 2 m. Det underliggande berget är
kring dagbrottet något uppsprucket i ytan (rösberg).
Vid Vilmyran uppgår mäktigheten hos torven till ca 3 meter. Den övre delen (ca
0,5 m) är mer fibrös och den undre med en högre grad av humifiering.
Mäktigheten hos underliggande moränlager på berget) uppgår till som i övriga
delar av området ca 1,5 m.
Jordlagren i området kan generellt klassas som sandig (grusig) siltig morän
(sa(gr)siTi), med lägre andel grovt material vid Vilmyran än kring dagbrottet.
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4.1.2

Grundvattennivåmätningar
Grundvattennivåmätningar har utförts i samtliga installerade grundvattenrör.
Lägen för grundvattenrör visas i bilaga 1.
Gällande förhållanden kring dagbrottet kan sägas att de grundvattenrör som
installerades under 2016 (vars id:n börjar på RA16) bägge var torra, med
spetsnivåer ca 2,8 respektive 1,5 m under markytan. De ersattes och
kompletterades därför med fler grundvattenrör under 2017. I två av de nya nyare
rören uppmättes grundvattennivåer ca 1,5 m under markytan. Det tredje röret
(RA17_BE012) med spetsnivå ca 2,2, m under markytan konstaterades under maj
2017 vara torrt, trots det med tanke på årstiden förväntade höga
grundvattennivåerna. Även här ligger grundvattennivåerna generellt relativt djupt.
Vattennivån i befintligt dagbrott varierar kraftigt (flera meter) över året.
Vattennivån i dagbrottet avspeglar omgivande grundvattennivå. Variationen är
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normal för ett grundvattenmagasin i berg/morän i denna del av landet, där också
vattentillförseln varierar kraftigt med årstiderna. Dock blir dagbrottet sällan eller
aldrig så fullt att vatten bräddar ut genom den trumma som finns under vägen
eller till diket längs med vägen. Samma förhållande konstaterades gälla i samband
med utredningar inför ansökan om provbrytningstillstånd 2010 (Bergab, 2010).
När vattenytan blir hög dränerar vatten i fallriktningen via ytligt uppsprucket berg
och den ytliga moränen. Det noteras att grundvattenrör RA16_BE008 väster om
dagbrottet (spetsnivå +397,45) 30 augusti 2016 var torrt. Vattennivå i dagbrottet
var då +398,8. Som förväntat fanns alltså då en tydlig gradient i terrängens
fallriktning.
Vid Vilmyran ligger uppmätta grundvattennivåer vid eller mycket nära markytan
(mätpunkter RA17_BE015 och RA17_BE016). Väster ut i riktning mot planerad
klarningsbassäng, ligger grundvattenytan troligen något djupare ca 1,5 m under
markytan. Grundvattengradienterna och därmed grundvattenflödesriktningen i
jord bedöms styras i huvudsak av lokala topografiska gradienter, dvs. flödet inom
planerad upplagsyta sker mot diket som avvattnar myrområdet mot norr och
väster och Vargbäckens övre delar.
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4.1.3

Vattenprovtagning
Provtagning av grundvatten vid fyndigheten har utförts.. Prover har tagits på
grundvatten i berg och jord och med olika grad av omsättning av vattnet inför
provtagning. Planlägen för punkterna framgår av bilaga 1. Som en del av
kontrollprogrammet efter genomförd provbrytning har även vattenprovtagning
utförts i dagbrottet vid ett flertal tillfällen. Sammanställda analyssvar redovisas i
Bilaga 2. Klassning har gjorts enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten
(SGU, 2013, tabell 1). Grundvattenanalyserna ligger samtliga i de tre lägsta
klasserna. Högsta klassen, klass 5, motsvarar exempelvis för de metaller där riktvärden finns att vattnet skulle bedömas som otjänligt som dricksvatten enligt
Livsmedelsverket riktlinjer för enskilda brunnar. Dagbrottsvattnet håller även det
relativt god kvalitet, med låga metallhalter, generellt klass 1 och 2 bedömt utifrån
nämnda bedömningsgrunder, med enstaka analystillfällen i klass 3.
Provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar utfördes inför och efter
provbrytningen. Resultaten av provtagningen visar på tjänligt dricksvatten enligt
Livsmedelsverkets normer, dock med undantag för arsenikhalt strax ovanför
riktvärdet (12 resp. 14 µg/l, riktvärde 10) i enstaka punkt. Värdet motsvarar klass
5 enligt SGU:s bedömningsgrunder. Första analysen gjordes innan provbrytningen
påbörjades. Konstaterade halter är också betydligt högre än de som förekommit
vid provtagning i dagbrottet eller under länshållning. Den relativt höga
arsenikhalten har alltså sannolikt naturliga orsaker.
Provtagning ur två jordbrunnar i grundvattenförekomsten vid älven har
genomförts. Även dessa redovisas i bilaga 2. Planläget för brunnarna i fråga
framgår av Figur 4.
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4.1.4

Slugtester
Slugtester har utförts vid några olika tillfällen i olika mätpunkter. Ett slugtest är
ett hydrauliskt test som utförs i grundvattenrör eller brunn genom att vattenytan
snabbt förändras, vilket uppnås t.ex. genom att en så kallad slug (vanligen i form
av metallcylinder eller sandfyllt plaströr) nedförs/tas upp eller att vatten snabbt
tillförs/tas bort. Därefter mäts vattennivåns förändring (återgång till
ursprungsläget) i röret över tid. Testet kan användas för att bestämma hydraulisk
konduktivitet i närheten av testpunkten. Resultaten av de tester på morän som
fungerat på avsett sätt och därmed är relevanta att utvärdera framgår av Tabell 1.
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Tabell 1. Resultat slugtester Vargbäcken.
Mätpunkt

Tidpunkt

Resultat
K [m/s]

RA16BE_007

20160901

4,5*10-7

RA16BE_008

20160901

6,4*10-7

4.1.5

Permeabilitetstester
Permeabilitetstester på två jordprover tagna på moränmassor kring dagbrottet har
utförts med hjälp av s.k. falling head permeameter av Ramböll. Försöken visade
på resultat 4*10-6 m/s respektive 6*10-6 m/s. Motsvarande tester utförda av MRM
gav resultat två respektive en tiopotens lägre. Skillnaden beror sannolikt på
skillnader i packningsgrad och uttaget av delproven för respektive försök. De lägre
resultaten bedöms inte vara representativa värden för bulkkonduktivitet i
området.

4.1.6

Bergmassans hydrauliska konduktivitet och grundvattenbildning till berg
Bergmassans hydrauliska konduktivitet har ansatts utifrån SGU:s bearbetningar
av data från brunnsarkivet för bergartsgruppen Gråvacka, skiffer, kvartsit och
arkos, delvis migmatitomvandlade, i urbergsområden (Wikner et al., 2002).
Antalet brunnar i SGU:s bearbetning har varit 1767, mediandjup 67 m,
mediankapacitet 900 l/h. Konduktivitetsdata har sedan räknats upp med en faktor
2,6 för att undvika underskattning av konduktiviteten till följd av begränsningar i
de mätmetoder och bearbetningsmetoder som ligger till grund för data i
brunnsarkivet (och därmed för beräknad konduktivitet). Bakgrunden till detta har
beskrivits närmare av Ryd (2017). Resultatet är ett värde för basfallet, K=2,3E-7
m/s.
Grundvattenbildningen till den ytliga berggrunden i området kan förmodas vara
förhållandevis hög på grund av terrängläget, med tydlig gradient ner mot
älvdalen, och de konstaterat låga grundvattennivåerna, vilket tyder på goda
förutsättningar för grundvattenbildning. Området kring dagbrottet bedöms till allra
största delen vara inströmningsområde. Avrinningen är ca 345 mm/år (Bilaga B4,
Vattenbalans), men i samband med snösmältning kan snabb, ytlig avrinning
förmodas ske, vilket minskar vattenvolymen tillgänglig för grundvattenbildning på
årsbasis något. Som basfall sätts därför grundvattenbildning till berg till 300
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mm/år. Detta ligger i linje med vad Rodhe et al (2006) beräknat generellt,
eftersom området till största delen bedöms fungera som inströmningsområde.
4.1.7

Erfarenheter från provbrytning
Under november 2011 sprängdes salvor om totalt ca 13 000 ton. I samband med
förberedelser för detta skedde länshållning av befintlig grop på platsen (gropen
var ett resultat av tidigare prospektering utförd av andra verksamhetsutövare).
Utlastning av massor (8350 ton) skedde i början av december 2012. I samband
med detta skedde länshållning av provbrottet under en kortare period (enstaka
dygn). Ingen flödesmätning skedde. Vatten avbördades efter sedimentation till
dike vid platsen och infiltrerade därefter i dikesbotten. De provisoriska villkor för
vattenkvalitet som gällde innehölls. Mindre avvikelse skedde med avseende på pH
(pH 6,4, villkor 6,5<pH<8,5), vilket konstaterades bero på något surt tillrinnande
vatten från omgivningar vid vårflod.
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4.2

Sammanställning jord, berg och grundvatten

Området kring fyndigheten i Vargbäcken utgörs mestadels av
inströmningsområde. Grundvattenytan ligger på ett djup av ca 1,5 - 2 meter
under markytan eller djupare, i moränen eller övre delen av berggrunden.
Markytans lutning bidrar till den djupare liggande grundvattenytan.
Huvuddelen av avrinningen sker i form av grundvattenflöde. Ytlig avrinning i det
planerade verksamhetsområdet sker huvudsakligen mot norr och de övre delarna
av Vargbäcken samt mot nordväst.
Myrområdet vid Vilmyran utgör ett utströmningsområde med en ytligt liggande
grundvattennivå i nivå med markytan. Inslag av inströmningsområde finns lokalt
på de skogbevuxna höjdryggarna. Tjärnen i mitten av myrområdet är ca 1,3 m
djup. Mot norr samt väster ut i riktning mot planerad klarningsbassäng, ligger
grundvattenytan något djupare, ca 1,5 m under markytan. Karaktären av
utströmningsområde och den ytliga grundvattenytan i myrområdet där
sandupplaget planeras att anläggas, medför att grundvatten i området har ett
huvudsakligen lateralt flöde, med en mycket begränsad vertikal infiltration till
underliggande morän och berg. Myrområdet avvattnas norrut mot de övre delarna
av Vargbäcken.
I figur 14 visas en topografisk 3D-karta med Vargbäcken och delar av dess
avrinningsområde samt riktning på ytlig lokal avrinning. Området i Vargbäckens
övre del är kraftigt utdikat.
Den hydrauliska konduktiviteten, K, för bergmassan har alltså genom bearbetning
av data från brunnsarkivet beräknats till 2,3*10-7 m/s. Detta värde är betydligt
högre än K-värden som rapporterats för andra jordsgruvor i trakten, närmare
bestämt Renströms- och Kristinebergsgruvorna (Follin och Axelsson, 2000). Detta
är rimligt i och med att dessa bägge gruvor är underjordsgruvor och en minskad
konduktivitet med djup är normalt. Bergmassan kring ett ytligt dagbrott likt det i
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Vargbäcken bör förväntas ha högre bulkkonduktivitet än den kring en djup
underjordsgruva.
Beräkningar av grundvatteninflöden och influensområden är känsliga för
variationer i hydraulisk konduktivitet och den största delen av inflödet av
grundvatten i dagbrottet kommer att komma från bergmassan. Någon form av
känslighetsanalys med avseende på bergmassans konduktivitet är därför lämpligt
att utföra då data används för vidare beräkningar. Ramböll har använt K=9*10 -7
m/s, dvs. ökat med en faktor 4, som ett högsta värde för känslighetsanalys.
En samlad bedömning av genomförda tester indikerar att ett konservativt värde
för moränens hydrauliska konduktivitet är ca K=3*10-6 m/s vid Vargbäcken. Kvärdet för morän bedöms med hänsyn till förekommande jordarter vara rimligt
och används som basfall. Eftersom grundvattennivån kring dagbrottet generellt
ligger nära eller under bergytan är ansatt konduktivitet för moränlagret inte viktigt
för beräkningarna av grundvatteninflöde till dagbrottet.
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En plankarta med illustration av bedömda flödesriktningar i nuläget återfinns i
Figur 10.
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Figur 10. Grundvattenflödesriktningar i nuläget, befintliga diken samt
ytvattendelare. Kontur planerat dagbrott och verksamhetsområde visas som
referens.

4.3

Sammanställning ytvatten
4.3.1 Avrinningsområden
Flödesberäkningspunkter och motsvarande avrinningsområden för Vargbäckens
övre delar respektive dess utlopp i Vindelälven redovisas i Figur 11.
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Figur 11. Ytvattendelare och punkter för flödesberäkning.
4.3.2 Vattenföring
Karakteristiska flöden för Vargbäcken i de två beräkningspunkterna redovisas i
Tabell 2. Motsvarande för Vindelälven i höjd med Vindelgransele redovisas i Tabell
3. För vidare detaljer avseende vattenföring och beräkningsmetoder hänvisas till
Bilaga B4 (Vattenbalans).
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Tabell 2. Karakteristiska flöden Vargbäcken. Definitioner i fotnot 2
Avrinningsområden

Vargbäcken
Övre

Utlopp

1,6

5,5

Flöde

m3/s

m3/s

HQ50 (eg. 20 år)

0,61

2,05

Avrinningsområdets yta,
km2

MHQ

0,27

0,86

0,019

0,065

MLQ

0

0,001

LQ50

0

0

MQ

Tabell 3. Karakteristiska flöden Vindelälven i höjd med Vindelgransele.
Avrinningsområde

Vindelälven

Avrinningsområdets yta, km2

8060

Flöde

m3/s

HQ50

1510

MHQ

824

MQ
MLQ

151
22,6
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4.3.3 Ytvattenkvalitet
Befintliga förhållanden avseende ytvattenkemi beskrivs vidare i Bilaga C.3.

2

HQ50 – Dygnsvärde av högvattenföring med 50 års återkomsttid.
MHQ – Medelhögvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års högsta
dygnsvattenföring.
MQ - Medelvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års medelvattenföring.
MLQ – Medellågvattenföring d.v.s. medelvärdet av varje års lägsta
dygnsvattenföring.
LQ50 – Dygnsvärde av lågvattenföring med 50 års återkomsttid.
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5.

Påverkan från planerad verksamhet

5.1

Inflöde grundvatten och påverkan grundvattennivåer och -flöden

Dagbrottet kommer att länshållas genom pumpning. Avsänkning av
grundvattennivåer kommer att ske i jord och berg i direkt anslutning till
dagbrottet. I och med detta skapas ett grundvattenflöde in mot gruvan. Genom
att grundvattentrycket i bergets sprickor sänks ökar nybildningen av grundvatten
från jord till berg. Detta kan i sin tur göra att grundvattennivåer i jord sänks av i
anslutning till eventuellt förekommande konduktiva zoner i berget. Det område
inom vilken grundvattentrycksänkning uppkommer kallas alltså influensområde.
När bortledning av grundvatten sker kommer alltså grundvattentrycknivåer kring
dagbrottet att sänkas av. Detta kommer att ge ökad grundvattenbildning, vilket
till slut kommer att balansera inflödet till gruvan. Vid denna tidpunkt har s.k.
stationärt tillstånd inträtt och influensområdet har nått sin maximala storlek.
Inflödet av grundvatten till dagbrottet är en viktig parameter i vattenbalansen för
gruvan. Inflödets storlek och vattenkemi kan vara av betydelse för
konsekvenserna i recipientledet.
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När anrikningsverket och försorteringen körs med maximal kapacitet är det alltså
möjligt att tillskott av råvatten behövs, som tillskott till det vatten som
återcirkuleras från klarningsbassängen (jämför avsnitt 3 ovan). Uttag av
grundvatten kommer då att ske ur bergborrade brunnar anlagda kring dagbrottet
eller annan lämplig plats i direkt anslutning till verksamhetsområdet i Vargbäcken.
Kring respektive brunn kommer influensområden att utbildas på det sätt som
beskrivits ovan, med skillnaden att den direkta påverkan på grundvattennivåer i
jord blir mindre (eftersom brunnar normalt utförs täta genom jordlager).
Även anläggande rensning/fördjupning av diken och bassänger kan påverka
grundvattennivåer och avrinningsmönster.
Influensområde och inläckageflöde av grundvatten till rektangulära dagbrott kan,
vid stationära förhållanden, beskrivas enligt Axelsson et al (1994)

=
= (2

(1)

+2

+

)

(2)

där
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D=schaktdjup under grundvattenyta [m],
K=hydraulisk konduktivitet [m/s],
P=grundvattenbildning [m/s],
L, B avser längd och bredd schakt
R avser influensavstånd från schaktens rand [m]
Ovanstående ekvationer gäller för stationärt tillstånd. Innan stationärt tillstånd
inträtt är påverkan på grundvattennivåerna mindre, både vad gäller vilket område
som påverkas och påverkan i enskilda punkter. Inflödet av grundvatten kan dock
periodvis förväntas vara något större, då en komponent bestående av s.k.
transient inflöde bidrar till det totala inflödet av grundvatten. Detta bidrag utgörs
av den vattenvolym som dräneras ur jord-/bergvolymen när grundvattenytan
sänks. Det verkliga flödet beror bland annat av hur snabbt gruvan anläggs. Ett
snabbt uttag av berg ger relativt sett högre transienta flöden och vice versa.
Innan gruvan nått sin fulla utsträckning i plan och djup överskattas den stationära
inflödeskomponenten, medan den transienta fortfarande bidrar. En konservativ
beräkning kan därför utföras genom att de två flödeskomponenterna adderas.
5.1.1 Anläggningsfas
I samband med schakt av klarningsbassängen och mellanlagringsbassängen under
anläggningsfasen, behöver grundvatten bortledas för att möjliggöra schakten och
anläggandet av bassängerna. Det maximala flödet som behöver bortledas från
klarningsbassängen under anläggningsfasen uppgår till ca 1 l/s och från
mellanlagringsbassängen betydligt mindre, max ca 0,1 l/s. Länshållningen
kommer att pågå under kortare tid, uppskattningsvis 1-2 månader, varpå
påverkan på omgivande grundvattennivåerna snabbt försvinner.
5.1.2

Driftskede
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5.1.3 Driftfas
Länshållningen av dagbrottet och uttaget av grundvatten ur brunnar kommer att
ge upphov till ett område inom vilket avsänkta grundvattennivåer råder.
Inflödet till dagbrottet kan beräkningsmässigt anses bestå av en stationär och en
transient komponent, jämför avsnitt 5.1 ovan.
Stationärt inflöde till gruvan kan beräknas genom att dagbrottet betraktas som ett
rektangulärt schakt med längd 280 meter, bredd 50 m och 30 meter djup
(snittdjup 25 m lokalt maximalt djup 35 m). Grundvattenmagasinet kan betraktas
som en öppen akvifär eftersom moränens konduktivitet överstiger bergmassans. I
och med de generellt låga grundvattennivåerna i jord i området är moränens
egenskaper mindre viktiga för inflödets storlek – grundvattenflödet sker
huvudsakligen genom bergmassan. Som basfall har grundvattenbildning till berg
satts till 300 mm/år, hydraulisk konduktivitet, K, till 2.3 10 -7 m/s, jämför avsnitt 4
ovan. Ekvation 5-6 ger då Q=1,5 l/s.
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Transient inflöde till underjordsdelen kan beräknas till maximalt ca 0.01 l/s. Detta
förutsätter ett vattenavgivningstal 6 % för jord (Morris & Johnson, 1967),
detsamma för berg (vilket är klart konservativt) och att influensområdet kring
dagbrottet utbildas under fyra år (dagbrottet har inte fullt djup från start, annars
hade det gått snabbare). Den transienta komponenten är alltså försumbar i
sammanhanget. Beräkningarna sammanfattas i Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Resultat beräkningar Vargbäcken. I redovisade siffror ingår ej direkt
nederbörd i dagbrottet.
Inflöde grundvatten [l/s]
1,5

·

Stationärt inflöde
dagbrott l/s

·

Transient inflöde
dagbrott

0.01

Summa

1,5 l/s
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Det totala inläckaget av grundvatten till dagbrottet under driftfasen beräknas
alltså bli 1,5 l/s. Detta värde utgör basfall, dvs. ett konservativt värde som inte
bedöms komma att överskridas. Inom ramen för känslighetsanalysen har också
inflöde för ett mycket konservativt värsta fall beräknats till 4,4 l/s. Detta
motsvarar alltså ett fall där ett flertal mycket ogynnsamma omständigheter
antagits samverka. Det är alltså inte ett sannolikt utfall. I redovisade siffror ingår
ej direkt nederbörd i dagbrottet
Som beskrivits ovan styrs uttaget av processvatten ur brunnar i huvudsak av i
vilken utsträckning länshållningsflödet från dagbrottet (inläckande grundvatten +
direkt nederbörd i dagbrottet) och uppsamlat vatten från verksamhetsytor och
upplag täcker processvattenbehovet. Även vattenkvalitet skulle kunna vara
styrande i och med den höga graden av recirkulation kan försämra
vattenkvaliteten. Basfallet innebär att ett kompletterande uttag av grundvatten ur
brunnar om ca 0,7 l/s skulle behöva göras, så att det totala uttaget uppgår till ca
2,2 l/s. Skulle det trots allt visa sig att inflödet till dagbrottet är större än beräknat
enligt basfallet minskar alltså uttaget av vatten i brunnar i motsvarande grad.
Genom uttaget av grundvatten ur brunnar ökas det totala influensområdet.
Beräkningsmässigt kan jämvikt mellan nybildning av grundvatten och uttag
(länshållning av dagbrott samt brunnsuttag) antas. För en grundvattenbildning om
300 mm/år (som antaget för dagbrottet) och ett totalt uttag 2,2 l/s fås då med
utgångspunkt i ekvation 6 ett influensavstånd 187 m.
I Tabell 5 nedan ges en sammanfattning av beräknade inläckage, motsvarande
influensområden, samt influensområde till följd av kompletterande
grundvattenuttag ur brunnar. Tidigare under driftfasen blir influensområden
mindre. I tabellen redovisas också de mycket pessimistiska värsta fallen från
känslighetsanalysen.
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Tabell 5. Beräknade totalt inflöden av grundvatten till dagbrottet under driftfasens
slutfas och motsvarande beräknat influensområde. Basfall, dvs. konservativa
värden som inte bedöms komma att överskridas, samt inom parentes värsta fallet
från känslighetsanalysen. Dessutom sammanlagt influensområde givet totalt
vattenuttag 2,2 l/s.
Inflöde av grundvatten till dagbrott
[l/s]

1,5 (4,4)

Influensavstånd dagbrott [m]

142 (262)

Influensavstånd dagbrott inklusive
råvattenuttag [m]

187

Kring dagbrottet sker grundvattenflödet under driften till största del in mot
dagbrottet. Små avvikelser kan förekomma när vattentillförseln är stor i
snösmältningstider eller vid kraftiga regn. I övrigt kommer flödet liksom vid
befintliga förhållanden främst styras av den allmänna topografiska gradienten mot
nordväst.
Inom och i omedelbar närhet av sandupplaget vid Vilmyran kommer den ytliga
grundvattenströmningen att ske mot de uppsamlande diken som anläggs. Syftet
med dessa är just att samla upp lakvatten från upplaget för att möjliggöra
kontroller av vattenkvalitet. Motsvarande gäller för övriga uppsamlande diken.
Mycket lokalt kommer de att ge en avsänkning av grundvattennivåer.
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I Figur 12 redovisas vattendrag, diken, influensområde jord och berg,
vattendelare samt flödesriktningar grundvatten under driftfasen. I figuren visas för
referens även influensområde för basfallet utan råvattenuttag samt för värsta
fallet från utförd känslighetsanalys. En inzoomad version med fler detaljer
återfinns i Figur 13.
Uttag ur brunnar i anslutning till dagbrottet, i synnerhet ovan detta, kommer att
göra att inflödet till själva dagbrottet minskar. Därmed kan uttagsflöden ur
brunnar behöva öka för att täcka totala processvattenbehovet - fördelningen
mellan pumpning ur dagbrott och pumpning ur dagbrottet förändras. Det kan vara
positivt ur kvalitetssynvinkel eftersom vattenomsättningen i dagbrottet minskar.
Inflödet av grundvatten till dagbrottet kan förmodas ha en årstidsvariation med
lägre nivåer vintertid och högre under barmarksperioden då grundvattenbildning
sker. Detta mönster sätts dock ur spel till viss del om uttag ur brunnar sommartid
sänker av grundvattennivåer kring dagbrottet. Avsänkningen kvarstår dock till viss
del även under vintern.
Verkligt influensområde kommer inte att vara så likformigt som de teoretiska
beräkningarna ger, utan kommer att styras mer av eventuellt förekommande
sprickzoner. Skulle det exempelvis vara så att de tolkade förkastningarna som
skär fyndigheten (jämför avsnitt 2.1) är associerade med högre konduktivitet,
skulle influensområdet bli lite mer cirkulärt än den ovala form som beräknats
utifrån antagandet om homogen konduktivitet i bergmassan. Den eventuella
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påverkan på totala inflödet till gruvan som möjligen kan fås via dessa zoner (om
de finns) bedöms rymmas inom marginalerna i beräkningarna. Skulle uppföljning
av påverkan visa på stora lokala inläckage associerade med någon zon finns
möjlighet till tätning om behov finns.

Figur 12. Vattenkarta driftfas.
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Figur 13. Detalj vattenkarta driftfas.
5.1.4

Efterbehandlingsfas

När länshållningen av dagbrottet avbryts kommer vattennivån i dagbrottet att
stiga till dess att tillflödet är i jämvikt med utflödet från dagbrottet.
Grundvattennivåerna kring dagbrottet kommer samtidigt att återställas till största
delen. Influensområdets storlek kommer alltså gradvis att minska tills jämvikten
inställt sig, vilket väntas ta 2-3 år. Den absoluta huvuddelen av utflödet av vatten
från dagbrottet kommer med all sannolikhet att ske i dagbrottets västra ände.
Detta innebär att det under efterbehandlingsfasen kommer att kvarstå ett mindre
influensområde, där grundvattennivåerna är avsänkta jämfört med befintliga
förhållanden. Inom detta område kommer grundvattenflödet mestadels att ske in
mot det efterbehandlade dagbrottet och därefter vidare i form av
grundvattenutflöde från dagbrottets västra ände. Influensavståndet i
efterbehandlingsfasen kan med samma beräkningsmetodik som ovan sättas till
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maximalt 50 m. Motsvarande grundvatteninflöde till dagbrottet i
efterbehandlingsfasen har beräknas till maximalt 0,2 l/s. Känslighetsanalys ger på
motsvarande sätt influensområde 120 m, grundvatteninflöde 0.5 l/s, som ett
mycket pessimistiskt värsta fall. Influensområdet blir mindre ju längre västerut
man kommer eftersom skillnaden mellan dagbrottets dränerande nivå och
markyta och därmed trolig grundvattennivå då minskar.
Ovanstående resonemang gäller även för det fall dagbrottet återfyllts med
utsorterat inre gråberg från försortering av malm. Materialet kommer att ha
mycket hög hydraulisk konduktivitet i och med avsaknaden av finare
kornstorleksfraktioner och dess närvaro påverkar därför grundvattenflödet i
mycket liten utsträckning. Dock skulle uppfyllnaden av dagbrottet till tröskelnivån
ske snabbare i och med att reservoarsvolymen minskat. Även årstidsvariationerna
blir snabbare eftersom dagbrottets magasineringsförmåga minskar på grund av de
tillförda massorna (vattnet förekommer ju då i form av grundvatten i massornas
porvolym). Detta saknar dock praktisk betydelse.
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Beroende på hydraulisk konduktivitet hos bergets översta del och förekommande
jordlager i dagbrottets västra ände, där omgivande topografi är som lägst och
utflödet därför bedöms komma att ske, kommer utflödet ske mer eller mindre
nära markytan. Är jordlager och berget täta, kan vattennivån stiga högt, upp mot
markytan. Är de mer genomsläppliga blir tröskelnivån lägre. Vattennivån i
dagbrottet kommer att variera något över året, med en maximalt tänkbar nivå
som alltså ges av markytans nivå vid dagbrottets västra ände, i praktiken
sannolikt något under markytan. Medelnivå över året bedöms komma att ligga ca
1,5 m under markytan.
Grundvatten från dagbrottets västra ände (vilket som beskrivits ovan utgör
dräneringspunkt för dagbrottet) och vatten som infiltrerat i det efterbehandlade
gråbergsupplaget bedöms huvudsakligen följa de flödesriktningar som redovisas i
Figur 14. Flödet antas alltså i huvudsak följa de tydliga gradienterna som följer av
terrängen i området, tills utströmning sker främst i olika delar av Vargbäcken eller
i till Vargbäcken utströmmande diken. Det går dock inte att utesluta att flödet till
viss del når älvstranden söder om Vargbäckens mynning.
Denna slutsats kvarstår även om de tolkade förkastningarna som skär fyndigheten
(jämför avsnitt 2.1 och 5.1.1) skulle vara associerade med zoner med högre
konduktivitet. Det skulle isåfall kunna förskjuta en del av dräneringen av
dagbrottet via sådan zon och ge viss utströmning i terräng nordväst om
dagbrottet (topografiska gradineten skulle driva flödet åt detta hållet). Vattnet
skulle då likväl nå Vargbäcken, bara högre upp i systemet än i fallet om inga
konduktiva zoner finns.
Flödet från det efterbehandlade sandupplaget vid Vilmyran kommer närmast
upplaget att ske ytligt i jord, därefter till allra största delen via det kvarvarande
diket och klarningsbassängen via dikessystemen till Vargbäckens övre delar.
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Figur 14. Efterbehandlat verksamhetsområde, kvarstående influensområde,
bedömda flödesvägar, kända brunnar samt grundvattenförekomsten.

5.1.5

Grundvattennivåer sandupplag Vilmyran efterbehandlingsfas
Vattenmättad sand (vilket är situationen under grundvattenytan) är gynnsamt ur
vittringssynpunkt, då vattnet effektivt hindrar syretillförsel. Därför har översiktliga
beräkningar avseende detta utförts. Det kan konstateras att grundvattennivån i
sandupplaget under efterbehandlingsfasen kommer att ligga påtagligt över dagens
nivåer. Detta beror på att torvens ytliga lager kommer att komprimeras kraftigt av
sandens tyngd, vilket minskar transmissiviteten (samlade hydrauliska
konduktiviteten). Sandvolymen i sig gör sedan att grundvattenytan stiger upp
över ursprunglig markyta, åtminstone i dess centrala delar och de delar som
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ansluter mot höjdpartiet i öster. Beräkningarna visar att för ett konservativt fall
med låg grundvattenbildning (motsvarande torrår) kommer grundvattennivån
centralt i upplaget att återfinnas några meter upp i sanden. Nivåerna sjunker
sedan radiellt ut mot släntfot, medan de är fortsatt förhöjda i de delar som
ansluter mot befintligt höjdparti i öster. Kapillära effekter kommer att bidra till att
hålla ytterligare volym sand vattenmättad; hur mycket beror i hög grad på
kornstorleksfördelningen. (Ramböll, 2018b). Det måste dock förutsättas att
största delen av sandvolymen inte kommer att vara vattenmättad. Så har också
gjorts i de belastningsberäkningar som utförts.

5.2

Länshållningsbehov och vattenbalans

Utgående från beräkning av grundvatteninflödet till gruvan, markanvändning,
nederbördsdata etc. har vattenbalans för verksamheten tagits fram, vilken
beskriver avbördningsbehovet i olika situationer.
Som nämnts ovan är ofta inflödet av grundvatten till underjordsgruvor en viktig
parameter i vattenbalansen för gruvan ifråga. Inflödets storlek och vattenkemi
kan också vara av stor betydelse för konsekvenserna för vattenkvalitet i recipient.
Denna i sin tur kan vara mycket viktig för tillståndsprövningen. Av denna
anledning har det för känslighetsanalysen beräknade värsta fallet avseende
inläckage nyttjats när vattenbalansen för verksamheten och därmed
avbördningsflödet till primärrecipienten Vargbäcken tagits fram. Därmed riskeras
ingen underskattning av påverkan på vattenkvalitet även om, mot förmodan,
grundvatteninflödet (basfallet) skulle visa sig lågt räknat.
För närmare detaljer se Bilaga B4, Vattenbalans. Effekter på berörda vattendrag
beskrivs vidare nedan.
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5.3

Ytvatten – flödespåverkan
5.3.1 Flödespåverkan Vargbäcken driftfas
I Tabell 6 nedan beskrivs beräknade flöden exklusive och inklusive avbördning
från verksamheten månadsvis. Jämförelsen görs mot en flödessituation utan
verksamheten (nuvarande flöde). För jämförelsen har flödessituationen vid ett
typiskt medelår (2009 har använts som beräkningsexempel).
Vidare detaljer, diagram och andra nederbördsfall (torrår etc.) redovisas i Bilaga
B4, Vattenbalans.
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Tabell 6. Flöde i Vargbäcken vid ett typiskt medelår (exempel 2009).
Nuvarande flöde
Månad

Jan

Flöde drift, exklusive
avbördning från
gruvan

Avbördning

Övre

Utlopp

Övre

Utlopp

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

m /s

0,005

0,018

0,004

0,016

Flöde drift inklusive
avbördning från gruvan

Förändring

Övre

Övre

Utlopp

Övre

3

m /s

3

m /s

3

m3/s

0,004

Jan

0,005

0,018

0,004

3

m /s

Feb

0,004

0,012

0,003

0,011

0,004

Feb

0,004

0,012

0,003

Mar

0,003

0,010

0,002

0,009

0,004

Mar

0,003

0,010

0,002

Apr

0,034

0,117

0,025

0,105

0,008

Apr

0,034

0,117

0,025

Maj

0,066

0,228

0,049

0,205

0,010

Maj

0,066

0,228

0,049

Jun

0,013

0,045

0,010

0,041

0,007

Jun

0,013

0,045

0,010

Jul

0,013

0,045

0,010

0,041

0,009

Jul

0,013

0,045

0,010

Aug

0,016

0,054

0,012

0,049

0,007

Aug

0,016

0,054

0,012

Sep

0,017

0,059

0,013

0,053

0,008

Sep

0,017

0,059

0,013

Okt

0,010

0,036

0,008

0,032

0,005

Okt

0,010

0,036

0,008

Nov

0,017

0,057

0,012

0,051

0,007

Nov

0,017

0,057

0,012

0,004

Dec

0,010

0,034

0,007

Dec

0,010

0,034

0,007

0,031

5.3.2 Flödespåverkan Vargbäcken efterbehandlingsfas
Under efterbehandlingsfasen klingar flödespåverkan snabbt av i och med att
grundvattennivåerna till största delen återställs och inströmningen till dagbrottet i
stort sett upphör. Kvarstående påverkan på flödet i olika delar av Vargbäcken blir
försumbart. Flödesmönster i Vargbäcken återgår därmed till
ursprungsförhållanden som redovisats ovan.
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5.3.3 Flödespåverkan Vindelälven
Verksamheten vid Vargbäcken ger ingen påverkan på vattenföringen i Vindelälven.

5.4

Ytvatten – påverkan ytvattenkvalitet

Ytvattnets kvalitet i Vargbäcken påverkas under driftfasen i och med avbördning
av överskottsvatten från gruvan. På grund av planerad vattenhantering kommer
diffus påverkan via grundvattenutflöde till Vargbäcken att vara liten (jämför
avsnitt 5.1.1 och 5.5.1). Påverkan på vattenkvalitet i recipienter beskrivs i PM
Recipient (bilaga C.3).
Kemisk belastning på ytvattendrag sker dels genom grundvattenutflöde och dels
(under driftfasen) genom direkta flöden via diken eller avbördning av
överskottsvatten från klarningsbassängen. Effekter på vattenkvalitet ytvattendrag
beskrivs i närmare detalj i PM belastning och effekter på vattenlevande
organismer beskrivs i PM Konsekvenser ytvatten.
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5.5

Påverkan på grundvattnets kemi
5.5.1 Driftfas
Inom verksamhetsområdet vid dagbrottet kommer de delar av verksamheten som
kan antas ge upphov till vatten av sämre kvalitet vara placerade på underlag som
medger effektiv uppsamling av vatten. I själva dagbrottet ger länshållningen ett
inåtriktat grundvattenflöde som ger effektiv uppsamling av i vatten förekommande
föroreningar såsom kväve från sprängmedelsrester. Vattenhanteringssystemet är
sedan försett med täta ledningar/diken/bassänger där det är motiverat. Påverkan
på grundvattnets kemi annat än mycket lokalt inom verksamhetsområdet
förväntas därför ej.
Inom verksamhetsområdet vid Vilmyran (sandupplaget) förväntas utströmning av
grundvatten vid upplagets fot. Vattnet avbördas därefter via klarningsbassäng till
ett dike som leder till Vargbäcken. Påverkan på grundvattnets kemi annat än
mycket lokalt inom verksamhetsområdet förväntas därför ej.
Enskilda brunnar samt grundvattenförekomsten kommenteras specifikt i avsnitt
5.6 och 5.7 nedan.
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5.5.2 Efterbehandlingsfas
Tre huvudsakliga källor för potentiell påverkan på grundvattnets kemi kommer att
finnas under efterbehandlingsfasen: dagbrottet, gråbergsupplaget vid dagbrottet
samt sandupplaget.
Vattenkvaliteten i dagbrottet kommer att vara god. Prognosen bygger på resultat
av den provtagning på dagbrottsvatten som utförts under provbrytningen 2011
och efterföljande år. Förhållandena i det efterbehandlade dagbrottet kommer att
vara liknande de i provbrytningsbrottet, med slänter som vittrar. Resultatet pekar
tydligt på att vattnet t.ex. med avseende på metallhalter kommer att vara
drickbart utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer för enskild vattenförsörjning, se
bilaga 3. Det efterbehandlade gråbergsupplaget kan ge lokalt måttligt förhöjda
halter av framförallt uran, dock inte så höga att nämnda riktlinjer för
dricksvattenförsörjning skulle överskridas. Denna slutsats bygger på förväntad
infiltration av vatten i det efterbehandlade upplaget, i kombination med prognos
för utlakade mängder från materialet, vilka redovisas i Bilaga B5 till ansökan,
Resultat geokemisk modellering och belastningsberäkning. Vattnets huvudsakliga
flödesriktningar har beskrivits i avsnitt 5.1.4.
I närheten av dagbrottsområdet finns inga brunnar och ingen utströmning till
ytvatten bedöms ske (ytvattendrag/våtmarker saknas helt). Därmed är det inte
problematiskt med mycket lokalt förhöjda halter av vissa ämnen. En extra
säkerhet ges därmed av det faktum att vattenflödet på sin väg nedströms från det
återfyllda dagbrottet, respektive det efterbehandlade gråbergsupplaget, kommer
att blandas med av gruvverksamheten opåverkat grundvatten, vilket gör att halter
av eventuella föroreningar som trots allt kommer från verksamheten hinner
reduceras kraftigt. Vattenflödet kommer att ske i form av grundvatten, vilket
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dessutom ger goda förutsättningar för reduktion av halter även genom
adsorptionsprocesser (med olika effektivitet för olika ämnen) samt dispersion
(reduktion av halter på grund av utspädning genom olika snabba och olika långa
flödesvägar).
Lakvatten från sandupplaget kommer att till övervägande del att strömma ytligt
och via dikesystem och strömning i ytliga marklager nå Vargbäcken. När vattnet
nått Vargbäcken och dikessystemen som leder dit finns inte längre förutsättningar
för påverkan på omgivande grundvatten i och med att vatten strömmar ut till
Vargbäcken snarare än det motsatta. Motsvarande resonemang gäller för diken:
förvisso kan infiltration i dikesbottnar lokalt ske under perioder med lägre
grundvattennivåer, men då är samtidigt flödet ut från det efterbehandlade
sandupplagsområdet också litet. Att fastighetsägare gjort sig besväret att anlägga
och underhålla diken tyder också i på att de har en funktion, dvs. att utströmning
av omgivande grundvatten till diken sker. Diken längs vägar anläggs mer
rutinmässigt och med fokus på att dränera vägkroppen och öka dess stabilitet.
Dikning i skogsmark görs allmänt sett mer utifrån faktiska behov (ur ett
skogsbruksperspektiv) av avvattning.
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Även kring Vargbäckens allra nedersta lopp (nedan landsvägen) där den rinner
genom området med isälvs-/älvsediment nära älven (grundvattenförekomsten)
sker utströmning av grundvatten till bäcken snarare än tvärtom. Vargbäcken är
där kraftigt nedskuren i sedimenten. Vattenkemi i grundvattenförekomsten vid
bäcken har därför ingen stark koppling till vattenkemin i bäcken.
Det finns inte skäl att befara att någon påtaglig djupare strömning av grundvatten
skulle ske i berget och på så vis passera under Vargbäcken och därmed eliminera
den avskärande verkan på ett hypotetiskt grundvattenflöde med sämre kvalitet
som beskrivits ovan. Den kraftiga utdikningen av området kring Vargbäckens övre
lopp visar tydligt på att grundvattenflödet generellt har överskridit de djupare
marklagrens vattenförande förmåga (dess transmissivitet). Därmed har
grundvattenytan legat ytligt, så att s.k. vattensjuk mark bildats. Dessa marker har
alltså dikats ut för att förbättra avrinningen för att undvika att
grundvattennivåerna blivit så höga.
Slutsatsen är att påverkan på grundvattnets kemi under efterbehandlingsfasen
kan förutsättas bli liten, annat än i direkt anslutning till det efterbehandlade
sandupplaget. Ingen påverkan vid enskilda brunnar eller grundvattenförekomst
förväntas, se nedan.

5.6

Påverkan enskild vattenförsörjning

Nivåer eller uttagskapacitet i förekommande enskilda brunnar kommer inte alls att
påverkas av planerad verksamhet. De primära anledningarna är att avstånden är
mycket stora i relation till maximalt influensområde samt att dagbrottet är beläget
mycket högre än brunnarna ifråga. Vattenkvaliteten i det befintliga dagbrottet är
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också god och uppfyller exempelvis Livsmedelsverkets riktlinjer för enskild
dricksvattenförsörjning, avseende metallerna som analyserats.
Gällande vattenkvalitetspåverkan till följd av verksamheten har risk för påverkan
på grundvattenkvalitet beskrivits generellt ovan (avsnitt 5.5), och konstaterats
vara liten annat än mycket lokalt inom verksamhetsområdet. Det i sammanhanget
mycket stora avståndet mellan de enskilda brunnarna och verksamhetsområdet är
även det en positiv faktor.
Ingen påverkan på kvaliteten på dricksvatten från brunnarna förväntas därför till
följd av verksamheten.

5.7

Påverkan grundvattenförekomst

Ingen risk för påverkan på grundvattenförekomsten till följd av planerad
verksamhet finns. Detta gäller både kvantitativ status (grundvattennivåer) och
kemisk status (grundvattenkvalitet) under verksamhetens alla faser
(anläggningsfas-, drift- och efterbehandlingsfas).
Gällande kemisk status har skälen till detta beskrivits i avsnitt 5.5.2 ovan.
Redogörelsen gäller för efterbehandlingsfasen, men vad gäller risk för påverkan på
grundvattenförekomsten är den giltig även för driftfasen. Avståndet till
grundvattenförekomsten är också mycket stort.
Gällande kvantitativ status kan konstateras att bortfallet av tillrinning i form av
grundvattenflöde blir helt försumbart bl.a. på grund av influensområdets ringa
storlek jämfört med totala tillrinningsområdet.
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5.8

Påverkan grundvattenberoende ekosystem

Vid dagbrottet i Vargbäcken är myrmarker sparsamt förekommande och
grundvattenytan generellt djupt liggande. Vid genomförda
naturvärdesinventeringar vid Vargbäcken har två delområden med naturvärden
konstaterats finnas i närheten av dagbrottet, se Figur 15. Det södra, nummer 3,
är till stor del är ett fattigkärr, men hyser i enstaka partier arter som gör att
området bedömts ha Visst naturvärde: naturvärdesklass 4 (Pelagia, 2016). De
värden som finns kan förmodas till viss del vara beroende av ytligt utströmmande
grundvatten.
Området berörs till viss del av beräknat sammantaget influensområde, med
hänsyn taget till råvattenuttag. Den ände av myren som är belägen närmast
dagbrottet kan förmodas bli något torrare en kort tid under slutet av driftsfasen
och början av efterbehandlingsfasen, då influensområdet är som störst. Det
permanenta influensområdet kommer inte att beröra myren i fråga.
Det utströmmande grundvattnet, som gör att myren i vissa delar är mineralrik och
klassas som rikkärr, kommer från sluttningen österut. Planerad verksamhet
kommer inte att påverka vattenförhållande i denna del av sluttningen, varför
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tillflödet kommer att kvarstå. Påverkan på områdets värden kopplade till vatten
bedöms därför bli mycket liten.
Det andra delområdet med naturvärde (nr 2) är inte beroende av ytlig
grundvattennivå och dess värden kommer inte att påverkas av
vattenverksamheten vid gruvan.
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Länshållningen av klarningsbassäng och mellanlagringsbassäng sker under
anläggningsfas under en mycket begränsad tid. Påverkan blir därför begränsad
både i tid och rum och kommer inte leda till några konsekvenser för
grundvattenberoende ekosystem.

Figur 15. Vattenkarta driftfas samt naturvärdesobjekt i området.
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Bilaga 2 – PM hydrogeologi Vargbäcken, 2018-06-20
Resultat av vattenprovtagning vid Vargbäcken. Färgkoder enligt SGU bedömningsgrunder grundvatten (2013:01). Blå motsvarar klass 1, grön klass 2, gul
klass 3, orange klass 4 och röd klass 5. Klasserna avser Mycket låg halt (1) till Mycket hög halt (5).

Dricksvattenbrunnar

Vargbäcken
Anm:
Parameter

pH
Kond. fält
SS
Kond.
Alk
TOC
Ptot
Ntot
NO3+NO2

Prospekteringsborrhål, ej omsatt

Enhet

VBNRC0443

fält

2016-09-01
7,3

mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

20
120
<0,025
0,69
<0,06

GV-rör
RA_10
2017-0531
6,5
8,74

35
4,8
<0,050
1,3
0,67

Dagbrott, medelvärde

Dagbrott maxvärde (minvärde
där relevant)

Grävd, omsatt
Brunn 2,
Lappvallheden

Grävd, ej
omsatt
Brunn 19,
Norrv.53

2011-2016
6,9
147

2011-2016
6,4 (minvärde)

2017-07-11
7,3
5,24

2017-05-31
6,6
4,29

45

4,5 (minvärde)

0,010
0,31
0,13

0,031
0,53
0,18

29
<0,50
<0,010
<0,10
<0,10

20
6,0
<0,050
0,43
0,067

Dricksvattenbrunnar

Vargbäcken

Anm:
Parameter

Enhet

NH4-N
SO4
Cl
F
Au
Ag
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Prospekteringsborrhål, ej
omsatt
VBNRC0443
2016-09-01
<5,00
1,7

<0,05
0,20
4,0
<0,002
0,031
<0,01
<0,1
0,00048
<0,002
200
0,13
0,12
<0,01

GV-rör
RA_10
2017-05-31
0,075
5,6

<0,001
<0,05
0,88
27
0,14
1,7
0,24
8,2
0,011
<0,002
46
0,33
6,5
0,053

Dagbrott, medelvärde
2011-2016
0,060
24

Dagbrott maxvärde (minvärde
där relevant)
2011-2016
0,13
46

<0,05
1,4
13
0,10
0,30
0,37
8,2
0,02

<0,05
3,2
22
0,20
0,80
0,62
13
0,03

0,31
1,9
0,29

0,50
5,0
0,67

Grävd, omsatt
Brunn 2,
Lappvallheden
2017-07-11
<0,040
1,0
<0,50
<0,20
<0,001
<0,05
0,19
15
<0,002
0,032
0,11
4,1
0,029
<0,002
0,55
<0,05
0,52
0,38

Grävd, ej
omsatt
Brunn 19,
Norrv.53
2017-05-31
<0,040
<5,0

<0,001
<0,05
0,51
8,8
0,076
0,087
0,82
4,0
0,028
0,0024
1,9
0,20
1,8
0,17

Dricksvattenbrunnar

Vargbäcken

Anm:
Parameter

Enhet

Sb
Sn
Sr
U
V
Zn
Al
Ca
K
Mg
Na
P
Si

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

Prospekteringsborrhål, ej
omsatt
VBNRC0443
2016-09-01
0,016
135
0,049
0,0052
0,64
<0,2
30
5,5
1,6
6,7
<1
0,61

GV-rör
RA_10
2017-05-31
0,12
0,058
41
0,24
0,24
18
8,4
12
2,0
1,6
1,9
3,3
1,5

Dagbrott, medelvärde
2011-2016
0,12

1,2
0,14
5,8

Dagbrott maxvärde (minvärde
där relevant)
2011-2016
0,12
0,0
0,0
1,4
0,27
13

Grävd, omsatt
Brunn 2,
Lappvallheden
2017-07-11
0,028
<0,05
23
0,056
0,17
7,4
5,3
8,5
2,2
0,25
1,7
3,0
4,5

Grävd, ej
omsatt
Brunn 19,
Norrv.53
2017-05-31
0,066
<0,05
25
0,20
0,18
19
120
5,4
0,97
0,94
1,6
3,9
4,1

Bilaga 3 – PM hydrogeologi Vargbäcken, 2018-06-20
Prognos vattenkvalitet dagbrott Vargbäcken efterbehandlingsfas.

Parameter

Enhet

pH
Kond

-

Alk
Sulfat
Ag
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mo
Ni
Pb
Sb
U
V
Zn

mS/m
mg/L as HCO3
mg/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Livsmedelsverkets
riktvärden enskild
vattenförsörjning

7.2
15

6,5<pH<9

45
23
0.05*
1.25
12.5
0.08
0.30
0.27
6.50
0.02
0.31
1.24
0.22
0.12
1.2
0.14
4.91

>60
100

Kommentar
riktvärde
pH lägre än 6,5
eller högre än 9
kan vara
problematiskt
>60 mg/l
önskvärt

10
1
50
200
500
20
10
5
30

*Bygger på data under detektionsgräns. Värdet har satts till detektionsgräns, vilket sannolikt innebär
en överskattning.

