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Airborne dust deposition from mining industry - an 
assessment of monitoring data and location of 
sampling points at the Aitik copper mine (Gällivare, 
Sweden) 
 
Johanna Berggren 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether the sampling points for measuring 
airborne dust deposition in the Aitik copper mine - the largest, most effective opencast 
copper mining in Europe - are well located regarding efficiency to collect monitoring data. 
Issues that were addressed, among others, include background levels, weather impacts and 
possible external influence. The study was carried out by analyzing monitoring data covering 
a seven-year period (2010–2016). Dust-and copper levels, precipitation patterns, wind 
direction and wind speed were the parameters analyzed. A further look into the sampling 
points and their actual location in terrain was also made. The result of the study indicates, 
according to different aspects, on decreasing dust fall levels even though the production has 
increased. For instance, many of the 19 sampling points shows to have lower dust and copper 
levels according to a comparison of measurement data from 2010 to 2016. A correlation test 
showed that precipitation and wind does not have a strong connection to dust levels. On the 
other hand, wind speed showed to have a strong impact on dust fall levels under periods 
when the highest dust amounts were measured. Many of the sampling points also showed to 
have a strong connection to each other. The study concludes that a better dust control 
programme can be obtained if sampling points are reorganized along with a better method 
for calculating the dispersion of airborne dust. 
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1 Inledning 
1.1 Luftföroreningar 
Att ha tillgång till ren luft anses vara en mänsklig rättighet och ett grundläggande krav för en 
människas hälsa och välbefinnande (WHO 2006). Trots det beräknas 92 % av jordens 
befolkning leva på platser där luftkvaliteten inte uppfyller kraven (WHO 2016). 
Luftföroreningar definieras som ett gasformigt eller partikelbundet ämne som finns av 
förhöjd halt i luften och kan orsaka skador på människa, djur och miljön (Kyrklund 2017). 
Luftföroreningar är idag ett av de största problemen vi har runt om i världen (Ramanathan et 
al. 2001).  

Ett nära kvantitativt förhållande mellan exponering för höga koncentrationer av små 
partiklar och ökad dödlighet har kunnat påvisas, både på kort sikt och över tid (WHO 2016). 
Det är framförallt i låg- och medelinkomstländer som dödligheten ökar avsevärt på grund av 
den dåliga luftkvaliteten och människor dör i förtid i sjukdomar såsom lungcancer, stroke, 
hjärtsjukdomar, och astma (Beckett, Freer-Smith och Taylor 1998). Inte bara i U-länder, utan 
även i Sverige har man sett att dålig luftkvalitet kan förkorta den förväntade livslängden 
(Hedlund 2017), då luftföroreningar ger upphov till 3000–5000 förtida dödsfall per år i 
Sverige (Naturvårdsverket 2016a). Förutom människan så påverkas även växter negativt av 
luftföroreningar (Beckett, Freer-Smith och Taylor 1998), och denna påverkan kan också ske 
både på kort och lång sikt (Jochner et. al 2015). Exempelvis så har, i en studie gjord av Vitas 
(2011), observationer gjorts på två grupper av tallar. Resultatet visade på att de känsliga 
tallarna växte långsammare i närvaro av luftföroreningar, jämfört med de resistenta. Det har 
även påvisats att luftföroreningar har en negativ inverkan på bland annat björkar, i fråga om 
fenologi, det vill säga växternas naturliga förändringar över årstiderna (Jochner 2011).  

1.2 Stoft 
Stoft definieras som fasta partiklar som har en ungefärlig diameter mellan 1 µm och 100 µm 
(WHO 1999). Dessa partiklar förekommer i gas-eller vätskeform i atmosfären och uppträder 
som aerosoler, det vill säga små svävande partiklar som är hälso- och miljöskadliga (SMHI 
2017a). Stoft finns naturligt i miljön och uppkommer bland annat i samband med 
skogsbränder eller när sand och havssalt virvlas upp. Stoft skapas också genom antropogen 
(mänsklig) påverkan, exempelvis genom trafiken och industriella processer 
(Naturvårdsverket 2014). Beckett, Freer-Smith och Taylor (1998) framför att det är allmänt 
känt att det är partiklarna som härrör från antropogena källor som är mest skadliga för 
människors hälsa. Den antropogena källan till stoft i atmosfären beräknas uppgå till uppemot 
50 % (Balkanski et. al 2007). 

1.2.1 Spridning av stoft 
Stoftpartiklarna faller ur atmosfären när de reagerar med en yta. Detta sker antingen via 
torrdeposition eller våtdeposition. Torrdeposition sker helt enkelt när partiklarna faller ur 
atmosfären genom att vidröra en yta. Våtdeposition sker när stoftpartiklarna reagerar med, 
och faller ned med hjälp av regn eller snö (Beckett, Freer-Smith och Taylor 1998).  

Eftersom stoft förekommer i atmosfären är spridningen inte begränsad till en världsdel, ett 
land eller en fabrik, utan det sker en transport mellan världsdelar och länder (Naturvårdverket 
2010). Beroende på hur väderförhållandena verkar (Sjöberg et. al 2009) och hur partiklarna 
varierar i storlek, så ser spridningsvägarna olika ut (Naturvårdsverket 2010). Mindre, lättare 
partiklar kan vara kvar i luften i flera dygn och hinner på den tiden färdas väldigt långt, medan 
stora, tunga, partiklar kan nå marken inom en kort period efter utsläppet (Naturvårdsverket 
2010).  

1.3 Bestämmelser om luftkvaliteten i Sverige 
Det är viktigt att kontrollera utsläpp och att följa upp luftkvaliteten för att bidra till en hållbar 
utvecklig och för att bevara den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2017c). Det görs 
genom att kontinuerligt föra statistik över väderdata och genom att mäta halterna av olika 
ämnen i luften (Naturvårdsverket 2016b). Det är flera olika aktörer som är involverade i 
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detta, bland andra SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), 
Naturvårdsverket, Sveriges alla kommuner och stora företag (Naturvårdsverket 2016b).  

Vad som ska kontrolleras avgörs framförallt av gräns- och målvärden som är framtagna av 
EU och som gäller för alla medlemsländer (Naturvårdsverket 2016b). Detta styrs också i sin 
tur av nationella, regionala och lokala bestämmelser. I Sverige sker arbetet till stor del genom 
miljökvalitetsmålet Frisk luft, Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och SFS 2020:477 
Luftkvalitetsförordningen. I dessa nämnda stadgar kan specifika gräns- och målvärden för 
olika ämnen och parametrar återfinnas (Naturvårdsverket 2016b). 

1.4 Utsläppskällor 
I Sverige har luftföroreningarna minskat sedan 1990-talet, men det finns fortfarande stora 
utsläppskällor (Naturvårdsverket 2017b). De största källorna till luftföroreningar är trafiken, 
sjöfart och industrier (Naturvårdsverket 2017a). Trafiken, likaså sjöfarten, bidrar med 
växthusgaser då det sker en förbränning av fossila bränslen. Trafiken ger också upphov till 
utsläpp av partiklar, bland annat via slitage av vägbeläggning och bromsar (Naturvårdsverket 
2017a). Inom industrisektorn är det bland andra gruvor som släpper ut föroreningar till 
luften (Naturvårdsverket 2017c). Även om utsläppen till luft (och vatten) från gruvindustrin 
successivt har minskat så kommer det alltid att finnas en viss påverkan på miljön (SGU u.å.). 
Enligt SGU (u.å.) är också dammet som gruvorna ger upphov till, en av de mest påtagliga 
miljöeffekterna som härrör från gruvverksamhet – och det är just det området som det här 
examensarbetet fördjupats inom.  

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och utvärdera Boliden Aitiks provtagningspunkter för 
nedfallande stoft, vilka är lokaliserade både inom verksamheten och i omgivande områden. 
Vidare är syftet att ge förbättringsförslag till Boliden Aitik för att i framtiden kunna 
effektivisera stoftmätningarna, med förhoppningen att kunna bidra till en förbättrad 
egenkontroll. 

Frågeställningar: 

1. Vad är den naturliga bakgrundshalten av stoft och koppar i området?  
2. Går det att se spatiala och temporala trender för nedfallande stoft och koppar? 
3. Går det att se en tydlig koppling mellan produktionsmängd, stofthalter och kopparhalter? 
4. Finns det andra källor än Aitikgruvan som påverkar mängden nedfallande stoft?  
5. Hur kan man placera ut provtagningspunkterna för att i framtiden få en mer representativ 

mätning? 

1.5.1 Avgränsningar 
Tidsperioden som har analyserats för den här undersökningen sträcker sig från år 2010–
2016. Det beror på att Aitikgruvan genomgick en stor expansion år 2010, då det nya 
anrikningsverket invigdes (som nu är placerat på en annan plats än det förra), en ny 
truckverkstad byggdes och ytterligare ett dagbrott, Salmijärvigruvan, invigdes (i december 
2010). För att göra en väsentlig och rättvis jämförelse och bedömning avgränsas därför 
arbetet till denna tidsperiod, även om det finns stoftdata att tillgå från 1970-talet. I samband 
med företagets expansion har man också omorganiserat och flyttat provpunkterna. Flera av 
provpunkterna började därför att mätas år 2010, och en del 2012. 

Vidare är koppar den enda metall som analyseras eftersom att det huvudsakligen är koppar 
man anrikar och vill utvinna. Det gör att stoftet generellt sett innehåller en stor andel koppar 
i jämförelse med övriga metaller. 
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2 Bakgrund 
2.1 Aitikgruvan 
Aitikgruvan är belägen i Gällivare kommun, i Norrbottens län, och tillhör Bolidenkoncernen 
(Boliden 2017a). Aitikgruvan är Sveriges största koppardagbrott (Boliden 2017a), en utav 
Europas största och mest effektiva koppargruvor (Boliden 2010) och är även benämnt som 
världens mest effektiva koppardagbrott (Boliden 2017a). Gruvan har varit i drift i närmare 50 
år och beräknas att vara aktiv till år 2044 (Lindmark Burck muntl.). Aitikgruvan omfattas av 
ett område över 2 800 hektar och klassas som det ytmässigt största arbetsplatsområdet 
utanför tätort i Sverige (SCB 2011). Här bryts en sulfidmineralisering (Sjöblom och Lindmark 
Burck 2017), och förra året (2016) anrikades 36 051 miljoner ton malm till metallerna 
koppar, guld och silver (Boliden 2017). I Aitikgruvan finns också några av världens största 
maskiner (Boliden 2017a). 

2.1.1 Områdes- och verksamhetsbeskrivning 
Aitikgruvan består av två dagbrott: Aitik-dagbrottet och Salmijärvidagbrottet (figur 1). Det 
stora Aitikdagbrottet, började brytas år 1968 och är idag 3,5 km långt, 1 km brett och över 
400 m djupt. I Salmijärvidagbrottet började brytningen år 2010 och detta är idag 900 m 
långt, 650 m brett och över 130 m djupt (Sjöblom och Lindmark Burck 2017). I Aitikgruvan 
sker brytning hela året, dygnet runt. 
 
I figur 1 presenteras en karta över Aitiks industriområde. Här finns idag tre stycken krossar 
som har i uppgift att krossa malmen innan den går vidare till anrikningsverket via 
transportband (Sjöblom och Lindmark Burck 2017). Två av krossarna är belägna i dagbrottet 
på ett djup av 165 m respektive 285 m. Den sista ligger mellan dagbrotten på en nivå om +20 
m (Sjöblom och Lindmark Burck 2017). Innan den krossade malmen går vidare till 
anrikningsverket så lagras den i först mellanlagret och sedan i malmladan (Sjöblom och 
Lindmark Burck 2017). Detta görs för att försäkra sig om att det alltid finns malm att anrika, 
ifall väderförhållanden skulle störa produktionen (Mark-och miljödomstolens mål nr M 
3093–12). När det inte längre går att anrika mer metaller förs resterande produkt ut på 
sandmagasinet, tillsammans med överskottsvattnet från processen (Sjöblom och Lindmark 
Burck 2017). Sandmagasinet är 6 km långt och 4 km brett och här deponeras flera tiotals 
miljoner ton anrikningssand per år (Sjöblom och Lindmark Burck 2017). Kopparkoncentratet 
(som också innehåller metallerna guld och silver) går vidare till sligterminalen för vidare 
transport, 1 gång om dagen, via tåg till Bolidens kopparsmältverk Rönnskär i Skelleftehamn 
(Sjöblom och Lindmark Burck 2017). 
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Figur 1. Karta över Aitiks industriområde med platsbeskrivningar i vit text (Boliden). 

2.2 Väderförhållanden 
Aitikgruvan ligger i en dalgång och är omringad av berg i nordlig och sydvästlig riktning. 
Vidare styrs vindriktningen i norra Norrlands inland, enligt SMHI (2017b), av topografin, 
och därför vrider sig vinden så att den ofta blåser längs med dalgångarna. Dalgången där 
Aitikgruvan ligger har en nordvästlig till sydostlig riktning. Dalgångar med denna riktning 
har ofta nordvästliga eller sydostliga vindriktningar (SMHI 2017b). Figur 2 nedan visar 
medelvindriktningsfördelningen för väderstationen i Gällivare beräknat för åren 2001–2010 
(Brännström 2010), vilken också borde representera medelvindriktningen i Aitikgruvan. Den 
förhärskande vindriktningen är västlig och nordlig. Den totala årsnederbörden för Gällivare 
varierar mellan ca 600–800 mm.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Medelvindriktningen för åren 2001–2010 vid väderstationen i Gällivare (Brännström 2010).  

2.3 Källor till stoftnedfall inom verksamheten 
Det finns många olika delar inom processen som ger upphov till spridning av stoft. Stoftet 
härstammar från punktkällor likaså uppkommer det av diffus damning, och utgörs därmed 
av partiklar med olika ursprung (Sjöblom 2013).  
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Från det att spränghålen borras, till att malmen sprängs lös från berget, till att malmen krossas, 
till att den transporteras via bandgångarna och slutligen deponeras på sandmagasinet efter att 
den har anrikats, så sprids stoft. Även lastning, tippning och upplag av material samt trafiken 
inom verksamheten ger upphov till stoftnedfall (Mark-och miljödomstolen mål nr M 3093–1).  

2.3.1 Kopparhaltigt stoft  
Den mest koncentrerade formen av koppar finns givetvis i den slutliga produkten, 
kopparkoncentratet, som hanteras i sligterminalen, där kopparhalten är ca 25 % (Sjöblom 
2013). Den näst största kopparkällan är malmen som innehåller 0,22 % koppar (Sjöblom 
2013) som processas i krossarna, bandgångarna och vid sprängning. Vidare beräknas 
anrikningssanden i sandmagasinet innehålla runt 0,02 % koppar (Sjöblom 2013).  

2.4 Mål och villkor   

2.4.1 Mål 
Boliden Mineral AB arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och menar på: ”att ta ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en 
självklarhet och något vi prioriterar i alla led” (Boliden 2017c). Ett utav Bolidenkoncernens 
övergripande mål, som gäller till år 2018, är att minska utsläppen av metaller till luften med 
10 %. Aitikgruvan har under den undersökta perioden haft ett lokalt uppsatt mål gällande 
stoftnedfallet, och det är att det inte ska överstiga 750 ton per år (Lindmark Burck muntl.). 

2.4.2 Villkor 
Villkoren avseende stoftnedfallet från Aitikgruvan är utfärdade av Mark-och miljödomstolen 
år 2014, i samband med mål nr M 3093–1, då Aitikgruvan fick tillstånd till att bryta 45 Mton 
malm per år (från 36 Mton). Innan 2014 fanns inga specifika utsläppsvillkor avseende 
mängden nedfallande stoft, som nu tillkommit i punkt 4 med det senaste tillståndet 
(Lindmark Burck muntl.).  

Villkoren lyder:  

1. Boliden Mineral AB ska vidta åtgärder för att motverka störande damning. 
 

2. Boliden Mineral AB ska inom ramen för sin egenkontroll kontrollera utsläppen av stoft 
från krossar, malmmagasin och kvarnhall.  
 

3. Boliden Mineral AB ska utföra mätningar av PM 10 i byarna Sakajärvi och Liikavaara 
samt av PM 2,5 i Sakajärvi. 
 

4. Stoftnedfall från verksamheten (mätt med NILU-provtagare) får som årsmedelvärde för 
respektive mätpunkt inte överstiga 200 g/100 m2 (ar) och kalendermånad vid 
mätpunkterna S10, S11, S12, S13, S14 och S15. Årsmedelvärdet ska beräknas utifrån 
månadsvärdena för respektive provpunkt. 

2.5 Dammbekämpning 
För att förhindra att stoftet från verksamheten sprids så utförs en rad olika 
dammbekämpningsåtgärder. Dessa varierar beroende på årstid och väderförhållanden 
(Karlsson muntl.). Utläggning av saltlake och vägsalt samt vattning med vattentruckar (figur 
3) är några av dem, och det gör att damning från framförallt grusvägar och planer i närheten 
av dagbrotten förhindras (Sjöblom och Lindmark Burck 2017). För att motverka damning 
från sandmagasinet används en metod som kallas spigottering. Spigottering innebär att man 
fördelar anrikningssanden som läggs ut på sandmagasinet via ett flertal olika spridningsrör 
(figur 3). Genom att fördela anrikningssanden kan man hålla stora delar av sanden fuktig, 
vilket i sin tur ger mycket goda resultat för dammbekämpningen, framförallt under 
sommarmånaderna (Karlsson muntl.). 

En av de mest kritiska perioderna för dammbekämpning är på våren då frystorka är ett stort 
problem. Frystorka innebär att stoftpartiklar är mer tillgängliga för att spridas, till följd av ett 
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kallt och torrt klimat, och då de inte kan hållas fuktiga (Miljööverdomstolens mål M680-08). 
Frystorka sker på sandmagasinet, vid krossar, vägar etc. På sommaren då det ät torrt och 
förekommer kraftiga vindar samt på vintern då det råder låga utomhustemperaturer är också 
kritiska perioder. Under dessa perioder försvåras spridningen av dammbekämpningsmaterial 
och effekten av dessa kan minska (Karlsson muntl.). 

Om det råder extrema vindförhållanden på sommaren så är det överlägset sandmagasinet 
som dammar mest (Karlsson muntl.). På vintern är det Kross-och infrakten, dvs. krossarna, 
malmlador och transportband etc. som ger upphov till mest damning. Vintertid går inte 
dysning att utföra i bandgångarna. Dysning innebär att små sprinklers sprutar vatten på den 
krossade malmen (Karlsson muntl.). 

   
Figur 3. Två av de olika dammbekämpningsåtgärderna – Spigottering och vattning med vattentruck (Sjöblom och 
Lindmark Burck 2017).  

 

3 Material och metod 

För att uppfylla syftet med studien och svara på de frågeställningar som låg till grund för den, 
har en kvantitativ statistisk analys av stoft- och väderdata gjorts, kombinerat med en 
litteraturstudie för ämnet. De parametrar som undersökts är stofthalt (mg), kopparhalt (mg), 
vindriktning (grader), nederbörd (mm) och vindstyrka (m/s). Intervjuer med personer på 
företaget har även varit en del i undersökningen.  
 
3.1 Litteratur 
Informationen och bakgrundsfakta som ligger till grund för studien är inhämtad från 
vetenskapliga artiklar återfunna på Umeå universitets databas Web of Science. Till grund för 
studien ligger även rapporter från Naturvårdsverket, Svenska miljöinstitutet och 
Världshälsoorganisationen. Dessa är tillsammans med annan information inhämtad med 
hjälp av sökmotorn Google. 

Sökorden som använts för att finna artiklarna är: air quality, air pollution, aerosol, dust, 
deposition, open pit, quarry, plant, scots pine, modelling.  

3.2 Analysdata 
Stoftdata kommer från Aitik och är uttaget ur företagets miljödatabas. Väderdata kommer 
från Aitik, som fått det av SMHI, som i sin tur har samlat in det på deras mätstation i 
Gällivare.  

Stoftdata är angivet som månadsvärden med start i mitten av månaden. Stoft som enligt 
tabellerna är från exempelvis januari 2011 är alltså från senare halvan av dec 2010 och från 
första halvan av januari 2011. Väderdata var från första början angivet som timvärden från 
första dagen varje månad. För att kunna använda dessa data ihop har en omräkning av 
väderdata gjorts så att väderdata också är angivet från mitten av månaden.  
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3.3 Befintliga provtagningspunkter 
Det finns idag totalt 19 stycken provtagningspunkter där det nedfallande stoftet mäts 
(Sjöblom och Lindmark Burck 2017). 16 stycken av dem är med på den ordinarie mätningen 
(figur 4) och 3 stycken av dem har valts att mäta som tillfälliga, extra provpunkter (figur 5). 
Detta för att kontrollera utsläppen i samband med att det nya anrikningsverket invigdes 
(Lindmark Burck muntl.). Alla provpunkter började mätas år 2010 eller innan, förutom 
punkterna S25 och S26 som började mätas år 2012 (Lindmark Burck muntl.). En närmare 
beskrivning av var provtagningspunkterna är lokaliserade finns i bilaga 2.  

Figur 4. En karta över de 16 stycken ordinarie provtagningspunkterna (Wiklund 2012a). 

 
Figur 5. Karta över de extra provtagningspunkterna Kilvo, Purnu och Tidnokenttä (Google 2017). 

Tidnokenttä 
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3.4 Provtagningen 
Det nedfallande stoftet mäts genom att insamla stoftet i s.k. NILU-hinkar (figur 15). NILU-
hinkarna är ca 40 cm höga och 20 cm breda. Dessa hinkar hämtas in en gång varje månad av 
miljöprovtagarna på företaget, och skickas sedan in på analys till Bolidens 
centrallaboratorium (Lindmark Burck muntl.). Det som analyseras är framförallt mängden 
stoft och förekomsten av metallerna Arsenik, Beryllium, Kadmium, Krom, Koppar, Nickel, 
Bly, Antimon och Zink (Boliden 2017b). 

3.5 Dataanalys  
De statistiska analyserna, korrelationsberäkningarna, diagrammen och tabellerna har gjorts i 
programmet Excel 2016, en del även i Word 2016. All stoft-och väderdata har kommit som 
rådatafiler och huvudtabeller har sammanställts, vilka sedan använts som grund för hela 
undersökningen.  
 
För att beräkna den naturliga bakgrundshalten av stoft och koppar i området har de 
provtagningspunkter som har lägst stoft-och kopparhalter genom åren 2010 till 2016 
analyserats och sammanställts till ett gemensamt värde. 
 
Spatiala och temporala trender har undersökts genom att jämföra stoft- och kopparvärden 
för specifika provpunkter, månader och år och sedan utvärderat och jämfört dessa med 
varandra samt årsproduktionen under sjuårsperioden. 

Väderdata har undersökts på samma sätt: genom att jämföra intressanta perioder med 
stoftdata. Vindriktningen har undersökts genom att titta på när specifika provpunkter, 
lokaliserade söder om gruvan, erhållit höga respektive låga stoftmängder. Vindstyrkan har 
undersökts genom att summera data månadsvis och jämfört med stofthalterna för samma 
period. 

En jämförelse mellan produktionsmängden och den totala årsmängden nedfallande stoft har 
även gjorts för att se om det finns en koppling mellan parametrarna. Kopparhalter och 
kopparandelar har beräknats för att se om stoftet går att härleda till Aitikgruvan samt för att 
se vilka provpunkter som påverkas av olika källor till stoftnedfall. 
 
För att undersöka om det finns någon yttre påverkan på stofthalten, som kommer från andra 
källor än Aitikgruvan, så har en karta för omgivningen studerats. En dialog har även förts 
med miljösamordnaren och projektledaren för dammbekämpning på företaget angående 
möjliga yttre påverkningar. Aitikgruvans miljörapporter har även använts som underlag till 
undersökningen.  
 
Förbättringsförslagen för framtida placering av provpunkter har tagits fram genom att 
korrelera samtliga provpunkters månadsmedelvärden för stoft med varandra, samt genom 
att titta på hur provpunkterna är lokaliserade idag. För framtida placering av provpunkter 
har även väderförhållanden, främst vindriktning tagits i aspekt. 

3.6 Beräkningar 

3.6.1 Korrelationsberäkningar 
Korrelationens styrka anges i korrelationskoefficienten, som antar värden mellan +1 och -1. 
Om korrelationskoefficientens värde är nära +1 är sambandet starkt positivt och om värdet är 
nära -1 är sambandet starkt negativt (Körner och Wahlgren 2011). 

3.6.2 Villkor och det totala stoftnedfallet utanför området 
Figur 6 ligger till grund för beräkningarna av det årliga totala stoftnedfallet utanför 
verksamhetsområdet och för området kring respektive provpunkt (avseende villkoren). Arean 
av respektive område i figur 6 multipliceras med respektive månaders uppmätta stofthalt för 
provpunkten (se formel för uträkning nedan), och sedan adderas sedan dessa 12 värden till 
ett årsvärde. Resultatet som dessa månadsvärden och årsvärden visar på är en grov 
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uppskattning av stoftmängderna (Sjöblom 2013). Den totala ytan för de färgade områdena i 
figur 6 motsvarar ungefär 121 km2.  

Formel för uträkning av g/ar*mån:  
Uppmätt mg/1000*100/(r2*π)  

1 ar = 100 m2 

Formel för uträkning av totala mängden (kg) nedfallande stoft för ett område:  
(värdet g/ar*mån) *arean/1000 

 

 
Figur 6. Area för respektive provpunkt för uträkningsmodellen för villkoren och totalt nedfallande stoft per år 
(Wiklund 2012b). 

4 Resultat 
4.1 Bakgrundshalt 
I EU:s mål- och gränsvärden för luftövervakning ingår inte specifika mått på gränsvärden för 
stofthalter i utomhusluften. Litteraturstudien för den här delen av undersökningen gjordes 
utan framgång även vad gäller nationella gränsvärden för stofthalter. Sveriges 
Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477 exempelvis, innehåller inte några bestämmelser om, 
eller gränsvärden, för varken totala stofthalter eller kopparhalter. Däremot finns gränsvärden 
för PM10, vilket är ett mått på partiklar som är mindre än 10 µm) i diameter 
(Naturvårdsverket 2016c). Gränsvärdena för PM10 kan dock inte innefattas i den här 
undersökningen med anledning av att stoftpartiklar ju kan anta värden mellan 1 µm till 100 
µm (WHO 1999). 

För att få fram ett representativt bakgrundsvärde analyserades därför endast Aitiks stoftdata. 
Resultatet är att bakgrundshalten för stoft motsvarar 4 mg stoft per år och NILU-hink. En 
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NILU-hink har en yta på 0,3 m2. För koppar motsvarar bakgrundshalten 0,003 mg per år per 
0,3 m2. Detta bakgrundsvärde skulle motsvara ett totalt stoftnedfall om 154 ton per år på en 
yta av 121 km2 (baserat på beräkningsmetoden som presenteras i stycke 3.6.2).  

4.2 Trender i analysdata 

4.2.1 Stoft 
År 2010 var årsproduktionen (anrikad malm) närmare 28 Mton och år 2016 ca 36 Mton 
(Boliden 2017d) (figur 7). Vidare var årsmedelstofthalten (beräknat på alla 19 provpunkter) 
år 2010 30 mg per år, på en yta av 5,7 m2 (alla 19 NILU-hinkars sammanslagna yta) och år 
2016 19 mg per år på en yta av 5,7 m2 (figur 7). Årsproduktionen har alltså ökat samtidigt 
som stofthalterna har minskat. 

 
Figur 7. Boliden Aitiks årsproduktion och medelstofthalten (för de 19 punkterna) för åren 2010–2016. 

Korrelationskoefficienten mellan årsproduktionen och den totala årsmedelstofthalten (figur 
7) för alla provpunkter, under perioden 2010–2016 är -0,92. Det innebär att det finns en 
stark negativ korrelation mellan produktion och stofthalt och att ju större produktion 
Aitikgruvan har, desto mindre nedfallande stoft har uppmätts. 

Det totala stoftnedfallet i och omkring Aitikgruvan har minskat med 62 ton från år 2013 till 
år 2016 (tabell 1). Från år 2014 då årsproduktionen var som högst, och ca 2 Mton högre än år 
2013 (figur 7) så har stofthalten sänkts med 24 ton (tabell 1). Det tyder på att stofthalterna 
har minskat trots att produktionen har ökat.  

Tabell 1. Totala stoftnedfallet (ton per år) beräknat på en yta av ca 121km2. 

År Stoftnedfall (ton) 

 per 121 km2 
2013 849 
2014 825 
2015 834 
2016 787 

 

Från år 2010 till 2016 så har 12 provpunkter sänkt årsmedelstofthalten (tabell 2), två gick 
inte att utvärdera då de inte hade något värde 2010 (men om man jämför från det tidigaste 
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året det finns ett värde så har de mindre stoft år 2016), en punkt var oförändrad och det var 
endast fyra stycken som hade ökad stofthalt. De provpunkter som hade ökad stofthalt är S11, 
S15, S18 och Tidnokenttä. Av dessa fyra punkter kan man dock sammanfatta det som att 
endast tre stycken har ökad stofthalt. Detta på grund av att det uppmätts ett uppenbarligt 
extremvärde i provpunkten S11 i juni månad 2016 (bilaga 3), vilket har plockats bort i 
undersökningen. 

Tabell 2. Årsvis stoftmedelvärden (mg) för samtliga provpunkter under åren 2010–2016. 

 

Punkten S18 är den punkt som klart indikerar på högst stoft- och kopparhalter (tabell 3) om 
man ser till ett medelårsvärde från åren 2010–2016. Högst stofthalter kan observeras i 
punkterna S18, S25, S14, S07, S12 och S23 (tabell 2, tabell 3).  

Tabell 3. Medelvärden för stoft- och kopparhalter för respektive provpunkter, beräknat på årsmedelvärden från 
2010–2016. 

Provtagningspunkt Stofthalt (mg) Kopparhalt (mg) 

 per 0,3 m2 per 0,3 m2 
S07 34 0,028 
S10 17 0,013 
S11 7 0,006 
S12 31 0,018 
S13 17 0,01 
S14 41 0,022 
S15 3 0,004 
S17 27 0,031 
S18 75 0,121 
S19 28 0,053 
S20 15 0,049 
S21 6 0,004 
S22 4 0,003 
S23 31 0,044 
S25 56 0,01 
S26 7 0,004 
Kilvo 5 0,003 
Purnu 4 0,003 
Tidnokenttä 10 0,004 

 

 

 

 

S07 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 Kilvo PurnuTidno
2010 52 18 9 28 26 27 3 42 95 80 24 6 3 75 - - 9 6 11
2011 49 23 9 40 18 37 3 30 96 16 10 7 4 37 33 - 4 3 11
2012 27 18 5 45 26 60 2 26 60 18 20 5 4 27 38 8 2 5 15
2013 36 15 8 23 15 47 3 29 52 14 14 4 5 26 53 7 3 4 7
2014 16 14 9 29 15 61 2 21 50 9 18 11 3 14 97 7 2 4 7
2015 22 18 8 33 11 31 3 23 76 19 9 5 3 21 89 7 7 4 8
2016 37 12 4 17 11 23 4 21 97 39 12 2 3 17 27 5 6 4 13
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Det är under månaderna april, augusti och november som mängden nedfallande är som 
högst (figur 8).  

 
Figur 8. Årsvariation av stoftnedfall. 

4.2.2 Koppar 
Punkterna S18, S19, S20, S23, S17 och S07, som ligger i sydlig och östlig riktning, allra 
närmast gruvområdet (figur 4) har högst kopparhalter (tabell 3). De punkter som har lägst 
kopparhalter (tabell 3) ligger nordväst och sydväst om gruvområdet (S15, S21 och S22), samt 
öster (S26) och mer avlägset i en syd till svagt sydöstlig riktning från Aitikgruvan (Kilvo, 
Purnu, Tidnokenttä). 

När det kommer till kopparmängden så har samtliga provpunkter, utom två stycken, sänkt 
årsmedelkopparhalten från 2010 till 2016 (bilaga 2). Dessa två provpunkter har dock en 
oförändrad kopparmängd (bilaga 2). Åren emellan denna sjuårsperiod kan dock uppvisa 
halter som skulle motsvara en förhöjning. Om man däremot vill se det hela från ett 
långtidsperspektiv, och utvärdera resultatet i den lägsta tidsperioden som är möjlig, så har 
kopparhalten sänkts.  

Den totala årsmedelkopparhalten för alla provtagningspunkter har även sänkts från år 2010 
till 2016 (tabell 4).  

Tabell 4. Medelkopparhalten årsvis, beräknat på samtliga provtagningspunkter. 

År Medelkopparhalt (mg)  

 per 5,7 m2 
2010 0,046 
2011 0,032 
2012 0,016 
2013 0,014 
2014 0,013 
2015 0,017 
2016 0,023 
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Årsmedelandelen koppar i det uppmätta stoftet varierar mellan 0,018 % och 0,3 % i olika 
provtagningspunkter (figur 9). Punkten S20, som ligger strax söder om sandmagasinet visar 
tydligt på högst kopparandel medan punkten S25 som ligger norr om sandmagasinet visar på 
lägst kopparandel. Under vissa tider på året kan man se en tydligt förhöjd kopparandel i 
proverna. Ett exempel på detta kan man se i rådatafilen för punkten S20 där kopparhalten 
var 4,8 % i december 2010 (bilaga 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Årsmedelandelen koppar som finns i varje provpunkt beräknat på ett medelvärde från respektive 
provpunkt under åren 2010–2016. 

4.3 Samband mellan provtagningspunkter  
Korrelationskoefficienterna för provtagningspunkterna antar värden mellan -0,5 och 0,9 
(tabell 5). Provpunkterna har alltså olika starka samband till varandra.  
Tabell 5. Korrelationskoefficienter för provtagningspunkterna. 

 

 

 

S07 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 Kilvo Purnu Tidno
S07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S10 0,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S11 0,5 0,9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
S12 0,6 0,4 0,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
S13 0,3 0,8 0,9 0,2 - - - - - - - - - - - - - - -
S14 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 - - - - - - - - - - - - - -
S15 0,3 0,2 0,0 0,6 -0,1 0,2 - - - - - - - - - - - - -
S17 0,7 0,8 0,9 0,3 0,8 0,5 0,0 - - - - - - - - - - - -
S18 0,5 0,8 0,8 0,0 0,8 0,2 -0,3 0,8 - - - - - - - - - - -
S19 0,2 0,6 0,7 0,0 0,7 0,3 -0,2 0,6 0,7 - - - - - - - - - -
S20 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4 - - - - - - - - -
S21 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6 0,2 0,1 0,7 0,7 0,4 0,7 - - - - - - - -
S22 0,2 0,0 0,0 0,8 -0,1 0,3 0,7 -0,1 -0,4 -0,3 0,2 0,0 - - - - - - -
S23 0,5 0,8 0,9 0,3 0,9 0,4 -0,1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 -0,1 - - - - - -
S25 0,5 0,8 0,9 0,2 0,8 0,4 -0,2 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 -0,2 0,8 - - - - -
S26 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 - - - -

Kilvo 0,4 0,2 0,0 0,8 -0,1 0,3 0,9 0,0 -0,3 -0,2 0,3 0,2 0,8 -0,1 -0,2 0,6 - - -
Purnu 0,3 0,0 -0,1 0,7 -0,3 0,3 0,7 -0,1 -0,5 -0,5 0,2 -0,1 0,9 -0,2 -0,3 0,5 0,8 - -
Tidno 0,3 0,0 -0,1 0,9 -0,3 0,4 0,7 -0,2 -0,5 -0,4 0,2 0,0 0,9 -0,2 -0,3 0,3 0,8 0,9 -
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4.4 Väderförhållandenas inverkan på stoftnedfall 

4.4.1 Nederbörd 
Korrelationskoefficienten mellan stoft (räknat på alla 19 provpunkters totala stoftinnehåll 
månadsvis) och nederbörd (månadsvis) är -0,27. Dessa parametrar har alltså ingen stark 
korrelation. 

I februari 2016 och juni 2015 var nederbördsmängden ungefär lika stor (64,6 mm vs. 62,5 
mm) och samtidigt så skiljer sig den totalt uppmätta stoftmängden (summan av mängden 
stoft i alla 19 provpunkter) med 200 mg per månad (figur 10), vilket stärker 
korrelationstestets resultat om att dessa inte har en tydlig koppling. 

I augusti 2014 observeras den allra högsta nederbördsmängden (153,1 mm), och samtidigt en 
uppmätt stofthalt på 453 mg (figur 10). I april 2015 observeras den allra högsta stofthalten 
(1248 mg) och en nederbördsmängd på 40,6 mm (figur 10). Under förhållandena då de båda 
parametrarna har toppar i diagrammet så stämmer dock alltså teorin om att nederbörden har 
en inverkan på stofthalten. När det är mycket nederbörd en månad är det lite stoft, och när 
det är mycket stoft en månad är det lite nederbörd.  

 

 
Figur 10. Nederbörds-och stoftdata under samtliga månader år 2012–2016. Stoftmängden är sammanslagen från 
alla 19 provpunkter.  

4.4.2 Vind 
Under de dammigaste månaderna april, augusti och november (figur 8) följer vindstyrkan 
liknande trend som stoftnedfallet (figur 11). Korrelationskoefficienten för dessa parametrar 
är 0,76, vilket stödjer att det finns ett samband mellan vindstyrka och stoftnedfall. 
Korrelationskoefficienten för vindstyrka och stoftnedfall beräknat på samtliga månader (jan-
dec) är 0,27. 
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Figur 11. Vindstyrka och stoftnedfall under de dammigaste månaderna under åren 2012–2016. Vindstyrka anges 
som totala antalet blåsa sekundmeter per månad och stoft är beräknat som totala stoftvärdet från alla 19 
provpunkter. 

Tidnokenttä, Purnu och Kilvo, som ligger syd till sydväst om gruvan (figur 5) erhåller höga 
stofthalter i juli månad och låga stofthalter i december månad (bilaga 3). Det dammigaste 
året, 2010 (tabell 2) så visar vindriktningen på ungefär lika många antal gånger på spannen 
0–45° (vindstilla till svagt nordvästliga vindar) som 135–180° (sydostliga till sydliga vindar) 
som 225–315° (sydvästliga till västliga till nordvästliga vindar), vilket visar på att 
vindriktningen är väldigt varierande och en specifik vindriktning inte dominerar under juli 
månad (figur 12). 

 
Figur 12. Vindriktningen (i grader) under 1–15 juli år 2010. 

I december månad är det generellt, förhållandevis låga stofthalter i byarna Kilvo, Purnu och 
Tidnokenttä i jämförelse med till exempel månaderna juli och augusti (bilaga 3). Under 
samma period erhålls samtidigt en relativt hög stofthalt i punkten S14 (bilaga 3), som ju 
ligger på andra sidan gruvan, i jämförelse med byarna, alltså norrut (figur 4). Under 
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december månad 2015 är de dominerande vindriktningarna 0–45° (vindstilla till svagt 
nordvästliga vindar) och 225–360° (sydvästliga, till västliga, till nordvästliga och till nordliga 
vindar) (figur 13). 

 
Figur 13. Vindriktningen (i grader) under december månad år 2015. 

4.4.3 Nederbörd och vind 
Korrelationskoefficienten för stoft och nederbörd under år 2012–2016 är -0,27. För samma 
period är korrelationskoefficienten för stoft och vindstyrka 0,27. Nederbörden och 
vindstyrkan visar alltså inte på ett starkt samband till stofthalten. 

I figur 14 syns att nederbörd och stoft inte följer teorin om att när det är hög nederbörd borde 
det vara lågstofthalt och vice versa. Ett exempel är oktober 2015 där det är ungefär lika hög 
stofthalt som mars 2015 eller september 2013 men helt olika nederbördsmängder (figur 14). 
Ett annat exempel är i januari 2013 då nederbörden är relativt hög och vindstyrkan låg och 
samtidigt så har låga stofthalter uppmätts. I maj 2014 däremot så har ungefär samma 
stoftvärde uppmätts men under den månaden blåste det mycket mer och var mycket lite 
nederbörd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Sambandet mellan nederbörden, stoftmängden och vindstyrkan månadsvis för åren 2012–2016. 
Vindstyrkan är angiven som det totalt antal blåsta sekundmetrarna för respektive månad (autosumman). 
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5 Diskussion  
5.1 Bakgrundshalt 
Genom att jämföra bakgrundshalten med de uppmätta stoftvärdena syns utifrån ett större 
perspektiv hur mycket stoft verksamheten ger upphov till. Det ger också en överblick över 
provpunkterna i fråga om att någon av dem skulle kunna fungera som referenspunkt i 
framtiden. 

Det totala stoftnedfallet per år (154 ton på en yta av ca 121 km2) beräknat på den naturliga 
bakgrundshalten av stoft enligt denna undersökning, motsvarar endast en femtedel av de 
uppmätta årshalterna (tabell 1). Enligt en uträkning gjord av Aitik visar resultatet på att 
Aitiks bidrag till stoftnedfallet motsvarar mellan 3–8 gånger det naturliga stoftnedfallet 
(Sjöblom 2013). Boliden Aitik ger alltså upphov till en stor mängd stoft till omgivningen. 

Bakgrundshalten skulle rimligen kunna beräknas på ett bättre sätt med en annan metod. De 
5 stycken provpunkterna har några gånger präglats av högre värden än de normalt antar 
(bilaga 3) vilket kan påverka resultatet.  

Varför punkten S15 inte anges som referenspunkt (som har lägst årsmedelstofthalter) är för 
att stoftet i punkten S15 innehåller en mycket högre andel koppar än i de andra 
provpunkterna (figur 9). Därifrån kom idén om att inkludera samtliga provpunkter som visat 
på låga stofthalter. 

Ett ytterligare argument till att bakgrundsvärdet kan ses som missvisande, är att det i många 
fall är ett värde som är högre än uppmätta månadshalter för vissa punkter, som under olika 
tillfällen har erhållit värden på 1–2 mg stoft per månad (bilaga 3). Till och med punkten S18, 
som är den provpunkt som erhåller allra högst stoftvärden över lag, har under två tillfällen 
visat uppmätta värden på under 4 mg stoft per månad (bilaga 3). 

Varför bakgrundsvärdet trots allt är representativt för ändamålet är för att samtidigt som 
värdena för uträkningen påverkats av extrema värden, så påverkas naturen själv av 
situationer där förhöjda stofthalter ibland uppstår (Dagsson Waldhauserova et. al 2016). 

Till sist finns det ytterligare en aspekt att ha i åtanke – hur beräkningen av totalt nedfallande 
stoft är utformad. Spridningsmodellen som beräkningen är baserad på (figur 6) går inte att 
anse representativ för en totalt opåverkad natur. Om inte Aitikgruvan (eller någon annan 
antropogen källa) var på den här platsen, så skulle inte bakgrundsvärdena för stoft och 
koppar bli samma som ett naturligt bakgrundsvärde. Det beror på att spridningen skulle se 
annorlunda ut, bland annat på grund av topografin. Det här bakgrundsvärdet bör alltså inte 
gå att anta som ett bakgrundsvärde som skulle finnas i orörd natur, utan motsvarar endast 
bakgrundshalter i nuvarande skede. 

5.2 Trender i analysdata  

5.2.1 Stoft 
Att produktionen ökat med nästan 10 Mton under den undersökta perioden och stoftnedfallet 
samtidigt minskat, kan sannolikt bero på tre saker: att dammbekämpningsåtgärderna har 
blivit avsevärt mycket effektivare, att undersökningen är missvisande eller så beror det på 
ökad produktion. Angående dammbekämpningen så har exempelvis enligt Boliden Aitiks 
miljörapporter (Sjöblom och Lindmark Burck 2015, Sjöblom och Lindmark Burck 2017), en 
projektledare anlitats under sommarmånaderna för att fokusera på arbetet med 
dammbekämpningen, vilket tyder på att företaget tar frågan på allvar. Angående att 
undersökningen skulle vara missvisande vilar sin grund på att år 2010 så var förberedningen 
av Salmijärvidagbrottet, och alla andra anläggningar, i full gång i samband med Aitikgruvans 
expansion, och det året dammade det troligen mycket till följd av detta. År 2010 dammade 
det även mycket till följd av otillräcklig inbyggnad av malmlager (Lindmark Burck muntl.). 
Den ökade produktionen kan till följd av mer spigottering ge upphov till att sandmagasinet 
hålls blötare vilket i sin tur gör att det dammar mindre därifrån (Lindmark Burck muntl.).  
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Sänkningen av stofthalterna (från år 2010 till 2016) som observerats för många provpunkter, 
skulle också kunna ses som missvisande till följd av Aitikgruvans expansion. Om inte 
expansionen skett så skulle år 2010 troligen uppvisat lägre stofthalter och därmed kanske det 
skulle vara en ökning av stoft från 2010 till 2016 snarare än en minskning. Å andra sidan 
börjades brytningen i Salmijärvidagbrottet i december 2010 och sprängningarna, som ju sker 
2 gånger i veckan, skulle möjligen gå att se som en lika stor källa till stoftnedfall som 
uppkommit vid förberedelserna.   

Om en liknande jämförelse av provpunkternas stofthalter från år 2014 (då årsproduktionen 
var som högst) till 2016 görs, så syns att 9 punkter hade sänkt årsmedelstofthalterna (tabell 
2), 3 punkter är oförändrade och 7 punkter höjde stoftmedelhalten. Av de sju punkterna som 
hade förhöjda halter ligger dock 4 av dessa i nära anslutning till Salmijärvidagbrottet (figur 
4), och man skulle möjligen kunna bortse från dessa då det är mycket troligt att om 
årsproduktionen är som högst 2014, borde det ju vara mer aktivitet i dagbrottet, vilket 
påverkar stoftnedfallet. Flertalet provpunkter har även erhållit lägre stofthalter även från år 
2011 till 2013, då produktionen ökat med ca 6 Mton (figur 7). Samtidigt så har, av 18 stycken 
provpunkter (en gick inte att utvärdera då den började mätas år 2012), 12 stycken 
provtagningspunkter sänkt årsmedelstofthalten (tabell 2). Det var endast 5 stycken av dessa 
som hade höjt årsmedelstofthalten, varav 2 stycken endast med 1 mg per år. 

Slutsatsen om att stoftvärdena sänkts med åren trots högre produktion kan man även dra 
genom att titta på den totala mängden nedfallande stoft per år. Trots en ökad produktion på 
ca 2 Mton (från år 2013 till 2014, figur 7) så har stofthalterna minskat med 24 ton (tabell 1). 
Om en jämförelse även görs mellan år 2014 och 2015 så har den totala mängden nedfallande 
stoft sänkts. År 2014 var produktionen 3 Mton högre än år 2015 (figur 7), men trots det så 
har 2015 års totala stoftmängder beräknats till 9 ton mer än år 2014 (tabell 1). 

Ett ytterligare tecken på att Boliden Aitik sänkt stofthalterna trots ökad produktion, får man 
genom att titta på korrelationstestet för dessa parametrar. Korrelationskoefficienten på -0,92 
säger att ju mer produktionen ökar, desto mindre mängder nedfallande stoft uppmäts (figur 
7). 

Det är under månaderna april, augusti och november som stoftnedfallet ju är som högst 
enligt undersökningen. Under mars och april månad så är frystorkan på sandmagasinet ett 
stort problem, vilken är svår att bekämpa (Karlsson muntl.). Det kan vara svårt att nå ut med 
dammbekämpningsmaterial på sandmagasinet och bekämpningen kan bli fläckvis (Karlsson 
muntl.). Det är också relativt svårt och kostsamt att förebygga damningen från 
sandmagasinet med någon annan metod än spigottering, som ju sker löpande. Det beror på 
att de olika dammbekämpningsåtgärderna kan minska effekterna av varandra, och för att det 
är ett så otroligt stort område (Karlsson muntl.). Dammbekämpningen verkar i det stora hela 
vara otroligt komplex och det är många olika aspekter att ta i anseende. Därför kan man 
summera det hela som att även om just dessa månader visar på högst stofthalter, så kan det 
vara så att det är andra månader, exempelvis i juni månad som det egentligen dammar mest, 
bara att det är lättare att bekämpa damningen under denna period. 
 
5.2.2 Koppar 
Provpunkterna allra närmast gruvområdet innehar de högsta medelkopparhalterna (tabell 3 
och figur 4). Kopparhalten svarar dock inte helt enligt principen om att den skulle avta med 
avståndet från verksamheten. Till exempel visar provpunkten Tidnokenttä samma eller högre 
årsmedelkopparhalt än S15, S21 och S22, trots att den ligger betydligt längre bort från 
gruvområdet (figur 4 och 5). Förutom avståendet har även andra faktorer såsom topografi 
och vindriktningen betydelse för stoftnedfallet respektive kopparhalten (se diskussionen 
längre ned). 

Samtliga provpunkter har sänkt sin årsmedelkopparhalt från år 2010 till 2016 (tabell 3), 
vilket sannolikt beror på att dammbekämpningen fungerar bättre vid de kopparinnehållsrika 
processerna (som presenteras stycke 2.2.1). Karlsson (muntl.) menar även på att 
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dammbekämpningsarbetet satts i fokus sedan 2011. Detta syns också i figur 7 där man kan 
utläsa den största sänkningen i medelstofthalter mellan två år.  

Bakgrundhalten för koppar beräknades till 0,003 mg. I tabell 4 så framkommer att 
medelkopparhalten håller sig kring bakgrundsvärdet. Det är endast år 2010 och 2011 som 
medelkopparhalten överstigit bakgrundsvärdet. I samma tabell (2) för stoftvärden så 
framkommer att årsmedelvärdet för koppar håller sig mycket närmare bakgrundsvärdet än 
för stoft.  

Trots att det inte finns något villkor för Boliden Aitik gällande utsläppen av koppar till luft, så 
är koppar en viktig parameter att föra resonemang kring. Enligt Teknikhandboken (u.å.) som 
tagits fram av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges plåtslageriföretag har ett 
FN-anknutet expertorgan deklarerat att risken för hälsoeffekter till följd av kopparbrist 
bedöms vara större än till följd av alltför höga intag av koppar. Vidare är koppar en 
tungmetall som ofta förekommer i vår vardag, till exempel i enskilda dricksvattenbrunnar 
(Livsmedelsverket 2017) och man skulle därför kunna säga att intaget av koppar via luften, 
innebär en ekvivalent hälsorisk med till exempel intaget från maten. Med detta i åtanke kan 
man anta att kopparhalterna i det nedfallande stoftet från Aitikgruvan, inte bör orsaka en 
störning som kan komma att påverka människors hälsa och miljön mer än någon annan 
kopparkälla i vardagen.  

Provpunkten S15 har en hög andel koppar i proven (figur 9) trots att S15 har allra lägst 
årsmedelstofthalt av alla punkter (tabell 3). Det är ett intressant resultat, och förklaringen till 
detta är troligen att punkten är belägen sydväst om gruvområdet, bakom Ahmavaara (figur 
4), vilket gör att den inte påverkas av de förhärskande vindriktningarna (figur 2). Varför S15 
emellertid har så hög kopparhalt är troligen för att nordväst, precis nedanför 
klarningsmagasinet så ligger sligterminalen (figur 1), där den kopparinnehållsrika sligen 
hanteras. Vidare kan provpunkten S20, som har allra högst kopparandel (figur 9), också 
härledas till att ha påverkan från sligterminalen. Detta eftersom att punkten ligger sydost om 
sligterminalen och därför påverkas av de förhärskande vindriktningarna som anges i figur 2.  

Punkterna S25 och S14 har bland de högsta medelstofthalterna (tabell 2) och i figur 9 visar 
dessa punkter samtidigt lågt innehåll av koppar. Det visar ett tydligt tecken på att dessa 
punkter påverkas av andra källor inom gruvan än de kopparinnehållsrika. För S14 är det 
gråbergstippen precis söder om punkten (figur 1) som ger upphov till mycket stoft (Lindmark 
Burck muntl.). För punkten S25 är det sandmagasinet där kopparhalten även är relativt låg, 
samt grusvägar kring punkten (figur 1). 

5.3 Samband mellan provtagningspunkter 
Gällande korrelationstesterna så har ett starkt samband mellan provpunkterna antagits om 
korrelationskoefficientens värde är 0,8 eller mer. I tabell 5 går samtliga korrelationstestet 
mellan provpunkterna att utläsas.  

Punkterna S14, S19, S21 och S26 tycks inte ha ett nära samband med några av de andra 
punkterna. Punkterna S07 och S15 korrelerar endast med en annan punkt. Punkterna S10, 
S11, S13, S17, S18, S23 och S25 korrelerar starkt med minst fem andra punkter. Punkterna 
S10 och S17, S23, och S25 kan man bedöma ha starkast samband till andra provpunkter då de 
korrelerar med minst sju andra provpunkter. 

5.4 Väderförhållandenas inverkan 

5.4.1 
Både figur 12 och 13 visar på att vindriktningen varierar väldigt mycket under en månad. Att 
vindriktningen rent teoretiskt sett borde vara förhärskande nordlig eller svart nordvästlig (ca 
330–360°) under juli månad, då Kilvo, Purnu och Tidnokenttä uppvisat högst stofthalter, 
styrks inte av resultatet i undersökningen. 

För december månad och de uppmätta stofthalterna för respektive provtagningspunkter som 
ingick i resonemanget kring figur 13, så styrks dock teorin bättre om att vindriktningen har 
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påverkan på stoftnedfallet. Detta eftersom att det i december månad är förhållandevis låga 
stofthalter i Kilvo, Purnu och Tidnokenttä i jämförelse med till exempel månaderna juli och 
augusti (bilaga 3). I december månad är det samtidigt relativt hög stofthalt i punkten S14 
(bilaga 3) som ju ligger på andra sidan gruvan, i jämförelse med byarna, alltså norrut (figur 
4). De vindriktningar som dominerar för december 2015 är vindstilla till svaga nordvästliga 
vindar (0–45°), samt vindriktningar mellan 225–360°, vilket motsvarar allt mellan svagt 
sydvästliga, till västliga, till nordvästliga och till nordliga vindar. För att Kilvo, Purnu och 
Tidnokenttä ska ha låga stofthalter under den här perioden bör teoretiskt sett inte nordliga 
eller svagt nordvästliga vindar förekomma, om avsikten är att härleda stoftet till Aitikgruvan 
som ju ligger norr om dessa punkter. Istället bör vindar från andra riktningar (exempelvis 
västliga, ca 270° eller östliga ca 90°) förekomma, och det gör det (figur 13). För att punkten 
S14 ska ha höga halter stoft under samma period (enligt teorin om att dessa punkter bör 
påverkas av motsatta vindriktningar då de ligger på olika sidor av gruvan), bör det 
förekomma sydliga och sydvästliga vindar (ca 180–225°). I figur 13 syns att det förekommer 
vindar med riktningen 180–225°, men de representerar inte den dominerande 
vindriktningen för december månad. Sammanfattningsvis finns svårigheter med att dra 
slutsatser kring vindriktningens påverkan på stoftnedfall utifrån den här studien. 

I en studie gjorde av Sjöberg et.al (2009) påvisas ett liknande resultat angående 
vindriktningen. Den är väldigt varierande och uppvisar ett sick-sackmönster snarare än 
tydliga trender. Det är sannolikt så att andra parametrar har en väsentlig påverkan på 
stoftnedfallet såsom temperatur (som inte undersökts i den här studien). Studien styrker 
också att det är topografin och lokala variationer såsom dalgångar som dominerar påverkan 
på partikelnedfall snarare än vindförhållandena.  

Under de dammigaste månaderna är korrelationskoefficienten för stoft och vindstyrka 0,76 
medan den för alla månader totalt visar på 0,27. När vindstyrkan är hög bör högre stofthalter 
mätas upp och tvärtom men detta styrks inte i diagrammet i figur 14. I juni månad 2015 
uppmäts vindstyrkan till 2061 m/s (summan av alla värden på vindstyrkan) och samtidigt 
observeras en låg totalstofthalt, endast 287 mg på en yta av 5,7 m2. I februari månad 2016 så 
är vindstyrkan 1187 m/s och stofthalten 477 mg på en yta av 5,7 m2. Vindstyrkan är alltså 
lägre i februari 2016 trots att det är högre mängd nedfallande stoft då än när vindstyrkan är 
högre.  

Sammanfattningsvis så påverkas stoftnedfallet, enligt denna studie, i högre grad av 
vindstyrkan (snarare än vindriktningen), som visat sig ha stor inverkan på mängden 
nedfallande stoft under de allra dammigaste månaderna (figur 11). 

5.4.2 Nederbörd 
Det finns inte heller ett tydligt resultat på att nederbörden har en stor inverkan på 
stoftnedfallet. Korrelationsberäkningen visar långt ifrån ett samband, då 
korrelationskoefficienten för stoft och nederbörd är -0,27. Dessutom så har liknande 
nederbördsmängder uppmätts i februari 2014 (35,1 mm), november 2014 (38,8 mm) och 
december 2012 (40,5 mm) men den totala månadsstofthalten för alla provpunkter visar på 
värdena 309 mg, 1245 mg respektive 125 mg på en yta av 5,7 m2 (figur 10). 

Det går dock att se att när parametrarna har toppar i diagrammet så verkar de samverka 
enligt teorin om att en hög nederbördsmängd borde ge låga stofthalter och att när det är höga 
stofthalter så borde det vara låg nederbördsmängd. Genom den här undersökningen finns det 
alltså svårigheter med att konstatera om nederbörden har en påverkan på stoftnedfallet eller 
inte. Det bör dock poängteras att detta diagram förstås inte säger hela sanningen om 
nederbördens inverkan på stoftnedfall.  

Det är dessutom lika troligt att det även för denna parameter, liksom vinden, sker påverkan 
på specifika dagar snarare än vad som går att utläsa från ett månadsvärde. Ett månadsvärde 
säger i det stora hela ganska lite om stoftpåverkan. 
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Väderdata har, som nämnts i metoddelen, kommit som timvärden i rådatafilerna och 
stofthalterna som månadvärden. Det är som sagt högst troligt att enstaka dagar eller kortare 
perioder har inverkan på stoftnedfallet, vilka ju inte syns i undersökningen på grund av att 
perioderna måste matchas med stoftperioderna. Om stoftet också hade mätts för varje dag, 
vilket inte är möjligt i dagsläget på grund av antalet provpunkter, så skulle man lättare kunna 
se vilka parametrar har en specifik påverkan på stoftnedfallet.  

5.5 Påverkan från andra källor 
Mycket tyder på att Aitikgruvan inte svarar för allt stoftnedfall som uppmäts. I flera fall har 
höga värden uppmärksammats vilka inte går att härleda till gruvans verksamhet. Det är dock 
oklart hur mycket av respektive källor som bidrar till det uppsamlade stoftet.  

5.5.1 Annan verksamhet 
Under år 2016 i juni månad var det uppmätta stoftvärdet vid punkten S12 61 mg (bilaga 3), 
vilket motsvarar 194 g/ar*mån. I samband med detta höga värde så uppmärksammades 
också att en gallring av skogen intill hade skett under den här perioden. Det är ett starkt 
tecken på att den uppsamlade stoftmängden inte alltid motsvarar det Aitikgruvans 
verksamhet ger upphov till. 

Det skulle också kunna vara så att de höga stofthalterna, i framförallt juni månad, i 
Tidnokenttä, Purnu och Kilvo (bilaga 3) inte uppkommer av gruvan, utan någon mer 
närliggande aktivitet. För det är ju just under sommarmånaderna som andra punkter, till 
exempel S18 och S25 som generellt visar på höga stofthalter, uppvisar lägre stofthalter än 
under andra månader (bilaga 3).  

5.5.2 Växtlighet 
Hur växtligheten ser ut nära provpunkterna är ytterligare en sak som kan påverka 
stoftnedfallet. Flera av NILU-hinkarna är placerade direkt under träd, och vissa står öppet 
(Larsson muntl.). Enligt en studie av Beckett, Freer-Smith och Taylor (1998) har det 
konstaterats att träd har en uppfångande effekt när det kommer till luftföroreningar. I en 
studie av Roupsard et al. (2013) framkommer också att växter har god uppfångningsförmåga 
av luftföroreningar till följd av dess stora ytor. I studien jämfördes syntetiskt gräs med glas- 
och cementytor och gräset visade sig ha 10e30 gånger bättre uppfångningsförmåga. Vidare är 
den dominerande vegetationen i norra Norrlands inland tallskog (Skogssverige 1997). 
Tallbarr har en klibbig yta (Saebo et. al 2012) och generellt så ökar uppfångningsförmågan 
för trädet om barken och löven har en skrovlig och klibbig yta (Beckett, Freer-Smith och 
Taylor, 1998).  

Förutom att fungera som en uppfångade faktor så skulle också växtligheten kunna bidra till 
att mer stoft genereras till provtagningskärlen i form av pollen och annat biologiskt material. 
Enligt en rapport av Boberg (2009) genererar tallar dött biologiskt material, som faller ned 
på marken, i en mängd av uppemot 1–1.5 ton per hektar och år.  

5.5.3 Intilliggande vägar och trafik 
Något som skulle kunna påverka stofthalterna både i fråga om stoft- och kopparhalter, är 
också E10 som ligger norr om gruvan och är belägen i nära anslutning till gruvområdet (figur 
1 och 2). Enligt Naturvårdsverket (2016d) är trafiken den största källan till utsläpp av koppar, 
och det är bromsar och slitage av vägbeläggningen som bidrar till kopparinnehållsrika 
stofthalter. Provpunkten S14 ligger både intill korsningen där vägen mot Aitikgruvan sticker 
av från E10 och även en trafik- och lastbilsrastplats där hastighetsbegränsningen ändras från 
100 km/h till 80 km/h. Denna sträcka är väldigt trafikerad eftersom att det är vägen norrut 
(till Kiruna, Norge m.m.) och transporter med tung trafik färdas här. Aitik är även Gällivare 
kommun största privata arbetsgivare (Boliden 2017a). Totalt sett beräknar man att 1000 
personer jobbar i Aitikgruvan (Lindmark Burck muntl.), vilket medför att många tar sig till 
jobbet efter denna väg. Provpunkten S14 har under flera gånger under åren (augusti 2011, 
mars 2012, juli 2013, september 2013, september 2014, november 2014) erhållit högre 
stoftvärden än S18 (bilaga 3), som ju är den punkt som har allra högst uppmätta stofthalten. 
Det kan helt enkelt bero på att vinden fört med partiklar från gruvområdet där 
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gråbergstippen (figur 1) möjligen är en stor källa men E10 skulle också kunna vara en 
bidragande orsak. Punkten S11 ligger ganska nära punkten S12 men innehar har trots det 
lägre stofthalter (bilaga 3). Förklaringen till det skulle kunna vara att S12 ligger närmare E10 
och att S11 inte påverkas lika mycket av E10.  

Även vägarbeten genererar mycket stoft. För några år sedan byggdes en vägtrumma om vid 
E10, precis i kanten av Sakajärvisjön (figur 4) och det kunde man se spår av på stofthalterna 
(Karlsson muntl.). För tillfället är också Nattavaaravägen som ligger nära punkten S15, S22 
och Tidnokenttä (figur 4), under ombyggnation vilket också kan anas på 2016 års stofthalt för 
punkten S15 i juni månad (bilaga 3). 

Till sist så är även allmänna grusvägar en potentiell källa till stoftnedfall. Punkterna S17, S23 
och S07 ligger precis intill en grusväg och det är förmodligen så att stofthalterna påverkas av 
damningen härifrån. 

5.5.4 Bergtäkt 
På andra sidan E10, mittemot punkten S11 och S12 finns en bergtäkt (gul fläck i figur 4) som 
kan tänkas påverka stofthalterna i punkterna närmast omkring, inte minst S12 (Karlsson, 
muntl.).  

I en studie gjord av Silvester, Lowndes och Hargreaves (2009) framkommer att bergtäkter 
kan ge upphov till dammspridning i samband med sprängning, krossning, lastning och 
transport.  

5.6 Mål och Villkor 
Det lokala målet på 750 ton nedfallande stoft per år har inte uppfyllts något av åren, men i 
tabell 1 framkommer det att målet inte är lång ifrån att nås, med tanke på hur det totala 
stoftnedfallet redan har sänkts (trots ökad produktion).  

Villkoren som Aitik har för nedfallande stoft är på flera sätt anmärkningsvärda. För det första 
så är punkterna S10-S15 villkorsstyrda just på grund av att det är belägna i närheten av där 
människor bor. Punkten S26 ligger även den i nära anslutning till flera permanenta bostäder 
och det är märkligt att inte den punkten också går under villkoren. Det skulle kunna vara så 
att den anses ligga för långt bort från verksamheten, men denna punkt har ibland erhållit 
högre stofthalter än punkten S15 (bilaga 3). Vidare har S26 även högre medelkopparhalt än 
S15 (tabell 2). I figur 9 går även att utläsa att punkten S26 har kopparhalter i klass med de 
villkorsstyrda punkterna S12 och S13, och har tillika högre kopparandel än punkterna S11 och 
S14. Utifrån detta verkar det som att villkoren som Aitikgruvan styrs av inte är helt 
genomtänkta, och att man bör justera dessa så att syftet med villkoren blir konsekvent. Å 
andra sidan kan punkten S26 i högre grad påverkas av yttre källor.  

För det andra så känns inte beräkningsmodellen (som beskrivs i stycke 3.6.2) helt 
representativ. Enligt rapporten Damning och partiklar som Sjöblom (2013) framtagit, så 
framkommer att man med denna typ av beräkningsmetod endast kan göra en grov 
uppskattning av mängden nedfallande stoft utanför verksamhetsområdet. Man underskattar 
alltså stoftnedfallet i den del av området som ligger närmast källan och överskattar 
stoftnedfallet i den del av området som ligger längst bort från källan (se respektie färgade 
områden i förhållande till provpunkten i figur 6). Att göra en grov uppskattning på det här 
sättet behöver alltså inte svara för den verkliga mängden stoft. Stoftnedfallet uppkommer 
både av diffus damning och punktkällor (Sjöblom 2013). I de fall provpunkten till största del 
präglas av en punktkälla kan det bli stora fel i uträkningarna. Det gör till exempel punkten 
S18. Omkring transportbanden som är den dominerande källan kring denna punkt så sker 
främst en lokal spridning av stoft i omkring 5-10 meter runtom bandet (muntl. Anders 
Karlsson). För den punkten kan det möjligen ske en oriktigt uppskattning av stoftnedfallet, 
vilket också kan göras på de villkorspräglade punkterna. I rapporten (Sjöblom 2013) står 
även att ”den del av Aitiks industriområde som täcks av gråbergsupplag med mera har inte 
tagits med i beräkningen då interna flöden bedöms vara mindre intressanta för 
bedömningen av verksamhetens miljöpåverkan”. Därför är alltså området i mitten i figur 6 
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inte medräknat. Att anse att ett gråbergsupplag som ett internt flöde borde vara likgiltigt med 
att anse punkten S18 som ett internt flöde då det finns närhet till bandgångar och 
beräkningsområdet går in på Salmijärvigruvan, som i allra högsta grad kan anses som ett 
internt flöde (figur 6). Om man därför skulle utesluta att räkna med punkten S18 för det 
totala stoftnedfallet per år så skulle kanske det interna målet (750 ton nedfallande stoft per 
år) uppfyllas. 

Utifrån den här studien så finns det några tveksamheter kring rimligheten för villkoren, och 
om de är utfärdade på ett bra sätt (främst i fråga om kartan i figur 6). Det skulle varit 
intressant om villkoret utformades så att stoftvärdena kan anges i en enhet som går att 
jämföra med gränsvärdena som gäller för utomhusluften. Detta för att man lättare ska kunna 
relatera till vilka mängder som är skadliga för hälsan. Enligt Naturvårdsverket (2017d) och 
miljökvalitetsnormerna får exempelvis inte halten av PM10 som dygnsvärde, överskrida 
50µg/m3 under fler än 35 dygn per kalenderår. Stoftvärdena som studerats i den här 
undersökningen är svåra att sätta in i ett större sammanhang. Villkoren har även uppkommit 
med hjälp av miljökonsekvensbeskrivningen från verksamheten (Lindmark Burck muntl.) 
och alltså vad de bör klara för nivåer, inte utifrån vad som är skadligt för människors hälsa 
etc. Dock så finns det ju som tidigare nämnts inga gränsvärden för just mängden nedfallande 
stoft, varken nationellt eller inom EU, och utifrån den synvinkeln är villkoren framtagna på 
ett bra sätt. Det mest optimala vore dock om gränsvärden för stoft togs fram internationellt 
och att de som utfärdar villkoren, Mark-och miljödomstolen i det här fallet (med hjälp av 
länsstyrelsen), utgår efter de värdena.  

5.7 Förbättringsförslag gällande egenkontrollen 
För att effektivisera stoftnedfallsprovtagningen och egenkontrollen har denna studie även 
fokuserat på förslag till placering av provpunkter i framtiden. Det har tidigare i diskussionen 
konstaterats att stoftnedfallet har minskat under åren. Nu återstår frågan om alla 
provpunkter är nödvändiga och om det går att effektivisera mätningen. 

5.7.1 Förslag till omorganisering av provpunkter 
Eftersom flera provpunkter uppvisar ett starkt samband till varandra (tabell 5) så skulle det 
möjligtvis fungera att ha en gemensam provpunkt för flera av dessa. 

Provpunkterna S07, S14, S15, S19, S21 och S26 visar sig ha ett starkt samband med högst en 
annan punkt (tabell 5). På grund utav att de verkar följa en egen trend och inte uppvisa något 
samband till andra punkter bör dessa fortsättningsvis mätas som de är idag.  

Provpunkterna S10, S11, S13, S17, S18, S23 och S25 uppvisar ett starkt samband till flera av 
de andra punkterna (tabell 5). Dessa skulle det möjligen kunna införas gemensamma punkter 
för, för att effektivisera stoftmätningen. Efter en vidare utredning av provpunkterna skulle till 
exempel S23 och S17 sammanföras till en gemensam punkt, som skulle placeras mitt emellan 
dem på Sakajärvivägen (röd väg på kartan i figur 4). Detta med motiveringen att de ligger 
någorlunda nära varandra idag och att de uppvisar bland den starkaste korrelationen med en 
korrelationskoefficient på 0,9 (tabell 5). Vidare skulle en gemensam punkt kunna införas för 
S10 och S11. De uppvisar också en korrelationskoefficient på 0,9. Att omorganisera 
provpunkter som är villkorsbelagda kan dock bli svårt, och även i det här fallet skulle en 
noggrannare utredning av sambandet behöva göras. Provpunkten S13 korrelerar även den 
väldigt bra med punkterna S10 och S11 (tabell 5), men ett liknande resonemang som nämnts 
ovan, går att föra även för denna punkt. Ett intressant resultat är även att punkten S12, som 
ju ligger nära punkterna S10, S11 och S13, och som tillika präglas av villkor, inte alls visar ett 
starkt samband till någon av de andra punkterna. Det beror nog till största del på att S12 i 
högre grad påverkas av andra källor än Aitikgruvan. 

Provpunkten S25 är en väldigt högbelastad punkt som ligger i nära anslutning till 
sandmagasinet. På grund av detta, samt att det inte finns några punkter, förutom 21, som 
placerade i det förhärskande vindriktningsbältet som SMHI (2017b) anger för platser med 
denna typ av topografi, så bör denna punkt inte omorganiseras. 
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Punkterna Kilvo, Purnu och Tidnokenttä har undersökts i flera år i nuläget, och de visar på 
liknande trender över året (bilaga 3). Dessa provpunkter visar också på några av de allra 
lägsta stoft- och kopparhalterna (tabell 3). I samband med vindriktningsfrågan så är det 
också möjligt att stofthalterna i dessa punkter påverkas mer av lokala aktiviteter, då de trots 
allt ligger ca 2 mil från Aitikgruvan. Därför är ett förslag att dessa punkter borde ses som 
”nog undersökta” och att man istället skulle kunna satsa på andra punkter.  

Punkten S18, som ligger väldigt nära transportbandet upp till anrikningsverket borde gå 
under villkoret i punkt 2 som säger att ”Boliden Mineral AB inom ramen för sin egenkontroll 
ska kontrollera utsläppen av stoft från krossar, malmmagasin och kvarnhall”. Man skulle 
därför kunna anse att mätningarna som utförs för villkoret, som sker 2 gånger per år 
(Lindmark Burck muntl.), är nog riktiga för att egenkontrollen ska uppfyllas. Punkten S18 
har dessutom mätts i många år och skulle kunna ses som ”nog undersökt”. Utöver det så har 
det även år 2016 införts en ny provpunkt intill mellanlagret som står på en plats med 
liknande belastning som S18 har, vilket är ytterligare ett argument till att man kan sluta med 
månadsmätningarna för punkten S18. 

Det finns en del oklarheter kring om det uppmätta bakgrundsvärdet är representativt. Det 
skulle därför vara intressant om Boliden Aitik placerade en provtagningspunkt långt bort 
från både verksamheten men också från de andra potentiella källorna som räknats upp 
tidigare. Genom detta skulle verksamheten få en bättre bild av sina utsläpp samtidigt som de 
nog skulle föregå med ett väldigt gott exempel för både allmänheten och andra företag 
gällande miljöövervakning. 

Till sist bör Boliden förslagsvis se över så att NILU-hinkarna är placerade utifrån att få en så 
rättvis bedömning mellan provpunkterna som möjligt. En del är dem är placerade rakt under 
träd medan vissa står öppet (Larsson muntl.), vilket också syns om man gör en jämförelse 
mellan bilderna i figur 15. För att se vilken eventuell påverkan växtligheten ger upphov till så 
är ett förslag att införa mätningar och dokumentation för halten organiskt material i 
proverna. Det borde vara stora mängder organiskt material på hösten då träden tappar sina 
löv och på våren då det blommar och pollen förekommer i förhöjda halter. Detta skulle 
kanske bidra till att företaget får en bättre bild av vad som kan tänkas vara en yttre påverkan.  

  
Figur 15. Skillnad på placeringen av provpunkterna S11 och S12 (röd markering), i förhållande till växtlighet.  

5.7.2 Förslag till spridningsberäkning 
För att få en bättre bild av spridningen av partiklar från verksamheten hade en mer ingående 
undersökning för just detta behövt göras. Det blev dock för omfattande för den här studien. 
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Det fanns svårigheter kring att hitta information om spridningsmodeller för just 
gruvverksamhet. De flesta modeller omfattar spridningen av PM10 och PM2,5 i samband 
med trafikutsläpp. Att spridningsmodeller för gruvverksamhet är svåra att generalisera och 
användas styrks av en studie gjord av Reed (2005) där det framkommer att dessa modeller är 
svåra att använda jämfört med modeller för underjordsgruvor, eftersom att 
spridningsvägarna ser helt olika ut beroende på topografin och närmiljön i området.  

I en studie av Bhaskar (1987) där syftet var att få en bättre förståelse för spridningen av 
luftburet stoft från gruvverksamhet, presenteras att stofthalterna avtar linjärt med avståndet 
från gruvan. I samband med detta är ett annat förslag inför framtida mätningar att införa 
provtagningspunkter i ett linjärt mönster bort från gruvan. Det skulle vara intressant att se 
om stoftmängderna avtar med avståndet även för Aitikgruvan. Det skulle främst vara 
intressant att placera dessa punkter i sydostlig riktning från gruvan, med anledning av den 
förhärskande vindriktningen och större andelen ”orörd” mark jämfört med de andra 
väderstrecken. Då skulle man också kunna dra slutsatser om att andra källor än 
gruvverksamheten har påverkan på stofthalterna. Det råder tvekan om att Tidnokenttä, 
Purnu och Kilvo påverkas av lokala aktiviteter snarare än gruvverksamheten, och en ny 
provpunkt skulle sättas upp i höjd med Björkberget, fast mellan Tidnokenttä och 
gruvområdet (figur 5), skulle man kunna se att om halterna i den nya punkten är låga, så 
stämmer resonemanget både om att stofthalterna avtar med avståndet, men också att 
Tidnokenttä har en annan källa till stoftnedfallet.  

5.8 Felkällor i undersökningen 
Vindriktningen för juli 2010 (figur 12) är från 1–15 juli på grund av att det inte finns något 
data för hela juliperioden alltså 15 jun-15 jul. Det kan ge missvisande resultat.  

Korrelationstesterna i tabell 5 gjordes utifrån ett sammanslaget månadsmedelvärde från åren 
2010–2016. Ett mer representativt resultat hade troligen uppnåtts genom att jämföra 
rådatavärdena som finns i bilaga 3. Det gjordes dock inte på grund utav att månadsvärden 
ibland saknas för flera olika provpunkter, vilka skulle varit tvungna att uteslutas. 

I denna studie borde även andra verksamheters stoftmätningar tagits i beaktning. Med det 
skulle Boliden Aitiks egenkontroll för stoftnedfall kunna sättas i ett större sammanhang. Det 
blev dock för omfattande för undersökningen samtidigt som PM10 och PM2,5 mäts snarare 
än mängden stoft. 

5.9 Slutsatser 
Sammanfattningsvis så har Boliden Aitik en väl fungerande egenkontroll gällande 
nedfallande stoft. Under studiens gång har det framkommit att Boliden Aitik tar frågan på 
stort allvar då det både finns mycket dokumentation och kunskap inom området. Det visar 
sig också i resultatet av undersökningen, då mängden nedfallande stoft har minskat utifrån 
flertalet aspekter, trots att produktionen ökat. För att förbättra egenkontrollen i fråga om 
stoftnedfall bör en omorganisering av en del provpunkter göras. En mer representativ metod 
för beräkningsmodellerna bör även införas i samverkan med de som utfärdar villkoren.  
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Bilaga 1 
Beskrivning av provtagningspunkterna och var, i förhållande till gruvområdet, de ligger.  

Provtagningspunkt Beskrivning av plats 
S07 Sydost om Salmijärvidagbrottet 
S10 Nordost om gruvområdet – Hos en privatperson i Sakajärvi by 
S11 Nordost om gruvområdet - Liikavaara by – norra 
S12 Nordost om gruvområdet – Hos en privatperson i Liikavaara by - södra 
S13 Nordost om gruvområdet - Laurajärvi by 
S14 Grenselet, norr om gruvområdet 
S15 Sydväst om sandmagasinet, längs med Nattavaaravägen 
S17 Öster om gruvområdet 
S18 Innanför gruvområdet – Intill transportbandet till anrikningsverket 
S19 Innanför gruvområdet - Söder om anrikningsverket  
S20 Innanför gruvområdet - Söder om sandmagasinet 
S21 Norr om gruvområdet och E10 
S22 Nordväst om sandmagasinet 
S23 Öster om gruvområdet 
S25 Norr om sandmagasinet 
S26 Väster om gruvområdet - Keskijärvi by  
Kilvo Söder om gruvområdet - Hos en privatperson 
Purnu Sydost om gruvområdet - Hos en privatperson 
Tindokenttä Söder om gruvområdet - Hos en privatperson 

 

Bilaga 2 
Årsvis medelkopparhalt (mg) för samtliga 19 provtagningspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S07 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 Kilvo Purnu Tidno
2010 0,061 0,020 0,012 0,036 0,019 0,026 0,003 0,076 0,198 0,178 0,043 0,005 0,003 0,144 - - 0,006 0,006 0,005
2011 0,037 0,025 0,011 0,031 0,023 0,036 0,004 0,045 0,148 0,026 0,091 0,006 0,004 0,065 0,009 - 0,002 0,003 0,005
2012 0,017 0,009 0,003 0,012 0,005 0,030 0,002 0,016 0,064 0,028 0,076 0,003 0,002 0,018 0,010 0,003 0,001 0,002 0,003
2013 0,018 0,012 0,005 0,010 0,006 0,014 0,003 0,018 0,061 0,021 0,053 0,003 0,003 0,022 0,008 0,003 0,003 0,003 0,004
2014 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,022 0,007 0,024 0,071 0,016 0,026 0,004 0,003 0,012 0,011 0,002 0,002 0,002 0,003
2015 0,011 0,008 0,004 0,015 0,006 0,012 0,004 0,023 0,123 0,025 0,019 0,003 0,003 0,021 0,014 0,009 0,004 0,003 0,004
2016 0,040 0,010 0,004 0,008 0,005 0,013 0,002 0,017 0,177 0,078 0,035 0,002 0,002 0,028 0,008 0,003 0,004 0,002 0,005
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Bilaga 3 
Stoftvärden (mg) för respektive provpunkter, månadsvis, under åren 2010–2016. 

 
 

S07 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 S26 Kilvo Purnu Tidno
JAN 2010 11 14 7 27 49 5 3 39 50 9 6 3 2 46 - - - - -

2011 14 2 2 7 11 10 0 5 39 6 2 1 1 22 - - 0 0 1
2012 7 7 2 9 14 12 2 8 30 25 4 4 2 7 4 24 1 1 2
2013 5 5 4 5 8 3 1 13 45 9 4 1 1 21 16 2 1 1 1
2014 1 1 1 11 1 4 1 3 6 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
2015 2 4 1 6 8 7 2 8 100 155 2 1 1 4 12 1 1 1 2
2016 - 8 2 3 16 - 2 - 115 96 5 - - - 14 6 2 1 3

Medel 7 6 3 10 15 7 2 13 55 43 3 2 2 17 9 7 1 1 2
FEB 2010 7 9 9 16 17 59 1 18 24 9 2 2 1 42 - - - - -

2011 18 4 1 8 14 8 2 29 91 22 8 3 1 40 - - 0 0 4
2012 17 23 6 15 82 72 1 28 43 11 4 13 3 23 171 2 1 1 5
2013 21 3 3 4 8 3 1 16 62 7 4 2 2 32 10 2 1 1 2
2014 3 15 5 16 9 68 1 16 62 15 4 11 3 9 66 3 1 1 1
2015 13 17 8 22 13 56 2 25 159 1 5 3 1 2 14 5 1 1 6
2016 73 7 3 5 5 39 1 46 140 77 2 4 3 44 20 3 1 1 3

Medel 22 11 5 12 21 44 1 25 83 20 4 5 2 27 56 3 1 1 4
MAR 2010 50 16 9 29 32 22 3 47 167 310 33 3 1 169 - -

2011 37 42 16 43 28 78 2 43 114 17 12 4 2 38 - - 1 2 13
2012 40 20 2 11 22 323 1 22 69 26 1 9 1 5 128 3 1 2 9
2013 34 26 15 28 30 40 1 53 45 18 12 2 1 35 21 6 1 1 7
2014 4 6 11 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 3 1 1 10
2015 2 1 1 6 1 22 1 3 2 1 1 1 1 1 134 1 1 1 3
2016 46 4 1 8 6 17 1 5 189 8 4 1 1 6 26 2 2 1 6

Medel 30 16 8 25 17 72 1 25 84 54 9 3 1 36 69 3 1 1 8
APR 2010 29 13 10 30 43 27 3 66 130 329 14 5 2 113 - - 1 4 4

2011 109 49 25 45 50 61 3 52 209 30 10 9 4 86 - - 2 4 6
2012 69 32 10 25 46 45 3 60 77 14 40 7 3 96 17 19 1 3 5
2013 72 46 17 33 42 42 1 61 116 21 32 8 3 85 340 20 2 2 5
2014 64 57 56 82 73 68 4 81 166 11 99 21 8 66 120 18 1 2 2
2015 51 86 44 96 41 70 3 27 152 21 30 31 2 54 494 13 21 3 9
2016 19 34 11 9 43 58 3 - 152 60 32 3 2 30 125 4 2 1 4

Medel 59 45 25 46 48 53 3 58 143 69 37 12 3 76 219 15 4 3 5
MAJ 2010 26 23 10 62 40 49 6 46 88 38 73 8 4 170 - - 4 3 12

2011 90 27 12 31 33 37 4 44 130 28 10 8 3 59 - - 1 1 4
2012 22 18 7 23 23 38 4 27 107 24 76 4 2 4 10 7 1 2 6
2013 14 14 7 53 21 12 3 20 58 9 12 6 3 17 98 8 2 11 5
2014 - 17 3 7 10 46 2 4 22 18 7 4 1 7 5 4 1 2 6
2015 22 6 1 35 15 21 1 5 22 4 2 1 1 2 33 2 1 2 7
2016 28 14 5 20 21 40 4 58 116 25 17 2 1 29 22 6 3 2 3

Medel 34 17 6 33 23 35 3 29 78 21 28 5 2 41 34 5 2 3 6
JUN 2010 85 24 9 15 14 41 8 21 65 83 22 11 6 55 - - 10 11 14

2011 - 59 7 76 18 60 4 40 68 10 20 11 3 - - - 8 4 23
2012 44 15 10 48 12 60 5 43 107 21 48 5 6 24 42 13 5 6 8
2013 11 13 4 12 5 49 4 20 34 10 5 11 5 2 29 4 4 4 8
2014 2 11 2 6 10 17 3 7 12 4 4 4 4 4 3 5 7 8 10
2015 18 11 3 24 9 18 3 28 58 1 7 1 1 4 39 17 29 4 12
2016 131 19 908 61 19 41 19 33 155 70 26 7 6 29 33 13 19 7 24

Medel 49 22 135 35 12 41 7 27 71 28 19 7 4 20 29 10 12 6 14
JUL 2010 11 5 8 46 25 19 7 56 65 1 10 6 7 36 - - 44 14 27

2011 28 25 18 58 12 32 8 15 43 26 11 11 11 30 3 - 5 13 27
2012 21 21 2 167 36 66 5 17 73 13 40 4 14 40 14 13 4 11 54
2013 19 15 8 31 11 210 8 30 39 20 14 6 27 18 15 11 6 15 20
2014 15 5 1 30 5 27 1 1 4 3 3 1 3 2 7 7 1 2 1
2015 25 15 7 53 1 14 3 11 43 9 8 5 11 10 31 10 1 14 11
2016 22 24 5 42 9 16 4 1 37 8 13 3 5 3 48 4 18 8 63

Medel 20 16 7 61 14 55 5 19 43 11 14 5 11 20 20 9 11 11 29
AUG 2010 114 25 9 28 11 26 2 40 121 38 26 7 8 75 - - 10 13 13

2011 41 21 10 110 13 101 5 47 73 34 19 5 9 - 41 - 24 9 18
2012 27 9 9 155 9 26 2 39 56 12 17 7 12 49 41 4 6 1 68
2013 177 11 4 38 9 44 5 10 30 22 19 - 5 20 54 10 7 5 20
2014 17 10 8 59 13 66 3 22 56 5 61 12 4 28 15 10 5 20 39
2015 18 4 1 43 8 - 4 10 41 6 7 3 3 37 - 7 3 6 17
2016 27 8 5 17 5 15 4 20 44 9 16 2 4 10 13 7 6 4 10

Medel 60 13 7 64 10 46 4 27 60 18 24 6 6 37 33 8 9 8 26
SEP 2010 99 11 4 3 7 21 2 21 53 16 8 3 4 45 - - 1 2 7

2011 11 2 2 51 5 16 2 3 121 8 4 2 4 4 24 - 4 2 16
2012 4 4 1 36 37 8 1 3 6 1 1 1 3 26 1 5 3 22 10
2013 22 4 6 2 2 108 2 49 26 1 24 3 3 14 10 4 2 2 1
2014 49 25 3 21 18 173 2 66 92 17 9 2 8 10 11 17 2 2 6
2015 103 17 7 39 11 58 4 71 52 9 15 4 7 38 68 19 11 11 14
2016 18 8 2 24 5 18 6 17 29 34 26 2 - 5 10 7 9 14 30

Medel 44 10 4 25 12 57 3 33 54 12 12 2 5 20 21 10 5 8 12
OKT 2010 134 34 8 23 14 31 3 40 263 20 8 10 3 52 - - 1 6 9

2011 18 5 1 21 5 4 2 13 40 4 10 15 2 12 74 - 1 2 9
2012 2 7 2 11 2 6 1 2 34 15 2 2 1 1 1 2 1 9 6
2013 15 12 4 44 11 15 2 18 55 12 11 3 2 8 5 4 1 8 13
2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 10 19 5 18 8 12 1 19 60 3 20 2 2 12 21 5 2 3 9
2016 22 14 3 4 5 6 2 11 19 1 2 1 1 15 16 3 6 2 3

Medel 34 15 4 20 8 12 2 17 79 9 9 6 2 17 23 4 2 5 8
NOV 2010 35 25 15 41 29 14 2 36 87 91 82 8 2 45 - - 6 1 14

2011 151 14 7 20 18 7 1 34 153 1 8 3 1 49 19 - 1 1 4
2012 61 27 12 31 20 59 1 51 101 5 5 3 1 48 30 4 1 4 3
2013 - 19 8 27 21 31 2 39 71 33 35 5 2 35 26 7 4 2 3
2014 3 8 6 34 15 177 2 27 90 17 6 62 2 13 771 6 1 2 3
2015 16 16 15 42 15 17 1 34 122 16 2 4 2 26 43 3 1 1 3
2016 2 1 1 3 1 1 1 9 58 77 3 1 1 2 1 1 1 1 2

Medel 45 16 9 28 17 44 1 33 97 34 20 12 2 31 148 4 2 2 5
DEC 2010 20 17 5 18 26 13 1 69 77 15 4 5 1 54 - - 1 1 1

2011 17 22 10 14 10 28 3 33 76 10 4 6 4 43 34 - 1 2 3
2012 4 7 1 4 10 4 1 6 22 53 4 2 1 1 1 1 1 1 1
2013 11 6 10 2 16 11 1 14 46 3 1 1 1 19 8 4 1 1 2
2014 1 3 1 1 8 26 1 2 40 1 1 3 2 10 33 1 1 1 1
2015 6 19 8 16 4 42 5 36 104 5 7 5 1 58 95 2 4 2 2
2016 18 1 3 4 1 1 1 8 111 1 1 1 1 10 1 1 1 1 2

Medel 11 11 5 8 11 18 2 24 68 13 3 3 2 28 29 2 1 1 2
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Bilaga 4  
Rådatafil för provpunkten S20. 

 
Cu i stoft Cu i stoft Totalmängd Totalmängd     

stoft stoft   
µg.tot g/(ar*mån) mg g/ar*mån 

2010-01 6 0,019 6 19 
2010-02 1 0,003 2 6 
2010-03 23 0,073 33 105 
2010-04 23 0,073 14 45 
2010-05 47 0,15 73 232 
2010-06 28 0,089 22 70 
2010-07 12 0,038 10 32 
2010-08 25 0,08 26 83 
2010-09 27 0,086 8 25 
2010-10 44 0,14 8 25 
2010-11 83 0,264 82 261 
2010-12 191 0,608 4 13 
2011-01 46 0,146 2 6 
2011-02 172 0,547 8 25 
2011-03 145 0,462 12 38 
2011-04 250 0,796 10 32 
2011-05 51 0,162 10 32 
2011-06 130 0,414 20 64 
2011-07 41 0,131 11 35 
2011-08 90 0,286 19 60 
2011-09 8 0,025 4 13 
2011-10 34 0,108 10 32 
2011-11 70 0,223 8 25 
2011-12 51 0,162 4 13 
2012-01 97 0,309 4 13 
2012-02 175 0,557 4 13 
2012-03 87 0,277 1 3 
2012-04 98 0,312 40 127 
2012-05 3 0,01 76 242 
2012-06 175 0,557 48 153 
2012-07 78 0,248 40 127 
2012-08 109 0,347 17 54 
2012-09 2 0,006 1 3 
2012-10 14 0,045 2 6 
2012-11 30 0,095 5 16 
2012-12 41 0,131 4 13 
2013-01 91 0,29 4 13 
2013-02 83 0,264 4 13 
2013-03 88 0,28 12 38 
2013-04 10 0,032 32 102 
2013-05 80 0,255 12 38 
2013-06 18 0,057 5 16 
2013-07 55 0,175 14 45 
2013-08 49 0,156 19 60 
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2013-09 42 0,134 24 76 
2013-10 32 0,102 11 35 
2013-11 67 0,213 35 111 
2013-12 24 0,076 1 2 
2014-01 2 0,006 1 3 
2014-02 87 0,277 4 13 
2014-03 14 0,045 1 2 
2014-04 111 0,353 99 315 
2014-05 2 0,006 7 22 
2014-06 3 0,01 4 13 
2014-07 5 0,016 3 10 
2014-08 50 0,159 61 194 
2014-09 1 0,003 9 29 
2014-10 13 0,041 

  

2014-11 20 0,064 6 19 
2014-12 9 0,029 1 3 
2015-01 22 0,07 2 6 
2015-02 29 0,092 5 16 
2015-03 5 0,016 1 2 
2015-04 42 0,134 30 95 
2015-05 4 0,013 2 6 
2015-06 16 0,051 7 22 
2015-07 12 0,038 8 25 
2015-08 9 0,029 7 22 
2015-09 27 0,086 15 48 
2015-10 18 0,057 20 64 
2015-11 9 0,029 2 6 
2015-12 38 0,121 7 22 
2016-01 101 0,321 5 16 
2016-02 73 0,232 2 6 
2016-03 41 0,131 4 13 
2016-04 42 0,134 32 102 
2016-05 55 0,175 17 54 
2016-06 37 0,118 26 83 
2016-07 13 0,041 13 41 
2016-08 19 0,06 16 51 
2016-09 25 0,08 26 83 
2016-10 4 0,013 2 6 
2016-11 7 0,022 3 10 
2016-12 4 0,013 1 3 
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