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Finngruvan - Monitoring of water quality, analysis of 

runoff and receptors in the area after mining 
 

Johan Johansson 

 

Abstract 

This thesis raises the problem with acid mine drainage around the closed mine Finngruvan. 

The purpose of the investigation was to compare metal content in surface water in the area 

and its catchments between year 2010 and 2003, also to make calculation of specific runoff 

and metal load, furthermore determine the recipients in the area. Surface water sampling 

where preformed at the same place as 2003 and also at a few other places of interest.  A 

digital elevation file were used in GIS to calculate the area of the watersheds in the region, 

observations in the field where also made. The collected data were used to make comparisons, 

calculations and conclusions. The result showed that the surface water 2010 had somewhat 

lower metal concentrations. The metal load calculation shows that most metals leak in the 

southern basin, but significant leakage also occurs in the western basin. The receptors in the 

region are Hånsjön, Abbortjärn and Garphytteån. Conclusion to confirm the results in this 

investigation, continuous surface water sampling is needed.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Finngruvefältet är beläget ca 5 kilometer norr om Kopparberg i Bergslagen (figur 2). Gruvan är 

nedlagd sedan slutet av 1800-talet och ägs idag av Boliden Mineral AB. Ett gråbergsupplag av 

betydande storlek finns i området där sulfidmalm en gång bröts. Vattnet som passerar 

gråbergsupplaget har vid tidigare undersökningar visat sig urlaka så mycket metaller att det är 

en potentiell fara för miljön, se figur 1 (Bäckström och Johansson 2003). 

 

Området bedöms utgöra riskklass 1 enligt den MIFO 2 undersökning som utfördes 2003, dvs. 

mycket stor risk för människors hälsa och omgivande miljö (Bäckström och Johansson 2003). I 

undersökningen uppskattas mängden avfall (gråbergsupplaget) som mycket stor (410 000 ton) 

och det är framför allt koppar och kadmium som anses utgöra den största risken. Även halterna 

av zink, bly och arsenik överskrider naturvårdsverkets riktvärden. I undersökningen konstaterar 

man också att gråbergsupplaget har relativt lågt pH, (ca 4,5) vilket indikerar att 

karbonatbuffringen håller på att ta slut.  Låg alkalinitet i utströmmande grundvatten styrker 

detta. Förutsättningarna för spridning till grundvatten och mark bedöms vara mycket stor, även 

spridningen till ytvattnet bedöms som stor.  

 

SGU undersökte tidigare området (Qvarfort och Fagerlind 1992). Då togs bl.a. två ytvatten prov i 

avrinningsområdena, dessa hade förhöjda halter av framför allt koppar men även kadmium, zink 

och kobolt. En inventering av området utfördes och mängden avfall, samt områdets geologi, 

hydrologi och hydrogeologi skattades (Qvarfort och Fagerlind 1992). Det kan antas att de var 

SGU:s undersökning som ledde fram till att länsstyrelsen lät göra den ovan nämnda MIFO 

undersökningen av området i början av 2000- talet. 
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Figur 1. Ortofoto över Finngruvan med omgivning. De svarta markeringarna visar utströmningsområden där biota 

påverkats och vegetationen har svårt att etableras sig. Kartmaterialet är hämtat från det digitala kartbiblioteket, 

Lantmäteriet.  

 

1.2 Områdesbeskrivning  

 

Finngruvefältet är beläget 5 km norr om Kopparberg i Bergslagen, Ljusnarsbergs kommun på en 

höjd av ca 300 m.ö.h (figur 2). Den dominerande jordarten utanför gruvområdet är moig morän 

med normal blockhalt medan berggrunden består av leptit (omvandlade vulkaniska bergarter) 

genomsatt av yngre granit. Väster om gruvområdet består jorden av sandig blockfattig morän 

och i söder ligger en myrmark kallad Sotmossen (Bäckström och Johansson 2003). I sin 

undersökning av området genomförde Bäckström och Johansson (2003) en grundlig kartering 

av jordarter och bergarter i fält och kom fram till liknande resultat som SGU:s undersökning 

utförd av Qvarfort och Fagerlind (1992). För utförligare information se SGU:s berggrunds och 

jordartskarta i bilaga 1 och 2.  

 

Gruvområdet är beläget mitt på vattendelaren vilket innebär att området har två tydliga 

avrinningsområden. Det ena avrinningsområdet dräneras väster ut och det andra dräneras söder 

ut. Ett tredje mindre avrinningsområde kan urskiljas norrut. De mottagande recipienterna av 

lakvattnet är främst Hånsjön i det västra avrinningsområdet, vilken i sin tur mynnar i sjön 
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Björken. I det södra området rinner bäcken via Sotmossen mot Kopparberg och ut i recipienten 

Garhytteån (Qvarfort och Fagerlind 1992). Från den topografiska kartan kan också bedömas att 

vattendelaren löper rakt igenom gruvan i nordlig riktning. På kartan i figur 3 kan gruvans 

avrinningsområden ses. Gruvan är kulturminnesmärkt, ett antal vattenfyllda inhägnade gruvhål 

finns i området och en rastplats finns på högsta punkten med vacker utsikt västerut över 

Ställdalen.  

  
Figur 2.  Terrängkarta med infälld Sverigekarta, Finngruvan är utmärkt med svart punkt. Kartmaterialet är hämtat 

från det digitala kartbiblioteket, Lantmäteriet. 
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1.3 Gruvhistorik 

 

Redan på 1500-talet hade bergsbruket fått en viktig roll i svensk ekonomi. Sverige var väl försett 

med alla de naturresurser som krävdes för utvinning av metaller. Man hade inte bara gott om 

malm utan också mycket skog och rinnande vatten, vilket var en bristvara i resten av Europa. 

Hemmamarknaden var liten men ute i Europa fanns stor efterfrågan så det mesta av metallerna 

gick på export, vilket gjorde att bergsbruket fick stor betydelse för landets ekonomi, näringsliv 

och kulturella utveckling. Engelska och Holländska flottan hörde till de viktigaste köparna 

(Bernes och Lundgren 2009). De mesta av metallerna som exporterades producerades i 

Bergslagen som fått sitt namn på grund av den omfattande bergshantering, brytning och 

smältning av malmer som bygden i mellansverige kommit att förknippas med. (Bergslagen 2010)  

 

Det finns olika uppgifter om när Finngruvefältet upptäcktes, men det bör ha varit i början av 

1600-talet (Carlborg 1934). Eftersom markerna i området har en berggrund rik på 

mineraliseringar kan man hitta ett flertal andra gruvor i närheten. Den viktigaste ligger ca 5 

kilometer bort och är Ljusnarbergsfältet i anslutning till Kopparberg.  I Finngruvan bröts i stort 

sett enbart kopparmalm. För att bryta malmen användes tillmakningsmetoden (vedeldning och 

vattenbegjutning), detta kan fortfarande ses på de släta bergväggarna i gruvhålen. Redan 1719 

provade man att spränga med krut i gruvan, men det var aldrig lönsamt att använda denna nya 

metod (Carlborg 1934). 

 

Utvinningen av malm ur brutet berg var år 1850-1851 12.5% och 1858-1861 hade den ökat till 13-

14%. Den brutna malmen hade ett innehåll på ca 2,5 % garkoppar (ren koppar)(Carlborg 1934). 

Av gruvkartorna från tiden och gråbergsupplagets storlek så bedöms att brytningen måste ha 

varit mycket omfattande och större delen av bergslagets kopparproduktion (ca 1500 ton) under 

denna tid bör ha kommit från Finngruvan (Tegengren 1924). 

 

Carlborg (1934) beskriver detaljerat gruvans historia från det att man började bryta tills 

brytningen avslutades år 1861 på grund av att malmen inte längre var tillräckligt rik. En 

bidragande orsak var också de sjunkande världsmarknadspriserna på metaller (Bernes och 

Lundgren 2009). 

 

1.4 Gruvavfall 

 

I området dominerar bergarten leptit som tillhör gruppen regionalmetamorfa-bergarter som 

bildats av sura vulkaniska bergarter och är relativt vanlig i Bergslagen (Loberg 1999). För att en 

mineralisering ska vara brytvärd och kunna kallas malm (ekonomiskt begrepp) krävs ett högt 

mineralinnehåll. De kommersiellt viktigaste metallerna förekommer i regel som sulfider i 

berggrunden. Vid Finngruvan innehåller malmen höga halter av sulfiderna kopparkis (CuFeS), 

magnetkis (FeS), pyrit (FeS2) och zinkblände (ZnS). Brytningen av malmen i området har 

inneburit att stora mängder av dessa sulfider kommit i dagen. När sulfidernas yta exponeras för 

luft och vatten ökar vittringshastigheten drastiskt. Under brytningen producerades främst avfall 

av typen varp (gråberg). Varpen är det berg som tas bort för att nå den mineralhaltiga malmen, 

den är väldigt heterogen och består av allt från gråberg till bitar med högt malminnehåll. 

Mineralinnehåll, storlek och vittringsbenägenhet kan variera mycket i varpen. (Bäckström och 

http://www.bergslagen.se/
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Johansson 2003). 

 

1.4.1 Syrabildande vittringsprocesser 

 

När sulfidmineraler reagerar med syre frigörs metaller, sulfat och syrabildande vätejoner. Det 

vanligaste sulfidmineralet är Pyrit (FeS2). Oxidationen av sulfidmineraler sker främst genom två 

kemiska och en biologisk reaktion (Torstensson 2002): 

 

• kemisk oxidation med syre, så kallad pyritoxidation är mycket vanlig: 

 

                            
         

 

• kemisk oxidation med trevärt järn, där rostutfällningar bildas: 

 

                             

 

• biologisk inducerad oxidation, då pyritoxidationen sker med hjälp av bakterier. 

 

Dessa tre oxidationsprocesser ger liknande reaktionsprodukter med vätejoner, sulfatjoner och 

metalljoner som följd. En generell egenskap hos dessa processer är att de accelererar vid ett lägre 

pH (Torstensson 2002). 

 

Oxidationen av sulfidmineral är beroende av faktorer såsom pH, temperatur och vattenmättnad. 

Dessa faktorer styr tillsammans med mineralinnehållet reaktionshastigheten hos 

sulfidoxidationen, som får direkt betydelse för hur mycket metaller, sulfat och vätejoner som 

frigörs i området (Torstensson 2002).  

 

1.4.2 Buffrande vittringsprocesser 

 

Om endast sulfidmineral finns i gråbergsupplaget lakas metallerna där ut i en accelererande 

process med minskat pH, vilket till slut resulterar i ett lakvatten med höga metallhalter och lågt 

pH. Detta får förödande konsekvenser på miljön, men om det däremot finns mineral med 

neutraliserande förmåga, reagerar de med vätejonerna och urlakningen av metaller förhindras 

genom utfällning av metallsalter. Dessa metaller kallas med ett samlingsnamn för buffrande 

mineral. Exempel på sådana är kalcit (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2) och silikatmineral såsom 

olivin ((Mg, Fe)2SiO4(s)). Man skiljer på karbonatmineral som kan neutralisera pH och 

silikatmineral som bara kan neutralisera till ett pH runt 4 (Torstensson 2002). 

   

• Kalcitbuffring; 

 

                             
 

 

 

Något som skiljer de buffrande mineralen åt är deras effektivitet att neutralisera vätejonerna, 

detta kallas buffringshastighet. Mineralet kalcit har en hög upplösningshastighet, medan 
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dolomit och silikatmineral generellt har längre upplösningshastighet. Detta påverkar hur mycket 

som hinner lakas ut innan vätejonerna är neutraliserade. Därför är det viktigt att veta tillgången 

på buffrande material och sulfidmineral i gråbergsupplaget när man ska gör en skattning av 

framtida metallurlakning och miljöpåverkan (Torstensson 2002).  

 

1.5 Syfte 

  

Syftet med examensarbetet är att jämföra metallhalterna i ytvatten år 2010 med de halter som 

uppmättes år 2003 vid Finngruvan och dess avrinningsområden. Därtill bestämma 

avrinningsområdena till gruvan, analysera vilka vattendrag som är recipienter för lakvattnet, 

samt uppskatta den specifika avrinningen och metallbelastningen i området. 

 

 

2 Material och Metod 
 

2.1 Ytvattenprovtagning och analys 

 

Totalt togs 16 ytvattenprov i området i mitten av september år 2010. Av dessa togs 13 prov i 

avrinningsområdena, två prov vid ett högre flöde och ett prov utanför avrinningsområdena för 

att få ett bakgrundvärde. Provpunkterna redovisas på kartan i figur 3.  

 

För mätningar av pH och konduktivitet i fält användes en pHmätare av märket Mettler toledo 

Type 1120 samt en Konduktometer av märket CG 857 Schott Geräte. Vid provtagningen av 

ytvatten beaktades undersökningen av Bäckström och Johanssons (2003) för att ta proven på ett  

likvärdigt sätt. Vid provtagningen undveks hudvårdsprodukter då dessa kan innehålla höga 

halter av zink och för säkerhetsskull användes engångshandskar. Proverna togs om möjligt mot 

strömningsriktningen utan att få med ytfilmen eller röra upp bottensedimentet. I enlighet med 

instruktioner från ALS Scandinavias labratorie i Luleå användes 125ml syradiskade provflaskor i 

plast för att ta proverna. Proven förvarades mörkt och svalt innan analys av metallinnehåll, 

alkalinitet och sulfat på ALS labratorie.  
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Figur 3. Provpunkterna för ytvatten utmärkta i rött och avrinningsområden är utmärkta i blått. Provpunkt 3 utgick på 

grund av för litet vattenflöde. Kartmaterialet är hämtat från Digitala kartbiblioteket, Lantmäteriet. 
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För att analysera provresultaten användes data med gränsvärden från Naturvårdsverket. Dessa 

data finns i tabell 1a och 1b. Tabell 1b innehåller gränsvärden med avseende på metaller i 

ytvatten enligt det nya systemet 2008. Överskrider halterna gränsvärdet finns risk för påverkan 

på biota, värdena baseras på filtrerat vatten (0,45 µm). I denna undersökning har dessa 

gränsvärden använts för en jämförelse med ofiltrerade prov. Dessa gränsvärden torde gå att 

jämföra med ofiltrerade prov, vid de aktuella förhållandena för Cu, Cd och Zn (Tord Andersson 

muntl). För att jämföra metallhalterna år 2010 med år 2003 användes resultaten från 

undersökningen av Bäckström och Johanssons (2003). 

 
Tabell 1a: Värden för bedömning av tillstånd i sjöar och vattendrag, med avseende på metaller, enligt det gamla 

systemet (Naturvårdsverket 1999a). 

 
    Metallhalt (µg/l)       

Klass Benämning Koppar Zink Bly Kadmium Krom Nickel  Arsenik 

1 Mycket låga halter <0,5 <5 <0,2 ≤0,001 ≤0,3 ≤0,7 ≤0,4 

2 Låga halter 0,5-3 5-20 0,2-1 0,001-0,1 0,3-5 0,7-15 0,4-5 

3 Måttligt höga halter 3-9  20-60 1-3  0,1-0,3  5-15 15-45 5-15  

4 Höga halter 9-45 60-300  3-15 0,3-1,5 15-75 45-225 15-75 

5 Mycket höga halter >45 >300 >15 >1,5 >75 >225 >75 
OBS. Kopparvärden gäller framför allt för sjöar och mindre vattendrag. 

 
Tabell 1b: Gränsvärden för bedömning av tillstånd i sjöar och vattendrag, med avseende på metaller enligt det nya 

systemet. Värdena baseras på filtrerat vatten (0,45µm). (Naturvårdsverket 2008a, Naturvårdsverket 2008b)  

      Metallhalt (µg/l)   
Koppar Zink Bly Kadmium Krom Nickel Kvicksilver 
4  3-8 7,2 0,45–1,5 3 20 0,05 

OBS. Gränsvärdet för zink är baserat på adderad risk, det vill säga värdet avser den zink som är tillförd vattendraget 

utöver bakgrundshalten. 

 

2.2 Avrinningsområden 

 

2.2.1 Inventering 

 

En översiktlig inventering av avrinningsområdena gjordes till fots. Recipienter, 

ytvattenavrinningen, lutningen i terrängen samt eventuella diken och annan mänsklig påverkan 

studerades. För att göra detta användes terrängkartan och GPS. 

 

2.2.2 GIS bearbetning. 

 

Höjddata i rasterformat (50 x 50 m) hämtades hem från det digitala kartbiblioteket 

(Lantmäteriet 2010). En cellstorlek på 50x50 meter, innebär att en yta på 2500 m2 enbart har ett 

höjdvärde. Ett raster är en yta indelad i celler där varje cell tilldelas ett värde, i detta fall ett 

höjdvärde, för ytan den representerar (Eklundh 2006). Denna rasterfil användes sedan för att 

beräkna avrinningsområden för de olika flödesriktningarna från gruvan. 
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Till samtliga uträkningar användes kartprogrammet ArcGis 9.2. Höjdrastret jämnades först ut 

med funktionen Fill Sink. Detta görs för att lokala svackor i datat kan resultera i en felaktig be-

räkningsriktning på avrinningen. Därefter gjordes en rasterfil med flödesriktningar i området 

med hjälp av Flow Direction. Denna funktion knyter samman rasterceller med den närmaste 

cellen med det lägsta värdet i förhållande till ursprungscellen (ArcGIS Desktop Help 2010). De 

olika delavrinningsområdena togs fram med hjälp av Flow Direction-rastret samt koordinaterna 

för punkterna. Då rastret består av pixlar om 50x50 meter och koordinaterna är 1x1 meter an-

vändes funktionen Snap Pour Point för att den punkt som avrinningsområdet rinner genom ska 

ligga i den pixel med lägsta värdet, alltså lägsta nivån närmast punkten. Därefter omvandlades 

rasterfilen till en polygonfil genom Convert Raster to Polygone. Detta gjordes för att slutligen 

kunna beräknas respektive area med hjälp av Calculate Geometry. Slutligen jämfördes beräk-

ningen med terrängkartan för att se om det verkade rimlig. 

  

Kartor som visar metallhalterna i de olika provpunkterna grafiskt skapades genom att importera 

en excelfil med provresultaten år 2010 och deras position, add X and Y data. Därefter användes 

Quantetis, Graduated symbols för att göra kartan som visar fördelningen av metallhalterna i 

provpunkterna. ArcGIS användes också för att tillverka de kartor som tydliggör denna studie. 

Samtliga kartor och flygfoton är hämtade från det Digitala kartbiblioteket (Lantmäteriet 2010). 

 

2.3 Flödesmätning och metallbelastning 
 

2.3.1 Flottörmetoden 

 

Flödet beräknades enligt ekvation 1, den så kallade flottörmetoden. En plastflaska på 50 cl 

användes som flottör, med den mättes ytströmshastigheten genom tidtagning på en fem meter 

lång sträcka. För att räkna ut flödet mättes tvärsnittsarea för vattendraget som sedan 

multiplicerats med hastigheten och uppskattat k-värde. K-värdet används eftersom metoden inte 

tar hänsyn till bottenförhållandena (Bydén m.fl. 2003).  

 

       
  

 
                                                                                      (ekv 1) 

 

V = hastighet (m/s) 

A = tvärsnittsarean (m2) 

 

K = ett uppskattat värde som beror på bottenfriktionen 

K = 0,5 mycket ojämn botten, sten och/eller vass och gräs 

K = 0,6 något ojämn botten, sten 

K = 0,7 jämn botten sand eller grus 

K = 0,8 jämn konstgjord sektion av trä, stål eller betong 

(Bydén m.fl. 2003) 

 

2.3.2 Specifik avrinning 

 

Specifika avrinningen beräknades enligt ekvation 2. Den specifika avrinningen kallas också den 
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areaviktade avrinningen och den gör det möjligt att jämföra olika stora avrinningsområden. 

(Grip m.fl. 1994)  

 

   
      

    
           (ekv 2) 

         

q = specifik avrinning(l/s ∙ km2) 

Q = flödet i (m3/s) 

Aavr = avrinningsområdets area (km2) 

  

2.3.3  Metallbelastning 

 

Metallbelastningen beräknades enligt ekvation 3 och 4. För det västra avrinningsområdet 

användes metallhalterna i provpunkt 11, för det södra avrinningsområdet användes 

metallhalterna i provpunkt 13 och för bakgrundsvärdet användes metallhalterna provpunkt 9 

(figur 3). 

   

Den specifika avrinningen år 2009 togs från SMHI:s medelvärde för året vid Stora Kumlan, 

17,7491 liter/s ∙ km2. Området ligger några kilometer nordväst om Finngruvan. Specifika 

avrinningens medelvärde de senaste 30 åren togs från SMHI stationen Kringlan, 13,65 liter/s ∙ 

km2 .Data hämtades från SMHI (2010). 

 

För att beräkna läckaget i kg/år ∙ km2 av metaller vid de tre provpunkterna användes ekvation 3. 

För att beräkna läckaget i kg/år av metaller för västra och södra avrinningsområdena användes 

ekvation 4. 

 

Fc = Q ∙ S ∙ Cc           (ekv 3 ) 

 

F = Q ∙ A ∙S ∙ Cc          (ekv 4) 

 

Fc = metallbelastning (kg/år ∙ km2) 

F= metallbelastning (kg/år) 

 

A = area för avrinningsområdet (km2) 

Q= specifikavrinning (l/s ∙ km2) 

S = sekunder per år  

Cc= metall koncentrationen kg/l 

 

 

3 Resultat 

 

3.1 Provresultat ytvattenprov år 2010 

 

I detta avsnitt presenteras provresultat för de mest intressanta värdena år 2010 (tabell 2) samt 

de resultat som beräknats utifrån provresultaten, jämförelser och observationer.  
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Tabell 2. Provresultat för ytvattenprover år 2010. Prov 1 – 8 är tagna på samma platser som 2003. För belägenhet av 

provtagningspunkter se figur 3. I Bilaga 3 finns samtliga resultat för ytvattenprover år 2010 presenterade. 

Provtpunkt pH HCO3 SO4 EC As Pb Cd Co Cu Ni Zn 

 nr/typ   mekv/l mg/l µS/cm µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

1. 5,57 0,02 19 40 <1 <0,6 0,247 6,52 1830 1,53 31,4 

2. 5,70 0,05 40 70 <1 <0,6 0,588 11,8 5780 1,53 84,5 

4. 6,87 0,28 16 70 <1 0,635 <0,05 0,29 25,6 <0,6 5,9 

5. 5,45 0,03 40 80 <1 <0,6 0,526 16,3 4510 2,14 80,5 

6. 4,92 0,02 65 110 <1 2,56 0,867 24,6 11200 2,65 116 

7. 6,37 0,21 1,6 20 <1 <0,6 <0,05 1,32 <1 0,803 7,95 

8. 5,38 0,02 43 80 <1 <0,6 0,318 6,78 3080 1,87 52,7 

9. Bakgrund 5,85 0,07 1,8 10 <1 1,84 <0,05 0,239 <1 <0,6 <4 

10. Recipient 6,54 0,26 4,1 40 <1 <0,6 <0,05 <0,2 1,33 <0,6 <4 

11a. 4,90 0,02 8,1 20 <1 1,13 0,055 1,91 171 0,704 23,1 

11b. Högt flöde 3,90 0,02 5,8 20 <1 2,56 0,11 3,24 314 0,964 18,4 

12. 4,92 0,02 8 20 <1 1,34 0,0688 2,55 196 1,04 20,5 

13a. 5,80 0,06 9,8 30 <1 0,947 0,115 4,03 779 0,749 22,4 

13b. Högt flöde 4,70 0,04 6,6 20 <1 1,35 0,105 2,92 780 <0,6 14,9 

14. 5,71 0,06 5,7 20 <1 1,37 0,079 3,25 417 0,747 16,2 

15. 5,30 0,02 7 20 <1 1,77 0,0785 4,89 317 1,01 20,6 

 

 

3.2 Metallernas samvariation 

 

Koppar, kadmium och zink är de metaller som finns i högst halter i ytvattenproven år 2010. I 

figur 4 och 5 visas hur metallhalterna samvarierar med konduktivitet och sulfat. I figur 6 och 7 

visas hur halterna av sulfat och koppar ser ut för varje provpunkt i hela området år 2010. 
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Figur 4. Visar hur metallhalterna år 2010 ökar med ökad konduktivitet, y axeln visar µg/l och är loggaritmerad. 

 

 
 

Figur 5. Visar hur metallhalterna år 2010 ökar med ökad sulfathalt, y axeln visar µg/l och är loggaritmerad. 
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Figur 6. Visar sulfatkoncentrationen i ytvattnet i området, halterna avtar längre bort från gruvan.  Ett undantag är 

provet längst i söder.  
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Figur 7. Visar kopparkoncentrationen i ytvattnet i området, koncentrationen avtar längre bort från gruvan. Halterna 

av koppar i kartbilden har klassats enligt naturvårdsverkets riktvärden 1999,  tabell 1a. 
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3.3 Jämförelse av ytvattnets metallhalter år 2010 och år 2003. 

 

När halten metaller i ytvatten överskrider gränsvärdet enligt Naturvårdsverket 2008 (figur 1b), 

kan skada på biota uppkomma. För metallerna koppar (figur 8), kadmium (figur 9) och zink 

(figur 10) som presenteras i figurerna nedan finns riks för detta, eftersom de till stor del 

innehåller så höga halter att de överskrider gränsvärdena. För proven år 2010 och år 2003 har 

analysmetoder med olika detektionsgräns använts, därför är lägsta gränsen för metallhalterna 

olika.  

 

 
 
Figur 8. Jämförelse av kopparhalter vid samma provpunkter, värdena visas i µg/l. Värden för provpunkt 4, 7 och 9 är 

låga/osäkra därför visas de inte i diagrammet. 

 

Provp 1 Provp 2 Provp 4 Provp 5 Provp 6 Provp 7 Provp 8
Provp 9 -
Bakgrund

2010 1830 5780 26 4510 11200 <1 3080 <1

2003 1 550 4 960 31,8 4 560 12 900 3,36 3 900
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---- Mycket höga halter av Cu >45 µg/l
Naturvårdsverket 1999.
---- Gränsvärde 4 µg/l
Natturvårdsverket 2008.
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Figur 9.  Jämförelse av kadmiumhalter vid samma provpunkter, värdena visas i µg/l. Värden under 0,05 är osäkra 

därför visas de inte diagrammet.  

 

 
 
Figur 10. Jämförelse av zinkhalter vid samma provpunkter, värdena visar i µg/l. Värden under 4 är osäkra därför visas 

de inte i diagrammet. 
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3.3 GIS-bearbetning av avrinningsområden 

 

Figur 3 visar avrinningsområden till lakvattnet från gruvan. Storleken på västra 

avrinningsområdet beräknades till 1,235km2, södra avrinningsområdet 0,532 km2 och norra 

avrinningsområdet 0,419 km2. 

 

3.4 Avrinning och metallbelastning  

 

3.4.1 Flödesmätning 

 

De beräknade flödet var 0,51 och 0,55 m3/s längst ned i de västra respektive södra 

avrinningsområdet. Ett medelvärde från nio mätningar användes vid båda beräkningarna.  

  

3.4.2 Specifik avrinning 

 

Den beräknade specifika avrinningen var 37,4 och 34,8 liter/s   km2 i det västra respektive södra 

avrinningsområdet. 

  

3.4.3 Läckage och metallbelastning 

 

Vid beräkningar av metallbelastningen valdes att inte ta med det norra avrinningsområdet, på 

grund av obetydliga metallhalter i provpunkt 7 (tabell 3) istället valdes att ta med 

bakgrundsvärdet i provpunkt 9 (tabell 3) som har liknade halter. 

 
Tabell 3a: Metalläckage i avrinningsområdena beräknat i kg/år ∙ km2. Medelvärdet för specifik avrinning är taget från 

SMHI data för år 2009 och över 30 år. 

Område Metalläckage       Metalläckage       

 

medel år 2009 

  

  medel 30 år 

   

 

Cd  Cu  Pb  Zn  Cd  Cu  Pb  Zn  

 

kg/år ∙ km2        kg/år ∙ km2        

V. Avrinningsområdet 0,03 95,71 0,63 12,93 0,02 73,61 0,49 9,94 

S. Avrinningsområdet 0,06 436,03 0,53 12,54 0,05 335,35 0,41 9,64 

Bakgrundsvärde 0,03 0,56 1,03 2,24 0,02 0,43 0,79 1,72 

 
Tabell 3b: Metallbelastningen från avrinningsområdena beräknat i kg/år. Medelvärdet för specifik avrinningen är 

taget från SMHI data för år 2009 och över 30 år. 

Område 

 

Metallbelastning     Metallbelastning       

  medel år 2009 

   

medel 30 år 

   

 

Cd  Cu  Pb  Zn  Cd  Cu  Pb  Zn  

 

kg/år        kg/år        

V. Avrinningsområdet 0,04 118,21 0,78 15,97 0,03 90,91 0,60 12,28 

S. Avrinningsområdet 0,03 231,97 0,28 6,67 0,03 178,41 0,22 5,13 
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3.5 Recipienter  

 

Recipient till det västra avrinningsområdet är Hånsjön som i sin tur mynnar i sjön Björken. Till 

det södra avrinningsområdet är recipienten Garhytteån inne i Kopparberg och till det mindre 

norra avrinningsområdet är recipienten Abborrtjärnen.  

 

 

4 Diskussion  

 

4.1 Provtagning och analys av vattenprov år 2010 

 

Provtagningen av ytvattnet i området är baserad på ett enstaka provtagningstillfälle och detta är 

inte tillförlitligt eftersom koncentrationerna av föroreningar varierar mycket under året och kan 

förändras på kort sikt (Naturvårdsverket 1999a). Detta innebär att provtagningarna bara ger en 

begränsad bild av området som visar hur förhållandena var vid provtagningstillfället. 

 

I figur 4 visas hur ökad konduktivitet innebär ökade halter av koppar, kadmium och zink.  Det 

kan förväntas eftersom konduktiviteten mäter vattnets ledningsförmåga och ju fler lösta joner 

desto bättre ledningsförmåga har vattnet (Bydén m.fl. 2003). I figur 5 visas hur ökad sulfat halt 

innebär ökade halter av koppar, kadmium och zink. Det kan också förväntas i ett gråbergsupplag 

med den här typen av mineralsammansättningar (Torstensson 2002).  

 

I figur 6 och 7 visas hur sulfat och kopparhalter minskar längre bort från gruvan, för att i 

recipienten Hånsjön (provpunkt 10, figur 3) inte längre vara detekterbara. Ett undantag är 

sulfathalten i provpunkten längst söder ut (provpunkt 4, figur 3). Detta kan bero på olika 

faktorer men troligast är orsaken att provpunkten ligger nära en väg.  Halten överskrider dock 

inte statens livsmedelsverks gränsvärde på 100 mg/l (Bydén m.fl. 2003). Figur 6 som visar 

sulfathalterna i varje provpunkt i området kan också ses som en bild av metallhalterna i området, 

eftersom sulfat samvarierar med metallhalt i figur 5.  

 

I provpunkt 9 för bakgrundsvärdet är blyhalterna förhöjda (provpunkt 9, tabell 2). Detta kan 

bero på olika faktorer t.ex. en skjutbana, en soptipp eller en annan antropogen källa 

(Naturvårdsverket 2008a).  Det skulle också kunna bero på att blymineral finns i berggrunden. 

För att undersöka vilken av faktorerna som är orsaken krävs ytterligare undersökningar. 

 

4.2 Jämförelse av metallhalter mellan år 2003 och år 2010 

 

En jämförelse av metallhalterna visas i figur 8-10 där gränsvärdena från naturvårdsverket 2008 

(tabell 1b), och tillståndsbedömning för mycket höga halter från naturvårdsverket 1999 (tabell 1a) 

finns inlagda. Man kan se att halterna år 2010 överstiger naturvårdsverkets gränsvärden även 

om halterna minskat något jämfört med år 2003. Vid jämförelsen så har kadmiumhalterna 

minskat mest. 

 

Vattenflödet varierar med årstiderna och olika flödesstorlek innebär olika vattenkemi, transport 
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och urlakning av metaller (Marklund m.fl. 2005). Detta innebär att flödet får inverkan på 

provresultatet. När man jämför två undersökningar är det alltså intressant att veta hur stort 

flödet är vid provtagningen. Detta har inte Bäckström och Johansson (2003) dokumenterat i sin 

undersökning, vilket gör det svårare att jämföra resultaten. Ett exempel på betydelsen som flödet 

har på vattenkemin är de ytvattenprov (provpunkt 11 och 13, tabell 2) som togs den 15 – 16 

september då flödet var normalt/lågt, jämfört med de prov (provpunkt 11b och 13b, tabell 2) som 

togs den 17 september år 2010 då flödet var högt. En tendens till högre metallhalter och lägre pH 

i proven 11b och 13b jämfört med proven 11 och 13 kan antydas. Så borde också vara fallet 

eftersom ett lägre pH ger ökad vittring enligt Torstensson (2002).  I Bäckström och Johanssons 

(2003) undersökning befarade man en ökad metallurlakning. Utifrån resultaten i denna 

undersökning så verkar detta inte vara fallet, eftersom metallhalter inte ökat och pH inte sänkts 

jämfört med resultaten från undersökningen som utfördes 2003.  

 

4.3 Avrinningsområden 

 

För att beräkna avrinningsområdenas storlek användes ett raster på 50x50, det har för låg 

upplösning för att göra en bra ArcGIS beräkning på ett så litet område. Tyvärr så finns inget 

bättre data att tillgå hos lantmäteriet ännu, men man håller på att ta fram data med högre 

upplösning för hela Sverige. Dessa data kommer att finns tillgängliga på geolex.lm.se. Med dessa 

nya data kommer exaktare beräkningar vara möjliga. Eftersom beräkningen inte stämde helt 

överens med verkligheten krävdes justering för hand utifrån terrängkartans höjdkurvor och 

observationer i fält (figur 3). För att säkerhetsställa beräkningarna och justeringarna skulle 

ytterligare observationer av avrinningsområdenas gränser i fält vara intressanta. 

 

4.4 Flödesberäkning och metallbelastning  

 

Flödet beräknades enligt ekvation 1. Flottörmetoden som användes har relativt hög felmarginal, 

20-30 %, eftersom vattnets hastighet är högre på ytan och i mitten. Detta justeras med ett 

uppskattat k-värde. Också areaberäkningen ger en viss felmarginal eftersom höjdskillnaden kan 

variera, så beräkningen av tvärsnittsarean överensstämmer inte alltid med verkligheten. (Rasila 

2005) Det gick inte att göra flödesmätningarna på samma plats som provtagningen, eftersom 

provtagningen utfördes innan flödesmätningarna utan att reflektera över att det skulle användas 

i samma beräkningar. I båda fallen flyttades vattenföringsmätningarna nedströms, tillflöden till 

vattendraget mellan dessa platser undveks i enlighet med Marklunds (2005) anvisningar. 

 

Specifik avrinning beräknades enligt ekvation 2. Eftersom flottörmetoden och beräkningen av 

avrinningsområdena är osäkra så är resultatet för den specifika avrinningen lika så. Resultatet 

var 37,4 och 34,8 liter/s   km2 i det västra respektive södra avrinningsområdet. Beräkningarna 

jämfördes sedan med SMHI:s medelvärde för 2009 för den specifika avrinningen till Stora 

Kumlan 17,75 liter/s   km2 (SMHI 2010). Resultatet i denna undersökning är mer än dubbelt så 

högt som SMHI:s medelvärde, det beror förmodligen på mycket nederbörd natten innan 

mätningen. 

 

Beräkningarna visar att största läckaget per ytenhet sker i det södra avrinningsområdet. I första 

hand är det koppar och i andra hand är det zink som är problemet om man jämför med det 
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beräknade bakgrundsvärdet (tabell3a). I den areaviktade beräkningen (tabell3b) framstår 

samma problem, men eftersom södra avrinningsområdet är mindre blir det inte lika stor 

skillnad. Det är noterbart att det läcker så pass mycket metaller i det södra området eftersom 

provet tagits nedanför Sotbymosse, mossar brukar i regel stoppa läckage (Torstensson 2002). I 

Bäckström och Johanssons (2003) rapport menar de att en genomträngning måste ha skett, 

resultaten i detta arbete stödjer detta.  

 

4.5 Recipienter 

 

Recipienterna till lakvattnet från gruvan är främst Hånsjön och Garhytteån. Metallhalterna i 

provpunkten i det norra avrinningsområdet (provpunk 7, tabell 2) är för låga för att någon 

påverkan ska kunna ske i recipienten Abborrtjärn. Det togs ett prov i recipienten Hånsjön, 

(provpunkt 10, tabell 2) inga förhöjda halter kunde heller detekteras. Enligt klassificering i 

Vatten Informations System Sverige så har både Hånsjön och Garhytteån god kemisk 

ytvattenstatus, däremot har de otillfredsställande ekologisk status (VISS 2010). Recipienternas 

status gås inte in på närmare i detta arbete men en fortsatt undersökning skulle vara intressant. 

Det finns många gamla gruvor i området som skulle kunna påverka recipienterna.  

 

4.6 Fortsatta studier 

 

Eftersom denna undersökning bara ger en begränsad bild av områdets metallhalter i ytvattnet, 

skulle frekvent provtagning över året för att få en mer rättvis bild vara intressant.  Det skulle 

innebära att man kunde säkerställa resultaten, sammanställa en årlig metallbelastning och göra 

intressant statistik över hur metallhalterna varierar med flöde och årstider. En uppföljning av 

recipienterna med en biologisk undersökning skulle kunna vara ett bra sätt att fortsätta 

undersöka eventuella effekter som utsläppen från Finngruvan får i området.  

 

4.7 Slutsatser 

 

Undersökningen visar att ytvattnet vid Finngruvan och dess avrinningsområden har höga halter 

av metaller, de metaller som överskrider naturvårdsverkets gränsvärden är i första hand koppar 

och i andra hand av kadmium och zink. En jämförelse mellan år 2003 och år 2010 visar att något 

lägre metallhalter kan urskiljas år 2010. Enligt beräkningarna läcker mest metaller till det södra 

avrinningsområdet, men ett betydande läckage sker också till det västra avrinningsområdet. 

Recipienterna till lakvattnet från gruvan är Hånsjön och Garhytteån.  
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1.  SGU:s Berggrundskarta  
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Bilaga 2.  SGU:s  Jordartskarta 
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Bilaga 3.  Ytvattenprover 2010 

Provtpunkt Datum Kordinater RT 90 pH Kond. HCO3 Ca Fe K Mg Na SO4 

nr/typ 

 

X Y   

 

(µS/cm) mekv/l mg/l           

1. 150910 1 454 687 6645163 5,57 40 0,02 6,25 0,0251 0,924 1,44 2,58 19 

2. 150910 1455 096 6645464 5,70 70 0,05 15 <0,02 2,71 3,32 2,32 40 

4. 150910 1 455 709 6641701 6,87 70 0,28 7,29 1,99 1,03 1,61 14 16 

5. 150910 1 455 365 6644760 5,45 80 0,03 10,7 0,209 1,26 2,15 1,69 40 

6. 150910 1 455 196 6645002 4,92 110 0,02 11,6 0,14 1,36 2,61 1,59 65 

7. 150910 1 455 197 6646597 6,37 20 0,21 3,95 0,716 0,716 1,11 2,39 1,6 

8. 150910 1454 649 6645505 5,38 80 0,02 10,6 0,0285 1,26 2 2,51 43 

9. Bakgrundsv 160910 1 455 767 6645305 5,85 10 0,07 2,69 2,76 0,663 0,852 2,57 1,8 

10. Recipient 160910 1 453 745 6645808 6,54 40 0,26 5,25 0,754 0,862 1,44 3,23 4,1 

11a. 160910 1 454 124 6645757 4,90 20 0,02 3,49 1,68 1,02 1,16 1,93 8,1 

11b. Högt flöde 170910 1 454 124 6645757 3,90 20 0,02 3,37 3,63 1,12 1,13 2,03 5,8 

12. 160910 1 454 177 6645654 4,92 20 0,02 3,51 1,86 0,999 1,1 1,78 8 

13a. 160910 1 455 792 6643767 5,80 30 0,06 4,92 2,38 0,625 1,12 1,86 9,8 

13b. Högt flöde 170910 1 455 792 6643767 4,70 20 0,04 3,87 2,47 0,63 0,998 2 6,6 

14. 160910 1455 850 6643680 5,71 20 0,06 4,09 6,36 0,731 0,985 1,99 5,7 

15. 150910 1 454 401 6644996 5,30 20 0,02 3,63 1,82 0,91 1,11 2,21 7 
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Provtpunkt Al As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Zn 
  
nr/typ µg/l                       
1. 198 <1 32 0,247 6,52 <0,9 1830 <0,02 157 1,53 <0,6 31,4 
2. 183 <1 39 0,588 11,8 <0,9 5780 <0,02 148 1,53 <0,6 84,5 
4. 172 <1 9,5 <0,05 0,29 <0,9 25,6 <0,02 83,7 <0,6 0,635 5,9 
5. 316 <1 19 0,526 16,3 <0,9 4510 <0,02 188 2,14 <0,6 80,5 
6. 832 <1 20 0,867 24,6 <0,9 11200 <0,02 213 2,65 2,56 116 
7. 151 <1 4,1 <0,05 1,32 <0,9 <1 <0,02 193 0,8 <0,6 7,95 
8. 303 <1 22 0,318 6,78 <0,9 3080 <0,02 99,7 1,87 <0,6 52,7 
9. Bakgrundsv 257 <1 8 <0,05 0,24 <0,9 <1 <0,02 26,4 <0,6 1,84 <4 

10. Recipient 83,9 <1 6 <0,05 <0,2 <0,9 1,33 <0,02 57,6 <0,6 <0,6 <4 

11a. 515 <1 9,7 0,055 1,91 <0,9 171 <0,02 263 0,7 1,13 23,1 
11b. Högt flöde 750 <1 13 0,11 3,24 <0,9 314 <0,02 304 0,96 2,56 18,4 
12. 513 <1 10 0,069 2,55 <0,9 196 <0,02 226 1,04 1,34 20,5 
13a. 427 <1 12 0,115 4,03 <0,9 779 <0,02 119 0,75 0,947 22,4 
13b. Högt flöde 583 <1 12 0,105 2,92 <0,9 780 <0,02 103 <0,6 1,35 14,9 
14. 510 <1 14 0,079 3,25 <0,9 417 <0,02 193 0,75 1,37 16,2 
15. 550 <1 13 0,079 4,89 <0,9 317 <0,02 429 1,01 1,77 20,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


