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D

etta är Markkontakts temanummer del 2 om gruvbrytning. Förra
numret handlade om historiken, medan detta nummer handlar om
nutiden. Gruvbrytning är högaktuell i vår ”nya” värld som både
behöver smarta metallhaltiga prylar, och snart gjort slut på uranet i de
skrotade kärnvapnen (A. Öhlén skriver bland annat om detta).
I Sverige och Västerbotten går vi mot ökad brytning av ämnen från
jordskorpan, och det kan inte uteslutas att det även gäller det kommande
bristämnet uran. Men trots att gruvorna ger jobb och tillväxt på kort sikt,
är den pågående ökningen av jordskorpans ämnen i biosfären synnerligen
ohållbar i längden. Giftiga grundämnen från jordskorpan är icke
nedbrytbara och kan komma att koncentreras i näringskedjorna ända upp
till oss själva. Kvicksilver och kadmium är exempel på metaller redan idag
orsakar biologiska skador på människan i mycket stora delar världen.
Självklart tar det tid att ställa om en civilisation från ohållbar till
hållbar, och kanske behöver vi våra gruvor och metallhaltiga pekskärmar i
övergångsfasen. Likväl är det hållbara slutna kretslopp vi borde önska.
Hållbarheten borde kommit igår, kan jag ibland få en känsla av. Men
att ge upp eller klandra andra, är inte särskilt konstruktivt, i synnerhet när
man själv likväl förbrukar både fossila bränslen, och tycks behöva
sällsynta jordartsmetaller alla dagar i veckan. Läs och begrunda vad som
skrivs i detta nummer av Markkontakt, och var med i samtalen om hur vi
bygger det hållbara samhället! Ansvaret är ditt och mitt!
redaktör Jan

Dagbrott
(Carr Fork, Bingham Canyon, Utah år 1942,
bildkälla: wikipediacommons)
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Centrala begrepp i sammanhang kring
gruvbrytning och anrikning
Ylva Ågren

Malm – en ekonomisk term som betecknar en mineralisering som är
brytvärd, det går att bryta och anrika den med vinst.
Dagbrott – en gruva som bryts från ytan. De flesta gruvor startar som
dagbrott och om det senare visar sig att malmen går på djupet så fortsätter
brytningen som underjordsgruva.
Underjordsgruva – en gruva som bryts under jord och där malmen fraktas
upp via en ramp eller ett schakt.
Gråberg – avfall i form av det berg som måste brytas för att kunna komma
åt malmen. Ofta kan halterna av metaller i gråberget vara höga, skillnaden
mellan vad som är gråberg och vad som är malm varierar över tid beroende
på kostnader för anrikning och priset på metallen.
Anrikning – den process där malmen krossas, mals och anrikas till ett
metallkoncentrat. Vanliga anrikningsmetoder är:
• Gravimetri – där värdemetallens vikt jämfört med det omgivande
mineralet nyttjas
• Flotation – flotationskemikalier används för att få värdemineralet att
stiga till ytan med hjälp av luftbubbor
• Lakning – värdemetallen löses upp med hjälp av kemikalier och
eventuellt också värme och tryck. * Cyanidlakning – lakning av guld
med hjälp av cyanid. I Västerbotten används cyanid vid
anrikningsverken i Svartliden och Boliden. Lakning sker dock i
tankar. Så kallad heapleaching eller pondleaching där höga
5
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koncentrationer av cyanid antingen sprayas över malmhögar utomhus
eller används i stora dammar är inte tillåtet på grund av risken för
spridning av cyanid till naturen.
Anrikningssand – det avfall som uppstår vid anrikningen. Malmen kan
innehålla så lite som 0,2 % av värdemetallen vilket betyder att övriga 99.8
% av det som går in till anrikningsverket går ut som avfall.

Gruvnäringen i Sverige och världen
A. Öhlén
Praktiskt taget sedan 1970talet och fram till några år in på 2000talet låg
råvarupriserna i världen relativt lågt. Efterfrågan svajade rejält av och i takt
med kostnadsökningar inom gruvindustrin ökade de svenska
gruvföretagens problem att hålla liv i produktionen. Vid ingången till detta
århundrade var det i princip bara LKAB:s järnbrytning i Kirunafältet samt
Bolidens gruvor i Skelleftefältet och därtill Aitikgruvan som stod för
merparten av svensk gruvindustri.
Under 2000talets första årtionde har världsmarknaden svängt och den
starka ekonomiska expansionen i Kina och andra länder har bidragit till att
även vi kan få en ny gruvepok.
Europa är en stor konsument av en lång rad produkter som bl.a. kräver
metaller. Staten har nu en strategi att uppmuntra gruvbrytning eftersom
man bl.a. ser det som en möjlighet att få till arbetstillfällen i de hårt
prövade glesbygdskommunerna i Norrland. Prospektering har också, inte
minst sedan utländska företag tilläts vara verksamma i Sverige, pågått bl.a.
i Västerbotten.
Utvinning av metaller från gruvor: Sverige och övriga världen
Vår gruvnäring kan i princip sammanfattas i fyra ord: Järn, koppar, bly och
zink. Kirunafältet står för största produktionen av järnmalm för export. Det
6
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är en stor gruva i ett europeiskt perspektiv men i ett globalt perspektiv blir
den mera blygsam. Järnproduktionen motsvarar ca 1% av
världsproduktionen. Sverige står för ca 0,5% av kopparproduktionen från
gruvor och motsvarande siffra för bly och zink är ca 1,6%.
Den oöverträffade ekonomiska tillväxten i Kina har varit drivkraften
bakom de stora höjningarna av världsmarknadspriset på metaller under
senare år. Kinas hunger efter råvaror och energikällor ökar ständigt. Men
Kina har också en mycket stor inhemsk produktion av råvaror, inte minst
när det gäller viktiga basmetaller samt flera legeringsmetaller och mer
sällsynta specialmetaller.
I tabell 1 redovisas produktionen av metaller och andra mineral från gruvor
och mineralbrott under 2010. Statistiken kommer från British Geological
Survey och gäller året 2010. Det är inte helt lätt att få fram exakta siffror så
i flera fall är det ganska ungefärliga uppgifter. Men för att få en bild av hur
Sveriges gruvnäring jämfört med hela världens kan det duga ganska bra.
Man får också en bra bild av vilka de stora gruvnationerna är.
Ganska snart inser man att Sverige nog inte är en så betydande gruvnation,
snarare en liten lilleputt med även i ett europeiskt perspektiv blygsam
gruvindustri. Vilket land som är nr 1 är inte svårt att förstå. Kina står
exempelvis för 41% av världens järnmalmsproduktion. Kina bröt 2010 44%
av all bly, 33% av kopparn och 30% av all zinkmalm. Sådär kan man sedan
fortsätta ämne för ämne. Är inte Kina på första plats så dyker landet i
många fall upp på andra eller tredje plats. Det är bara en handfull mineraler
och metallmalmer som Kina inte åtminstone till viss del gräver upp på
hemmaplan. För vissa strategiskt viktiga metaller som t.ex. krom,
molybden, vanadin och sällsynta jordartsmetaller är Kinas dominans
nästan skrämmande stor. I Europa sker knappast någon utvinning av många
specialmetaller. Norge har en stor produktion av titanmineraler och i södra
Europa utvinns ännu en hel del bauxit som ju till viss del hamnar i norska
aluminiumsmältverk. Men till Kinas positioner är det svårt att nå. Där
produceras ca 40% av allt aluminium och hela 85% av titanet för att nämna
ett par.
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Inte sällan är det modern miljöteknik som har ökat behovet för mer
speciella metaller. I all hemelektronik, moderna bilar, mobiltelefoner m.m.
finns ett stort antal specialmetaller som oftast produceras i Kina och som
även hamnar i fabriker inom landet eller i övriga Sydostasien.

Tabell 1: Produktion år 2010 av ett antal viktiga metaller (Källa: British
Geological Survey)
Ämne

Järnmalm
(miljoner
ton)
Koppar
Bly
Zink
Nickel
Mangan
malm
(1000tal
ton)
Magnesium
(Mton malm)
Aluminium
(Mton
bauxit)
Aluminium
(Mton
metall)
Titan
(ton malm)
Vanadin
Wolfram
Molybden
Krom
(Mton malm)

Världsprod Tre största producentländerna / Produktion år 2010
(ton
(ton metall*)
metall*)
2611

Kina

1072

Australien

16 200 000

Chile

5 418 000

Peru

4 200 000

Kina

1 851 000

12 300 000

Kina

1 552 000

433

Brasilien

372

1 247 126

0

1 191 200

Australien

712 000

0

369 000

3 699 000

Australien

1 480 000

0

1 470 510

Ryssland

270 000

Indonesien 217 300

0

172 991

42 800

Kina

14 000

Sydafrika

217,3

22

Kina

14

Ryssland

219

42

11 100 000

Australien 68,5

Kina

Kanada

16,2

Australien

173

2,6

Turkiet

1,0

Brasilien

32

Kina

30

Australien

1,8

Sydafrika

1,3

2 400 000

0

1 803 000

0

1 335 000

67 000

Sydafrika

22 600

0

22 000

0

2 100

61 700

Kina

52 000

0

3 000

0

1 300

189 000

Kina

100 000

0

56 000

0

37 044

30

Sydafrika

10,87

8

Kazakstan 8,59

Indien

4,22
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Kina
1 585 000
0
250 000
0
176 000
Kvicksilver 2 100 000
(kg)
3 800
Kina
1 465
0
982
0
454
Vismut
147 000
Kina
129 831
0
3 341
0
3 000
Antimon
2 540
Kina
341
0
260
0
228
Guld
76 000
Kina
32 930
0
9 413
0
5 134
Kobolt
22 300
Kina
7 200
0
4 166
0
2 053
Kadmium
2 200
Japan
754
0
250
0
200
Selen
840 000
Kina
700 000
0
83 000
0
31 400
Strontium
(ton malm)
23 713
Mexiko 4 411
0
3 637
0
3 500
Silver
276 000
Kina
129 700
0
43 258
0
33 848
Tenn
54 200
Kazakstan 17 803
0
9 684
0
6 085
Uran
* Mängd avser antal ton metallinnehåll i producerad malm om inget annat anges. För guld
och silver avser mängden utvunnen metall.

Ryssland dominerar diamantproduktionen följt av Botswana och Kongo
(Zaire). Kina har så vitt man vet ingen diamantproduktion men däremot
leder man guldligan. Här spelar inte minst den alltmer kaotiska situationen
för världens valutor in. Både Ryssland och Kina fyller på med guld i sina
centralbankers valv och riktigt hur stor den inhemska kinesiska
produktionen är går nog inte att helt räkna ut. För silvrets del är det
Mexiko och Peru som leder ligan men med Kina på tredje plats.
Kina är tveklöst världens gruvnation nr 1 och den positionen lär man nog
inneha ett bra tag framöver. Andra stora gruvländer är Australien,
Ryssland, Sydafrika men alltjämt även USA, Kanada och Brasilien. För
några metaller som t.ex. koppar och silver ligger även några
sydamerikanska länder, främst Peru och Chile, bra till.
Ryssland har inte räknats till Europa i denna jämförelse eftersom landet har
mycket brytning både i och utanför världsdelen som den brukar definieras.
I övriga Europa är gruvindustrin förhållandevis liten i de flesta länder, med
några enstaka undantag. Ukraina är ett av de länder som här och var når
ganska högt upp på listorna. Polen är i Europa störst på koppar från
gruvbrytning med ca 2,6% av världsproduktionen. Det är bara när det
gäller bly som Sverige ligger på första plats i Europa. Alltjämt är också
9
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Tyskland en ganska stor producent av en lång rad metaller.
Utvinning av ickemetaller från gruvor och täkter:
Sverige och övriga världen
I Sverige har metaller traditionellt varit den vanligaste produkten man
förknippat med gruvor. Men det är även andra mineraler och ämnen som vi
plockar upp ur berggrunden och sedimenten för att få fram alla de
förnödenheter vi behöver. Inte minst gäller detta energiråvaror samt gödsel
och andra jordförbättringsmedel till jordbruket.
Bland ickemetaller är utvinning av kol och salt de två volym och
tonnagemässigt allra största och viktigaste råvarorna. Brytning sker både i
underjordsgruvor och dagbrott samt för saltets del i viss utsträckning i s.k.
saliner. Ett 90tal länder har egen produktion av kol och salt. I tabell 2
visas produktionen av några av de viktigaste ickemetallerna och vilka
länder som är de största producenterna.
Tabell 2: Gruvbrytning av mineraler och andra ickemetalliska ämne.
(talen anger vikt i 1000tal ton om inget annat anges i ämnekolumnen)
Ämne

Världsprod

varav tre största producentländerna år 2010

Bentonit m fl leror
Kol (milj.ton)
Fältspat
Diamant (megakarat)
Gips (milj. ton)
Kaolin
Fosfat(milj. ton)
Kalium (ton pottaska)
Svavel

19200
7153
22273
135
140,7
26200
182
33600
77200

USA
Kina
Turkiet
Ryssland
Kina
USA
Kina
Kanada
Kina

6300
3240
5200
34,86
37
5700
68
9788
15300

Kina
USA
Frankrike
Botswana
Iran
Tyskland
Marocko
Ryssland
USA

Salt (milj. ton)

266,5

Kina

62,8

USA
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3400 Grekland
844
969
Indien
534
4700
Kina
2400
27,56 Kongo
20,17
13,5 Thailand
10,7
4578
Kina
3000
26,6
USA
26,1
6128 Vitryssland 5222
9900 Kanada/
båda
Ryssland ca 7400
45
Indien
18,6
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Sverige har varken kol eller saltgruvor och det enda försöket – Sveagruvan
på Svalbard – blev väl aldrig någon lysande affär för oss. I övriga Europa
är det däremot många länder som har mer eller mindre omfattande
produktion åtminstone av kol. Störst är Tyskland, och där är på sitt sätt
Sverige med på ett hörn genom att det statliga Vattenfall bryter brunkol i
f.d. Östtyskland.
Men förstaplatsen när det gäller brytning av kol respektive salt innehas 
förstås  av Kina vars enorma ekonomiska tillväxt drivs av kolkraft. I Kina
växer det upp nya kolkraftverk som svampar ur jorden vilket gör kolkraften
till en snabbt växande energikälla trots alla satsningar såväl i Kina som i
övriga världen på de s.k. alternativen. Att saltutvinningen också domineras
av Kina är väl rimligt med tanke på landets stora andel av världens
befolkning.
Indien förtjänar också att nämnas när man betraktar världens gruvindustri,
både vad gäller metaller och andra gruvprodukter. Världens näst
folkrikaste land ligger på tredje plats både när det gäller brytning av kol
och salt. Sannolikt kommer man också att öka andelen när det gäller andra
mineraler.
Sveriges gruvnäring har under praktiskt taget hela förra århundradets
senare del haft en blygsam utveckling. En tröst kan väl vara att om man
börjar från en låg nivå kan tillväxttakten bli desto större. Berggrunden
uppvisar många drag som gör att man kan förvänta sig att hitta en lång rad
olika malmmineral som en följd av ökad prospektering. Det finns även
goda förutsättningar för en ökad brytning av industrimineraler. Den nya
mineralstrategi som nu tas fram av staten kan förhoppningsvis leda till fler
gruvor både i Västerbotten och övriga Norrlandslän.
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Ökad uranproduktion i världen
kräver nya urangruvor
A. Öhlén
Den totala världsproduktionen av uran ökade med ca 50% från 2003 till
2010. Under samma period ökade bara produktionen av kärnkraft med
knappt 5%. Det kan tyckas något märkligt men är en bra illustration på att
uranmarknaden är lite speciell jämfört med andra råvarumarknader.
En orsak till att sambandet mellan uranproduktion och kärnkraft är ganska
oregelbundet är att en laddning av kärnbränsle ofta räcker flera år. En
annan är att det producerade uranets innehåll av klyvbart material kan
variera i malmkropparna. Ytterligare en orsak som spelat stor roll under
denna period är att de kärnvapenstridsspetsar som man efter
Sovjetunionens fall har omvandlat till kärnbränsle nu börjat ta slut.
Därmed ökar behovet av uran utan att elproduktionen från kärnkraft
nödvändigtvis har ökat så mycket. I det långa loppet finns det dock givetvis
ett samband mellan uranproduktionen och kärnkraften. Eftersom en viss
utbyggnad trots många motgångar – nu senast Fukushimaeländet – pågår
på flera håll, främst i Kina, Indien och de stater där man vill skaffa sig
kärnvapen. Även Ryssland planerar en del kärnkraft men i övrigt är
utbyggnadstakten blygsam. Behovet av uran väntas dock öka under de
närmaste 2030 åren.
De flesta länder med urangruvor har en ganska oförändrad produktion över
åren. En stor förändring på senare år är att Kazakstans uranproduktion
stigit som en raket och landet är nu utan jämförelse världens största
uranproducent. Uranbrytningen i Australien och Kanada, tidigare på
ledarplats, har sjunkit svagt under de senaste 56 åren. Den största gruvan,
räknat per producerat ton uran, är alltjämt MacArthur River i
Saskatchewan, Kanada. Här bryts mer än dubbelt så mycket uran som i den
näst största gruvan, Ranger, NT i Australien.
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Tabell 3. Världens 10 största uranproducerande gruvor 2010
Geografiskt läge

Typ

Produktion Andel av
Exploatör
(ton U/år) världsprod.
MacArthur River,
Underjord 7654
14,2 %
Areva (Franska staten),
Saskatchewan, Kanada
Cameco
Ranger, Northern
Dagbrott
3216
6,0 %
Energy Resources of
Territory, Australien
Australia (ERA)
Rössing, Namibia
Dagbrott
3077
5,7 %
Rio Tinto
Arlit, Niger
Dagbrott
3000
5,6 %
Areva (Franska staten)
Krasznokamensk,
Underjord 2920
5,4 %
ARMZ Uranium Holding
Ryssland
Co. (AtomRedMetZoloto)
Tortkuduk, Kazakstan In situ
2439
4,5 %
Areva (Franska staten),
lakning,
Kazatomprom (Kasakiska
lakning av
staten)
varphögar
Olympic Dam, South Underjord 2330
4,3 %
BHP Billiton
Australia
Budenovskoje 2,
In situ
1708
3,2 %
Kazatomprom (Kasakiska
Kasakstan
lakning
staten)
South Inkai, Kasakstan In situ
1701
3,2 %
Kazatomprom (Kasakiska
lakning
staten), Uranium One
Inkai, Kasakstan
In situ
1642
3,1 %
Kazatomprom (Kasakiska
lakning
staten), Cameco
Källa: Uranium (Mining Journal suppl., 2011)

De tio största gruvorna stod år 2010 för sammanlagt 55% av den totala
världsproduktionen av uran. Skulle de planer som smids för Södra
Storsjöbygdens del bli av kommer tabellen att få ett annat utseende. Enbart
det södra dagbrottet som Continental Precious Minerals vill börja med
motsvarar ungefär Olympic Dams produktion. Aura Energys närbelägna
Häggånprojekt kan nästan nå upp till samma storlek som Inkai och
Budenovskojegruvorna. Tillsammans med Vikenprojektet skulle alltså
Ovikengruvorna kunna bli världens näst största uranproducent.
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Lakvattendamm vid Rangergruvan i North West Territory, Australien
(Bild: Wikipedia/Public domain).
Uranproduktion i Sotkamo
Talvivaara Mining Company bryter nickel och zink i Sotkamo med
uranhaltigt restmaterial som biprodukt. Företaget fick i vintras tillstånd av
den finska regeringen att börja utvinna uran. Man kommer att utvinna
uranet med hjälp av biolakning. Det är kanadensiska Cameco som har
tecknat ett avtal med finska regeringen om att få utvinna uranet. Cameco
investerar och bidrar med tekniskt kunnande vid uppförande av den
anläggning för anrikning som behövs till uranet. Ca 400 ton uran kommer
att utvinnas årligen om allt går enligt planerna.
Tillståndet sträcker sig under hela gruvans livstid vilket innebär att det
gäller ända fram till slutet av år 2054. Uranbrytningen skall komma igång i
år. Protester har förts fram mot uranbrytningen både från enskilda och
miljöorganisationer i Finland.
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Världens största oexplaterade Land
uranfyndigheter
Oviken ("Viken project")
Sverige

Elkon
Häggån
Husab
Cigar Lake
Imouraren
Kuannersuit ("Kvanefjeld
project")
Jabiluka
Itatira
Letlhakane

Exploatör

Ryssland
Sverige
Namibia
Kanada
Niger
Grönland
Australien
Grönland
Botswana

Continental
Precious
Minerals
ARMZ
Aura Energy
Extract
Cameco/Areva
Areva
Greenland
Minerals
ERA
INB
ACap

Storlek Halt (%)
(milj.ton U)
474
0,02

319
286
232
159
159
159

0,12
0,02
0,05
18
0,11
0,03

155
143
118

0,46
0,09
0,02

Urangruvan i Sotkamo, Finland. (Bild: Talvivaara Mining Company).
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Bergsstaten ger tillstånd till prospektering
och gruvverksamhet
Åsa Persson

Bergsstaten som idag är ett beslutsorgan inom SGU, har mycket gamla
anor. I år firar Bergsstaten 375 år.
Huvudkontoret finns i Luleå och ett kontor finns även i Falun. Bergsstaten
beslutar i frågor om tillstånd för prospektering och bearbetning av mineral
enligt minerallagen. Tillsynsfrågor och information är andra viktiga
arbetsuppgifter.
Från prospektering till gruvdrift är processen både lång och kostsam. Tio
år och åtskilliga miljoner är det vanliga. I korthet går tillståndsprocessen
till så här:
1.

Undersökningstillstånd

Den som vill prospektera efter mineral ansöker hos Bergsstaten om
ensamrätt till undersökningar inom ett angivet område.
Undersökningstillståndet gäller för 3 år och kan förlängas i etapper
till maximalt 15 år.
2.

Arbetsplan

Prospektören upprättar en arbetsplan som beskriver de
undersökningsarbeten, t ex borrningar, denne vill göra. Arbetsplanen
skickas ut till berörda markägare och rättighetshavare. Dessa har
sedan möjlighet att inom 3 veckor inkomma med erinringar mot
planen som i annat fall blir gällande. Om prospektören och någon av
de berörda inte kan komma överens om planen kan Bergsstaten
fastställa arbetsplanen. Det är dock mycket ovanligt.
3.

Bearbetningskoncession
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Om prospekteringen varit lyckosam är det så dags att ta det första
avgörande steget och söka bearbetningskoncession hos Bergsstaten.
Då görs en omfattande lokaliseringsprövning enligt kapitel 3 och 4 i
miljöbalken, varvid länsstyrelsen är en mycket betydelsefull
remissinstans. Dessutom prövas om fyndigheten sannolikt kan
tillgodogöras ekonomiskt. En bearbetningskoncession beviljas för 25
år och kan förlängas.
4.

Miljötillstånd

Hur gruvverksamheten ska bedrivas ska beskrivas ingående i en
mijökonsekvensbeskrivning (MKB) som fogas till ansökan om
miljötillstånd. Mark och miljödomstolen gör sedan en prövning
enligt kapitel 9 i miljöbalken.
5.

Markanvisning

Den sista ansökan gäller rätt till den mark som behövs för
gruvdriften och då är det återigen Bergsstaten som är beslutsinstans.

I Sverige finns drygt 1000 gällande undersökningstillstånd och det beviljas
cirka 200 st nya varje år. Antalet bearbetningskoncessioner är betydligt
färre. År 2011 beviljades två för järn, Håksberg och Blötberget i Ludvika
kommun. Hittills i år har bearbetningskoncession beviljats avseende den f
d koppargruvan Viscaria i Kiruna och Tvistbo i Smedjebacken (zink,
koppar m m). Slutsatsen av det är att det krävs stora resurser i form av
prospektering innan det blir en gruva och att ytterst få av
undersökningstillstånden leder fram till gruvdrift.
Hur har det då sett ut historiskt om vi nöjer oss med att blicka 100 år
tillbaka?
Jo, 1900talets båda världskrig, konjunkturväxlingar, globalisering och
teknikutveckling medförde stora förändringar för gruvindustrin.
Smågruvor fick under hela seklet allt svårare att finna lönsamhet.
Sammantaget innebar 1900talet en ohejdad minskning av antalet gruvor i
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Sverige, från 400 metallmalmsgruvor i drift år 1900, till 90 stycken år 1950
och till det lägsta antalet 11 stycken åren 2008 – 2009. Antalet är nu, år
2012, faktiskt 15.
Gruvornas produktion av malm under seklet minskade dock inte. Tvärtom,
Sverige behöll och utvecklade sin ställning på världsmarknaden. Den
svenska gruvindustrin var en viktig aktör i den utbyggnad av samhälle och
infrastruktur som gjordes i Europa och övriga västvärlden. En kraftig
ökning av gruvproduktionen är därför 1900talets facit.
- År 1900 3 miljoner ton malm sammanlagd produktion
- År 1973 55 miljoner ton, högsta produktionen dittills
- År 1982 33 miljoner ton, lägsta produktion efter energikriserna m.m.
- År 2011 67 miljoner ton malm, den högsta produktionen hittills
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Uranprojekten i Oviken
A. Öhlén

Sedan länge har det varit känt att alunskiffrar längs fjällkedjans östra del
från södra Jämtland till Norrbotten, här och var innehåller stora mängder
uran och andra därtill associerade metaller, bl.a. vanadin, molybden och
nickel. Som en följd av det svenska atombombsprogrammet och senare
civila kärnkraftsutbyggnad, prospekterade AB Atomenergi med hjälp av
SGU efter uran från 1950talet fram till 1967. Under denna tid var det
särskilt oljeskiffrarna i Närke och Västergötland som tilldrog sig störst
intresse. Under några år på 60talet utvanns också uran i Ranstad,
Västergötland.
Även Sveriges Geologiska AB (SGAB) och NSG (Nämnden för statens
gruvegendomar) prospekterade efter uran inför den som man förmodade
kraftiga utbyggnaden av svensk kärnkraft som planerades från 1960talet
och framåt. Efter 70talets kärnkraftsdebatt, Harrisburg och
Tjernobylkatastroferna föll de svenska uranfyndigheterna nästan i glömska.
Den svenska gruvprospekteringen gick över huvud taget på sparlåga. Även
LKAB prospekterade efter uran för SGU:s räkning, bl.a. i alunskiffern
kring södra Storsjön i Jämtland. Man gjorde ett 20tal borrningar och fann
både uran, vanadin och molybden i relativt höga halter, åtminstone för att
vara i alunskiffer. Dessa resultat kom sedan att fånga de nuvarande
prospekteringsbolagens intresse.
Alunskiffer
Brytning av alunskiffer påbörjades redan 1637 i Andrarum i Skåne. Syftet
var då att framställa kalialun, ett s.k. dubbelsalt – kaliumaluminiumsulfat
(komplex med vatten). Kalialun användes främst för garvning, betning och
för viss färgning av textiler. Alunskifferns innehåll av olja och andra
kolväten observerades tidigt. I Sverige bröts den s.k. oljeskiffern i Närke
och Östergötland under andra världskriget för framställning av bränsle.
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Med ny teknik som tagits fram under den senaste 20årsperioden, framför
allt när det gäller borrmetoder, har oljeskiffrarna återigen fått stor
ekonomisk betydelse. Den oljeboom som nu pågår i USA och Kanada
beror helt på en storskalig utvinning av kolväten från oljeskiffrarna i
Mellanvästern. Det konstant höga oljepriset har gjort det lönsamt att
utvinna olja från skiffrar. Många farhågor finns dock om de miljörisker
som utvinningen av olja ur skiffrar medför. Processerna kräver bl.a.
väldiga mängder vatten som måste tas från floder och grundvatten i
områden som ofta inte har så stora vattenresurser. Dessutom riskerar man
att tungmetaller och andra miljögifter kan komma ut i grundvattnet.
Alunskiffer, oljeskiffer eller svartskiffer (black shale) är en sedimentär
bergart som förekommer i varierande grad över hela jorden. Svartskiffer
har marint ursprung och bildas när organiskt material avsätts tillsammans
med finkorniga sediment som lera, mo och sand i syrefria och därmed
reducerande miljöer. Den geokemiska sammansättningen kan variera
mycket. Vanligen innehåller skiffern 510% organiskt material men halten
kan vara både något lägre (24%) och högre (upp till ca 20%). Den
reducerande kemiska miljön medför också att svavelhalten i allmänhet är
ganska hög vilket bidrar till att ett stort antal metallföreningar finns i
svartskiffrar. Rhenska skifferbergens ”Kupferschiefer” som egentligen
sträcker sig över hela Mellaneuropa från England till Polen har utgjort en
stor del av grunden för den europeiska industrialiseringen. Välkända
skiffrar finns i Sachsen, Norra Bayern och Tjeckien, där också några av de
mest berömda gruvorterna och fyndorterna för en lång rad mineral ligger.
I Ronneburg, finns en av de mest ökända urangruvorna där Sovjetunionen
hämtade en stor del av det uran som behövdes för deras atombomber. Det
är också en av de få gruvor där man dels brutit uran ur svartskiffer, dels
försökt sig på underjordsbrytning i svartskiffer, med katastrofalt resultat,
bl.a. till följd av spontana bränder i den kolrika svartskiffern.
Tusentals arbetare, inte sällan tvångsrekryterade eller straffarbetande
fångar, omkom under arbetet med uranbrytningen. Stora markområden
samt grundvattenförekomster förstördes. När Tyskland återförenades efter
kommunistblockets fall 1989 fick den nya förbundsrepubliken ta emot detta
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minst sagt ovälkomna arv. Man bildade då Wismuth AG som med stöd av
EU bekostat arbetet med att försöka ta hand om gruvresterna så gott det
går samt restaurera de ödelagda landområdena. Projektet pågår alltjämt och
har åtminstone kostat EU:s skattebetalare 1012 miljarder euro – pengar
som säkert skulle kunna göra mer nytta på andra håll... Man har även ställt
i ordning ett besöksmål i det gamla gruvdistriktet, där dels den tidigare
gruvbrytningen presenteras, dels visar på de återställningsarbeten som
utförts.
En av de stora sevärdheterna är ”Drachenschwanzbrücke”
(Draksvansbron), en 225 m lång högteknologisk träbro som leder över en
dalgång till det konstgjorda landskap som man byggt upp av de slagghögar
och avfallsupplag som fanns här. Här finns också muséer, minnesmärken
och utställningar som behandlar uranbrytningen i Sachsen och Thüringen.
Saneringen av de gamla urangruvorna är Europas största miljöprojekt som
man kan få mer information om på deras hemsida (www.vismut.de).
Planer på nya gruvor
Kinas och Indiens makalösa ekonomiska tillväxt har till stor del kunnat
fortgå genom förbränning av olja, kol och naturgas. Både Kina och Indien
planerar att bygga fler kärnkraftverk under de kommande årtiondena.
Under den senaste 20årsperioden har nedrustningen medfört att ett stort
antal kärnvapenstridspetsar kunnat användas för att producera kärnbränsle.
Antalet urangruvor har därmed fortsatt att vara lågt samtidigt som
prospekteringen gått på sparlåga. På senare år har dock prospekteringen
tagit rejäl fart, inte minst i Sverige som under 90talet ändrade sin
gruvlagstiftning radikalt.
Världens största oexploaterade uranfyndighet
Södra Storsjöbygden, främst det unika jordbrukslandskapet på
kambrosilurberggrundens kalksten och alunskiffer, ruvar på en enorm
uranfyndighet som ett par prospekteringsbolag fått upp ögonen på. Det är
kanadensiska Continental Precious Minerals (CPM) och australiensiska
Aura Energy som vill bryta uran tillika vanadin och molybden i området.
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Mest omfattande är CPM:s s.k. Vikenprojekt med två stora dagbrott strax
norr om Oviken. Aura:s något mindre men fortfarande gigantiska
Häggånprojekt ligger lite väster om detta mellan Månsåsen och Häggsåsen.
Tillsammans skulle dessa gruvor bli bland de allra största urangruvorna i
världen.
CPM räknar med att brytningen i Vikengruvorna ska nå upp till ca 40 000
ton malm per dygn och pågå i 16 år. Värdet på den totala malmen beräknas
till åtminstone 5060 miljarder, kanske betydligt mer lite beroende på hur
priserna på uran, vanadin och molybden utvecklar sig. Den totala
investeringen för CPM:s Vikenprojekt är av storleksordningen 25 miljarder
kronor och skulle med det bli ett av de riktigt stora industriprojekten i
landet.
Självklart skulle detta helt omvandla det fridfulla och närmast unika
jordbrukslandskapet i Södra Storsjöbygden för all framtid. Reaktionerna
har heller inte låtit vänta på sig och en hel del röster har höjts mot det
planerade projektet. Den politiska majoritet som råder idag i Bergs
kommun, där projekten ligger, har framfört att man kommer att använda
det kommunala vetot mot uranbrytning om det blir aktuellt i en framtid. En
mindre grupp som kallar sig Bergsbor för bergsbruk är positiva till
gruvorna. Tillståndsprocessen inför en gruva av detta slag är lång och ännu
finns ingen formell ansökan om bearbetningskoncession från något av
företagen. De båda exploatörerna försöker nu att få in tillräckligt med
riskvilligt kapital för att kunna fortsätta förberedelserna. Man söker även
samarbetspartners eller företag som kan tänkas köpa projekten från
prospekteringsbolagen. Multinationella gruvjättar som Rio Tinto, BHP
Billiton och Cameco samt Areva (Franska staten) utgör förmodligen några
av de tänkbara framtida ägarna.
Sverige gynnsamt för gruvbolagen
CPM påpekar, i likhet med många andra internationella gruvbolag,
fördelarna med verksamhet i Sverige. Ute i världen tvingas exploatörerna
ofta bygga massor med egen infrastruktur, tampas med korrumperade
regimer eller övervinna ogästvänlig ödemark inte sällan i tropiska klimat.
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Inte nog med att byråkratin är förhållandevis genomtränglig, regeringen
positiv till kärnkraft, infrastruktur väl utbyggd liksom utbudet av teknisk
service – man får dessutom utforska de borrkärnor som de statliga
aktörerna tidigare samlat på sig.
Kostnaderna för undersökningstillstånden betraktas nog också som relativt
blygsamma. CPM har lagt under sig en stor del av de tänkbara
fyndigheterna i alunskiffrarna kring södra Storsjön.
Båda gruvprojekten har i varje fall potentialen att hamna bland de tio
största urangruvorna. Arealmässigt skulle de p.g.a. den låga medelhalten
hamna bland världens allra största. Vikenprojektet behöver minst 45 km²
för dagbrottet, kraftverket (ca 300MW) och upparbetningsanläggningen.
Därtill kommer någon kvadratkilometer för restupplag av ofyndig kalksten,
samt vidsträckta lakvattendammar. Auras projekt inbegriper lakning av
varphögar från dagbrotten vilket sannolikt kräver ännu större arealer.
Vidare krävs tillfartsvägar, områden för servicebyggnader, garage och
verkstäder för gruvtruckar och andra maskiner, personalutrymmen,
platskontor m.m.
Konventionell brytning i dagbrott
Brytning kommer att ske i två stora dagbrott som kommer att bli ca 150 m
djupa. Det södra brottet, som blir det första, sträcker sig nästan in till
bebyggelsen i Oviken och vidare ca 1,5 km norrut. Bredden varierar från ca
500 till 700 meter. Man börjar att bryta det södra dagbrottet eftersom
alunskiffern är som mäktigast där med ett relativt tunt lager av kalksten
ovanpå. Så snart som möjligt kommer man att efterbehandla södra
sluttningen eftersom den ligger närmast bebyggelsen.
Det norra dagbrottet ligger aningen mer västerut än det södra och blir 700
800 meter brett och ca 1 km långt.
Malmen förs sedan till anrikningsverket där den mals och rostas för att
genom olika processer skilja ut uran, vanadin och molybden. Det två
sistnämnda kommer att packas i säckar medan uranet efter ytterligare
processer packas i 200 liters stålfat som sedan transporteras ned till
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stationen i Hackås. Eventuellt kan lastbilstransporterna gå ända till
Östersund. Med järnväg kommer sedan produkterna att skeppas ut
antingen via Sundsvall eller Trondheim. Rostningen antas, genom
svartskiffernas stora kolinnehåll, kunna producera en hel del elektricitet
som kan användas till drift av gruvan. Man räknar med att installera en
gasturbin på ca 300MW.
Dagvatten, lakvatten och kommer att transporteras via en pipeline till
lakvattendammen som måste ligga någonstans mellan Myrviken,
Häggsåsen och Månsåsen. När det södra dagbrottet slutligen är uttömt
kommer det att få vattenfyllas. Restberg från avtäckningen av alunskiffern
kommer att placeras någon kilometer norr om det norra dagbrottet.
Miljörisker med projektet
Radioaktivitet är oftast det första man tänker på när det gäller uranbytning
men det utgör i huvudsak endast ett arbetsmiljöproblem i själva
anrikningsverket. Det är främst risken för att radioaktivt damm kan komma
in i personalens lungor och orsaka lungcancer. Eftersom alunskiffern
innehåller mycket kol kommer rostningen att medföra mycket stora utsläpp
av koldioxid. Sannolikt kan man också befara utsläpp av olika typer av
tungmetaller, svavel och partiklar. De mycket tunga truckar som ska
användas ger upphov till vibrationer och buller samt medför risker för
utsläpp av diesel och hydrauloljor. Transporter både av miljöfarliga ämnen
som behövs i anrikningsverket och de färdiga produkterna leder till buller,
vibrationer och utsläpp av luftföroreningar.
Buller och damm kan påverka boende i närområdet. Även om man tar om
hand lakvatten och processvatten enligt konstens alla regler kommer risken
för dammbrott eller andra utsläpp ständigt att finnas. Uran bildar ett stort
antal kemiska föreningar av vilka många är lösliga i vatten och ofta mer
eller mindre giftiga. Därför finns ständigt risken att föroreningar kan ta sig
ned till Storsjön eller att olyckor med lakvattenhanteringen kan medföra
stora okontrollerade utsläpp. Bara på senare år har flera stora utsläpp p.g.a.
brustna lakvattendammar skett. Slutligen kan man fundera över vad som
kommer att hända när brytningen är över och dagbrotten tillåts vattenfyllas.
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Dagens gruvverksamhet i Västerbotten
Ylva Ågren
Hur ser det då ut med gruvbrytningen i länet idag? För tillfället bryts malm
i sju gruvor i länet av tre olika aktörer (se även karta nedan). Boliden
Mineral AB driver Kankbergsgruvan, Renströmsgruvan,
Maurlidengruvorna, Kristinebergsgruvan och anrikar malmen från dessa
gruvor i anrikningsverket i Boliden. Den anrikade metallen behandlas
sedan vidare i Bolidens smältverk på Rönnskär längst ute vid kusten i
Skellefteå. Dragon Mining Sweden AB driver Svartlidengruvan på gränsen
mellan Storumans och Lycksele kommuner där de också har ett
anrikningsverk. Björkdalsgruvan AB driver Björkdalsgruvan i Skellefteå
och har även de ett anrikningsverk på platsen. Björkdalsgruvan är den enda
aktiva gruvan i länet där malmen inte är associerad med sulfider.
Utöver dessa aktiva gruvor finns också två gruvor i konkurs. Det är
Blaikengruvan i Sorsele (även kallad Ersmarksberget) och
Svärtträskgruvan i Storuman. ScanMining anlade ett anrikningsverk vid
Storjuktans strand och startade de båda gruvorna under 2006 och 2007 för
att bryta bland annat zink och guld. Problem med krossning, malning, låga
utbyten, låga halter i mineraliseringen samt svårbrutet berg gjorde att man
inte fick ekonomi i projektet. Lappland Goldminers Sorsele AB köpte
gruvorna efter att ScanMining hade gått i konkurs. Eftersom
Svärtträskgruvan inte innehöll något guld var den aldrig intressant för
Lappland Goldminers Sorsele AB som också koncentrerade sin
prospektering i Ersmarksberget på den guldfyndighet som finns där. I
slutet av 2011 kom de dock till slutsatsen att det guld som finns i
Ersmarksberget inte utgör en tillräckligt stor och rik fyndighet för att det
ska vara möjligt att bryta och anrika det med vinst, det vill säga att
fyndigheten enligt Lappland Goldminers Sorsele AB inte är en malm.
Utöver dessa gruvor finns också två gruvor som har tillstånd enligt
miljöbalken till gruvbrytning, men som inte har startat ännu. Detta är Niili
Mineral AB:s gruva i Vindelngransele och Lappland Goldminers AB:s
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gruva i Fäboliden. Båda dessa ligger i Lycksele kommun och fick sina
tillstånd 2007/2008. I Fäboliden har det sedan tidigare brutits berg i en
provgruva. Det finns också en provgruva nordost om Vindelngransele,
Vargbäcken där Bothnia Exporation påbörjat brytning för att få närmare
kännedom om den eventuella guldmalm som finns i marken. Syftet med en
provgruva är att ta reda på mer om malmen, hur den går att bryta och
anrika.

Karta: gruvor i Västerbottens län (se vidare i texten).
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Miljörisker med gruvbrytning
– exemplet Aznalcóllar
Ylva Ågren
Den 25 april 1998 brast en 160 ha stor damm vid Bolidens gruva i
Aznalcollar när en 600 m lång sektion av dammen gled iväg upp till 60 m
(figur 2). 5,5 miljoner m³ surt och metallhaltigt slamblandat vatten åkte ut i
floden Rio Agrio. Anrikningssand utgjorde mellan 1,3 – 1,9 miljoner ton.
Vid en mätstation 7 km nedströms dammen så ökade vattennivån 3,6 m på
30 minuter. Vid Sanlûcar Bridge, ca 14 km nedströms dammbrottet, nådde
slammet närmare 2 m över marken (figur 2). När flodvågen hade sjunkit
undan låg här mellan 0,5 – 1 m anrikningssand kvar på marken. Flodvågen
stoppades efter 4 mil, vid en bevattningsanläggning för risodlingar, innan
floden rinner in i nationalparken Doñana.

Figur 1. Dammbrottet i Aznalcóllar, Spanien, år 1998. (från EPTISA 1998.
Investigation of the failure of the Aznalcóllar tailings dam).
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Figur 2: Nils Eriksson, anställd av Boliden under saneringsarbetet, visar
högsta nivån för slamvattnet vid Sanlûcar Bridge, 14 km från dammbrottet.
(bild: Länsstyrelsen)
Tre olika utredningar har kommit till något olika slutsatser om orsaken till
dammbrottet. Bolidens utredning och slutsats är att tyngden av vatten och
sand i dammen var för hög för leran som låg under själva dammkroppen.
Ett övertryck uppstod som ledde till att leran i grunden förlorade
hållfastheten och dammen gled iväg. Boliden menar att olyckan hade
kunnat förhindras om dammen hade grundlagts bättre.
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Sanering efter olyckan
Bolidens ansvarade för saneringen av den norra sektorn fram till Sanlûcar
Bridge (se figur 3). Eftersom sanden innehåller höga halter av tungmetaller
måste all sand tas bort. Även om sektorn motsvarar en mindre del av den
påverkade ytan så fanns här 80 % av all sand. Vädret i området gjorde att
saneringen måste vara slutförd innan oktober månad då höstregnen börjar.
För att klara insatserna
behövdes alla tillgängliga
resurser sättas in. Alla
lediga bilar i Spanien,
Portugal och södra
Frankrike upphandlades.
Var 15 sekund lämnade en
lastbil anrikningssand vid
det utbrutna dagbrottet.
Kostnaden för Bolidens
sanering var 25 miljoner
dollar, frukt från det
drabbade området köptes
för 10 miljoner dollar och
avslutet av sandmagasinet
(se figur 4) kostade 37
miljoner dollar.
Myndigheternas kostnader
var 165 miljoner dollar,
men då ingår även köp av
Figur 3: Karta över det drabbade området.
marken för att skapa ett
från EPTISA 1998. Investigation of the
naturreservat längs den
failure of the Aznalcóllar tailings dam.
efterbehandlade floden.
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Våra erfarenheter från Aznalcóllar
Vikten av noggranna tekniska undersökningar vid dammbyggnationer
måste understrykas. Det krävs mycket stora samhällsresurser för att hantera
den här typen av olyckor. Informationen till medborgare kräver mycket
folk. För att åstadkomma ett gott resultat vid en sådan här olycka måste alla
krafter samarbeta. En fråga som uppkommer är vem som skulle betala
samhällets akuta kostnader om en liknande olycka skulle inträffa i
Västerbotten.
Den psykiska påfrestningen för de som arbetar med en sådan här olycka är
mycket stor. Vid olycka i Aznalcollar arbetade de inblandade stora delar av
dygnet i flera månader.
Våra slutsatser är också att det är viktigt att man följer upp ekologiska
effekter och eventuella effekter på människor.

Figur 4: Området idag, magasinet är täckt och
efterbehandlat. Platsen för dammbrottet markeras av
två kullar i centrum av bilden. (Bild: Länsstyrelsen)
Källor:
The tailings pond failure at the Aznalcóllar mine, Spain : N. Eriksson Boliden Environmental Staff, Aznalcóllar, Spain. P. Adamek Mine
Environmental Consultant, Sevilla, Spain.
Muntlig information från Nils Eriksson, vid tiden för olyckan anställd hos Boliden i Sverige och som var en av Bolidens anställda som fick åka ner till
Spanien för att delta i arbetet med att sanera efter dammraset.
Delar av miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten åkte under våren 2011 på studiebesök till Sevilla bland annat för att få höra mer om olyckan.
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