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1 MILJÖPROVTAGNING  
Provtagning för att utvärdera mineralavfallets miljöpåverkan (i denna text kallad miljöprovtagning) 
har pågått sedan början av 2020.  Eftersom både avfall och avfallsrester har producerats under 
tidigare drift vid Viscaria-gruvan från A- och B-zonen (1985-1995), var det lätt att utvinna material 
för att karaktärisera mineralavfallet från A- och B-zonen.  Provtagningsschema upprättades för var 
och en av dessa platser och beskrivs i den allmänna karakteriseringsrapporten samt i den mer 
specifika rapporten om kinetiska tester.   

2 GEOLOGI 
Geologin i fyndigheten är relativt enkel med få bergarter som en startabound mineralisering (se 
figur 1).  Hydrotermisk förändring i samband med mineraliseringen är fokuserad längs med 
avlagringen och sträcker sig inte långt in i hängväggen Detta innebär att hängväggen inte har 
någon större anrikning av spårelement eller sulfider från mineraliseringshändelserna.  Detta gör 
miljöprovtagningen relativt enkel.  Det finns sammanlagt sex bergarter som kommer att ingå i 
avfallet; Metabasalt (grönsten/grönsten), Marmor, Tuff (inklusive mineralisering), Granodiorit, 
Gabbro (Mafisk tröskelintrusion), Metasediment inklusive Svart skiffer, se figur 1. 

 

Figur 1.  Från Tekniska Beskrivningen Figur 6.  Geologisk karta över Viscariaområdet och mineraliserade 
zoner A, B och D. (Modifierad efter Bergman et al. 2001) © Sveriges geologiska undersökning.  
 
D-zonen ligger längs en sprickzon som har genomgått supergena processer (vittring nära ytan) på 
mellan 10 och 250 meters djup.  Vittringen har resulterat i oxidation av sulfider, men tack vare 
bergarternas neutraliserande förmåga har koppar återfallit i form av oxid- och karbonatmineraler.  
Lerhalten är relativt hög i oxidationszonen.  Dessa bergarter befinns vara enhetliga över hela 
mineraliseringens längd, baserat på geologisk kärnloggning och kemisk analys. 
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3 A- OCH B-ZONERNA 

3.1 Anrikningssand  
Prover samlades in i avfallsresterna på 13 platser med tre enmetersintervall med hjälp av en 
grävmaskin för provtagning.   Dessa prover representerar också de förväntade framtida 
avfallsresterna från A- och B-zonerna, se figur 2.  Sammanlagt analyserades 39 prover som sedan 
sammanställdes till sex prover för kinetiska långtidstester på, baserat på plats och djup.  Avfallet 
har också borrats för att få grundvattenprover och prover har samlats in för miljöanalyser   

 

Figur 2. Platser för provtagning på det gamla sandmagasinet. Röda punkter markerar position där prov 
tagits i grävd provgrop. Gula punkter markerar platser där prov tagits på olika djup i borrade profiler. 

3.2 Gråberg 
10 ton material samlades in på 13 provtagningsplatser och krossades på plats. Från detta samlades 
prover på 20 kilo som skickades till ALS för ytterligare provberedning och analys. Prover från flera 
provplatser inom varje tidszon sammanställdes sedan till fem prover för kinetisk testning.   
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Avfallsmaterialet har senare borrats i prospekteringssyfte och data kombineras nu med 
miljöprovtagningen. Prover från gråbergsdeponin samlades in från 13 platser och valdes ut baserat 
på avfallets ålder och spridningen av provplatsen (se figur 3 för provplatserna).  Dessa prover 
representerar det förväntade framtida avfallet från A- och B-zonerna. 

 

Figur 3. Platser för provtagning av gråbergstipp. 

3.3 Kärnprover från A och B zonerna 
Kärnprover har också valts ut från A- och B-zonerna i den pågående karakteriserings-
/verifieringsprocessen.  Placeringen av dessa nyare borrhål framgår av figur 4 som är placerad på 
en yta och, och figur 5 som är placerad i en 3D-bild av de framtida dagbrotten. 
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Figur 4.  Borrhål som användes för miljöprovtagning från A, B och D-zonens mineralisering. 

 

 
Figur 5.  Utgrävda borrhål i dagbrott A och zonborrhål som användes för miljöprovtagning.  De svarta 
borrkärnor som visas inuti dagbrottet (rött område) visar att dessa borrhål låg inom dagbrottsområdet.   

OPEN PITS A&B ZONES
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4 D-ZONEN 
Eftersom D-zonen inte har brutits tidigare finns det endast prover från undersökningsborrhål.  De 
flesta borrhålen i den tidiga delen av prospekteringen var från de borrningar som utfördes för att 
definiera malmen på djupet och längden, medan den övre delen som definieras för ett dagbrott 
borrades senare.  Borrkärnor från den tidigare prospekteringen före Copperstone och Avalon 
förvarades inte ordentligt och hade begränsad användning för miljöprovtagning.   

Urvalet av miljöprovtagningens prover omfattar de olika bergarter som kommer att utgöra avfallet 
vilket syftar till att få en spridning över fyndigheten (figur 4 och 6).      

Miljöproverna har jämförts med prospekteringsdata för att utvärdera miljöprovtagningens 
representativitet.  Det finns en mycket god överensstämmelse mellan dessa prover och 
prospekteringsproverna, även om prospekteringsproverna är inriktade närmare malmen än 
miljöproverna som är utformade för att fånga hela volymen av både malm och gråberg.  När det 
gäller marmorn var miljöproverna dock nära mineraliseringen och uppvisar högre Cu- och Fe-
koncentrationer men här är karbonatöverskottet betydande vilket kraftigt reducerar den 
syrabildande potentialen. 

 

 

 

Figur 6.  Borrhål i D-zonen i dagbrottet som användes för miljöprovtagning.  Den svarta borrkärnan som visas 
inuti dagbrottet visar att dessa borrhål låg inom dagbrottsområdet.   

 

OPEN PIT D-ZONE
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5 FORTSATT MILJÖPROVTAGNING OCH 

KARAKTERISERING 
 

Miljöprovtagning är en pågående process vid sidan av prospekteringsprovtagningen vars syfte är 
att kontinuerligt utöka kunskapsbasen.  Denna provtagning kommer att fortsätta som verifiering 
av tidigare analyser under gruvdriften.  Informationen kommer sedan att användas för att 
utvärdera om det är lämpligt att använda gråberg för dammbyggen, vägbyggen etcetera, samt för 
privata och offentliga byggen utanför Copperstones egna behov.      

Syra-basredovisningen (ABA) är en av de miljöanalyser som utförs för att utvärdera potentialen för 
syrabildning och bidrar också till att välja material för långsiktiga kinetiska tester (se figur 7).  Den 
senare analysen av både A&B-zonerna och D-zonens avfallsmaterial bekräftar resultatet av de 
tidigare analyserna, där inget av proverna från D-zonen visar på någon syrabildande potential. 

 

Figur 7.  Syra-basredovisning för Viscaria-prover. 

 


