© 2020, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors.

UNIKT DJUPFÖRVAR VID BOLIDENS SMÄLTVERK
UNIQUE DEEP REPOSITORY AT BOLIDEN COPPER SMELTER
Ida Tjerngren, Boliden
Daniel Sandström, Boliden
Urban Walter, Boliden
David Wladis, Mark & Miljö Hydrosense

1

SAMMANFATTNING

Boliden anlägger ett djupförvar för slutlig deponering av processavfall vid
kopparsmältverket Rönnskär. Det blir en unik anläggning där avfall från ett smältverk
slutligt deponeras i djupförvar på samma industriområde.
Anläggning av djupförvaret har föregåtts av utredningar avseende bergets egenskaper,
design av förvarsrummen, avfallstyper och barriärer med målet att hitta en långsiktigt
hållbar lösning som begränsar framtida utläckage av metaller. Projektet är
tvärvetenskapligt med ett stort antal teknik- och kompetensområden involverade och
med samarbeten mot universitet samt uppföljning och rapportering mot myndigheter.
Bergets primära roll i djupförvarssystemet är att begränsa utläckaget, vilket uppnås
genom att anlägga djupförvaret i en bergvolym med låg vattengenomströmning. För att
ytterligare begränsa utläckaget förbehandlas processavfallen, bl.a. genom stabilisering
och upparbetning i ett lakverk. Efter avslutad deponering ska djupförvaret förslutas
permanent för att uppnå ett lågt utläckage på flera tusen års sikt, för detta ändamål
utreds också olika typer av barriärer.
Under 2015-2017 anlades rampen ner till djupförvaret, som ligger på ca 330 m djup. I
dagsläget pågår anläggandet av förvarsrummen, vilka totalt omfattar en
deponeringskapacitet på ca 400 000 ton torrvikt avfall. Vid anläggning ligger stort fokus
på säkerhet, att minska sprängskadezoner och hålla en jämn kontur för att underlätta den
framtida deponeringen. Parallellt pågår utredningar avseende transport och logistik för
deponeringen, samt hur barriärer ska konstrueras. Målet är att starta deponering av
avfall år 2021.
Summary
Boliden is constructing a deep repository for final storage of process waste at the copper
smelter Rönnskär. It will be a unique facility where process waste from a smelter is
stored indefinitely at the same industrial area.
Construction of the deep repository is preceded by investigations of the properties of the
bedrock, design of the storage rooms, the chemical and physical properties of the
process wastes and barriers. The objective is a long-term sustainable solution with a
limited leakage of heavy metals. The project is multidisciplinary, including a number of
technical and scientific areas of expertise, collaborations with universities as well as
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reporting to authorities. The bedrock represents a barrier, with the purpose of decreasing
the groundwater flow through the stored material. This is achieved by constructing the
repository in a bedrock volume with a limited groundwater flow. To further decrease the
leakage of heavy metals, the wastes are pretreated by chemical stabilization and
processing through a leaching plant. When all wastes have been stored, the repository is
sealed indefinitely.
The tunnel to the repository was constructed 2015-2017. The repository is constructed
at 330 m below ground level and will have a capacity of 400 000 tons of wastes. During
construction, focus is on a safe working environment, reduced risk for zones with blast
damages and a smooth contour to facilitate storage of wastes. In parallel, investigations
regarding transport, logistics and sealing of the repository are ongoing. The aim is to
start storing of wastes in 2021.
Nyckelord: Djupförvar, hydrogeologi, geologi, bergmekanik, avfall
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BAKGRUND & FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 1. Karta över placering av djupförvaret på Rönnskär, sydost om Skellefteå,
Västerbotten.
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Boliden Mineral AB beslöt år 2005 att anlägga ett djupt bergförvar för Boliden
Rönnskärs farliga processavfall. Enligt lagkrav ska kvicksilverhaltigt avfall bortskaffas i
djupt bergförvar, vilket även lämpar sig för övriga typer av farligt processavfall från
Boliden Rönnskär.
Syftet med ett djupt bergförvar är att isolera avfall från biosfären, och därmed minska
risken för spridning och exponering av farliga ämnen. Ett djupförvar regleras med hårda
krav då anläggningen efter förslutning ska vara stabil på flera tusen års sikt och utan
fortlöpande kontroll av dess funktion. Kraven på ett djupt bergförvar finns reglerat i
svensk avfallslagstiftning så väl som i EUs beslut.
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BERGET

2015-2017 anlades, i enlighet med domstolsbeslut, rampen till djupförvaret med s.k.
aktiv design. Rampen är ca 3 km lång, med ett tvärsnitt på ca 6x6 m och går ner till ca
330 m djup, se figur 2. Den aktiva designen innebar att rampens läge anpassades utifrån
bergets geologiska och hydrogeologiska förutsättningar, som kontinuerligt utvärderades
ju längre ner i berget anläggningen drevs. Målet var att hitta en bergvolym med en
begränsad vattengenomströmning och en bergmekanisk stabilitet som skulle medge ett
djupförvar som uppfyllde uppställda krav.
Berget undersöktes genom kartering av bergväggar och borrkärnor, hydrogeologiska
tester och bergmekaniska mätningar. Totalt borrades över 9 000 m borrkärnor. Data har
legat till grund för en konceptuell modell av berget, vilken i sin tur har utgjort underlag
för modellering avseende strukturgeologi, bergmekanik, hydrogeologi och även
geokemi.

Figur 2. Anlagd ramp samt anslutningsort.
3.1

GEOLOGI & BERGMEKANIK

Strukturgeologisk tolkning och modellering visar att berget i läget för förvaret
domineras av sedimentär gnejs veckade kring plutoner av tonalit, Boliden 2019a. Större
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sprickzoner i berggrunden domineras av två riktningar, en nordostlig och en ostvästlig
riktning. Rönnskärs berggrund delas in i tonalit (norra delen) och sedimentär gnejs
(södra delen), se figur 3. I kontaktytan är gnejsen tydlig folierad i ostvästlig riktning.
Sprickkartering har utförts av borrkärnor, bergväggar och berghällar på markytan.
Sprickorna har analyserats, tolkats statistiskt och deterministiskt och delats upp i
sprickzoner samt mellanliggande berg. Tio sprickzoner har identifierats, vilka i
huvudsak kännetecknas av ökad sprickfrekvens, se figur 4. Sprickzonerna bedöms vara
relativt begränsade i utbredning och är ställvis vattenförande. Sex av sprickzonerna är
brantstående och följer samma riktningsmönster som de regionala lineamenten kring
Rönnskär. Fyra av sprickzonerna har varierande stupning och uppträder under samt
strax väster om det planerade djupförvaret.

Figur 3. (övre) Illustration av Rönnskärs berggrund; tonalit i norr (rosa) och
sedimentär gnejs i söder (gul). Ritning av ramp och preliminär layout av förvarsrum i
bild. (nedre) Fotografier visar a) ljus tonalitisk gnejs med inneslutningar av amfibolit,
b) folierad tonalit med inneslutningar av sedimentär gnejs, c) starkt plastiskt
deformerad ljus tonalitisk gnejs med en uppdelad sedimentär gnejsinneslutning till
vänster och en transponerad och boudinerad amfibolitgång till höger. Även om berget
är starkt plastiskt deformerat, förekommer få sprickor.
Bergets mekaniska egenskaper har utretts och djupförvarets storskaliga stabilitet och
påverkan på potentiella flödesvägar har analyserats med hjälp av numerisk modellering,
Itasca 2019a. Resultaten visade på låg risk för hydraulisk koppling mellan förvarsrum
och existerande borrhål eller ramp. Förvarsutformningen bedöms vara långsiktigt
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globalt stabil även utan tillgodogörande av bergförstärkningens effekter och oavsett
fyllnadsgrad. Förstärkningsåtgärder krävs dock för att säkra lokal stabilitet under byggoch driftskedet av förvaret. Ett bergmekaniskt mät- och uppföljningsprogram har tagits
fram i syfte att validera beräkningsmodellerna under den drivning som för närvarande
sker. För att avlasta bergpelarna mellan förvarsrummen justerades också
förvarsrummens dimensioner under projekteringsskedet, Itasca 2019b.

Figur 4. (höger) 3D-modell av det planerade djupförvaret (röda förvarsrum), anlagda
borrhål (vita rör) samt två av de tolkade sprickzonerna, RDZNV1 och RDZSH1.
(vänster) Borrkärnor med röd markering där sprickor identifierats, vilka utgör del i
tolkning av sprickzon RDZNV1 resp. RDZSH1.
3.2

HYDROGEOLOGI

För att uppnå ett djupförvar med begränsat utläckage av metaller har den
hydrogeologiska kunskapen om berget en central roll. En hydrogeologisk modellering
av berggrunden i 3D har använts för att förstå de flödesförhållanden som kommer att
råda i djupförvaret på lång sikt, Golder 2019a. I ett första steg utfördes en förenklad
hydrogeologisk modellering i syfte att skapa ett underlag för tidskritiska beslut och
studera principiella effekter av olika åtgärder i större skala. Den förenklade modellen
baserades på data från svenska bergbrunnar, där det geometriska medelvärdets
djuptrend ansattes och bergmassan antogs kunna beskrivas som ett poröst medium.
I ett andra steg utfördes en platsspecifik, detaljerad modellering i syfte att ge underlag
till beräkning av utläckage från djupförvaret baserat på beräknat grundvattenflöde
genom varje enskilt förvarsrum, se figur 5. Den höga upplösningen gör det möjligt att
begränsa utläckaget genom att ta hänsyn till lakningsegenskaper för varje avfallstyp.
Modelleringen baserades på den konceptuella modell som bygger på platsspecifika data
från undersökningarna av Rönnskärs bergmassa, såsom sprickdata, hydrotestdata samt
data avseende hydrologiska förhållanden, ex. grundvattenbildning och randvillkor.
Utifrån statistisk analys av sprickzonernas och det övriga bergets sprickor, genererades
ett spricknätverk (DFN-modellering, Discrete Fracture Network) som sedan skalades
upp till den numeriska grundvattenmodellens beräkningsceller.
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Figur 5. Illustration av modellerade flödesvägar genom ett förvarsrum. Golder 2019a.
Modellering av flöden utfördes för flera beräkningsfall med varierande hydrogeologiska
förhållanden, där bl.a. förvarsrummens täthet och hydrogeologiska förhållanden om
3 000 år simulerats. Ett beräkningsfall omfattade situationen när endast ramp och
anslutningsorten anlagts. Resultaten kunde sedan jämföras med uppmätta inläckage på
olika nivåer i anläggningen. Modelleringens resultat och uppmätta flöden var i god
överensstämmelse, vilket gav en kontroll av modellens förmåga att trovärdigt beskriva
berggrundens hydrauliska egenskaper.

Figur 6. Layout av djupförvaret som har modellerats avseende geologi, hydrogeologi
och bergmekanik. Grönfärgat illustrerar koncept för förslutningsåtgärder: 1. Plugg i
entré till ramp, 2. Plugg i ramp, 3. Plugg i planerat vertikalschakt, 4. Pluggning av
borrhål samt 5. Återfylld anslutningsort.
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Vid modellering av flöden ansattes en layout för djupförvaret enligt figur 6, och
eftersom utläckaget från djupförvaret ska beräknas efter förslutning, inkluderade också
layouten planerade pluggar. Den hydrogeologiska modelleringen utgjorde därmed också
ett verktyg för att förstå var och hur djupförvarets pluggar kan anläggas för att begränsa
utläckaget efter förslutning.
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AVFALLEN

Parallellt med anläggning i berg och utredning av bergets egenskaper, utreddes de avfall
som är tänkta för deponering i djupförvaret. Avfallen utgörs av både historiska avfall
som idag lagras på deponier ovan jord, samt av fallande avfall, se figur 7. Totalt
planeras för deponering av 13 typer av avfall i djupförvaret. Ett stort fokus ligger på
säkerhet avseende arbetsmiljö och miljö vid avfallshantering hela vägen från uttag av
avfall från lagerplatser ovan jord, till i förekommande fall förbehandling och deponering
i djupförvaret, Boliden 2019b.

Figur 7. 13 typer av avfall fördelade på fyra lagerplatser ovan jord.
För att säkerställa ett begränsat utläckage av metaller från djupförvaret har
avfallsutredningarna i ett tidigt skede fokuserat på avfallens geokemi. Avfallen har
karakteriserats avseende bl.a. totalhalter, lakhalter och påverkan av syremättnad (redox).
När samtliga avfalls lakhalter tagits fram genom försök i både laboratorie- och
pilotskala, har ett utläckage från djupförvaret beräknats. I denna process har ett iterativt
arbete utförts, där ett lågt utläckage från en avfallstyp har kunnat kompensera för ett
högt utläckage från en annan avfallstyp. Vid utredningarna identifierades ett behov av
att sänka lakhalterna och/eller höja pH hos ett antal avfallstyper, vilket utförs genom
kemisk stabilisering av avfallen där ett kalkhaltigt material tillförs.
Genom utredningar har Boliden också identifierat en möjlighet att extrahera
värdemetaller ur en av avfallstyperna genom lakning. Möjligheten att förbehandla denna
avfallstyp genom ett lakverk medför att den specifika avfallsvolymen som deponeras i
djupförvaret minskar med ca 80 %.
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BARRIÄRERNA

Den tredje komponenten i djupförvarssystemet utgörs av barriärer. Efter avslutad
deponering i djupförvaret ska anläggningen stängas för all framtid. Då krävs långsiktigt
stabila barriärer för att säkerställa ett begränsat utläckage över flera tusen år. Preliminärt
ska ett flertal pluggar med olika syften anläggas på strategiska platser i djupförvaret, se
figur 6. En rampplugg vid mynningen ovan jord ska minska risken för intrång till
djupförvaret. Pluggar med syfte att minska vattengenomströmningen genom
djupförvaret anläggs i rampen, ett urval av borrhål samt i det planerade vertikalschaktet.
Anslutningsorten återfylls i syfte att minska vattengenomströmningen genom
djupförvaret samt att säkerställa den långsiktiga mekaniska stabiliteten i
anslutningsorten.
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BERÄKNING AV UTLÄCKAGE

För att begränsa utläckaget av metaller från djupförvaret krävs en förståelse för de
hydrogeologiska och geokemiska aspekterna vid olika skeenden för djupförvaret, se
figur 8. När avfallen har deponerats i djupförvaret tränger berggrundvatten in. Så länge
djupförvaret är i drift, dvs. att deponering pågår, trycks berggrundvatten in i
djupförvaret. Inträngande vatten pumpas och renas under drift av djupförvaret. När
deponeringen är avslutad och djupförvaret ska förslutas för all framtid, då återhämtar
sig grundvattennivåerna över tid och flödet genom djupförvaret begränsas till som mest
ca 1 L/m2 och år, enligt utförd hydrogeologisk modellering.

Figur 8. Illustration av olika skeenden i djupförvaret från anläggning till efter
förslutning.
Efter förslutning sker ett diffust utläckage från djupförvaret som inte är mätbart, se figur
9. Detta utläckage har beräknats för ett flertal scenarier, där både flöden genom
djupförvaret och avfallens lakhalter har varierats, Boliden 2019c. Resultaten visar att
beräkningar för samtliga scenarier medger ett begränsat utläckage av metaller om
mindre än 1 g kvicksilver respektive 1 kg kadmium per år. Detta kan jämföras med den
närliggande Skellefteälven som bidrar med ca 7 200 g kvicksilver respektive 58 kg
kadmium per år.
En geokemisk modellering har använts för att förstå hur de olika komponenterna (berg,
avfall och barriärer) påverkar djupförvarssystemet, Golder 2019b. En central geokemisk
faktor som påverkar djupförvarssystemet över tid är syretillgången (redox). Denna har
varierats i en geokemisk modellering, för att se hur olika ingående ämnen och deras
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reaktioner förändras. Resultaten från den geokemiska modelleringen har sedan använts
för beräkning av utläckage av metaller från djupförvaret.
Vid utredning och anläggning av djupförvarssystemet, har ett flertal avväganden utförts.
Exempelvis konstateras att en ökad kemisk stabilisering förvisso leder till lägre
lakhalter men samtidigt leder till att en större bergvolym behöver tas i anspråk för
djupförvaret. Eftersom anläggning i berg ökar risken för sammankoppling av
vattenförande sprickzoner, kan alltså en ökad kemisk stabilisering leda till ett totalt sett
ökat utläckage från djupförvaret. Detta medför ett behov av ett iterativt arbetssätt i
utredningsarbetet, där en förändring hos en parameter kan ge konsekvenser för hela
djupförvarssystemet.

Figur 9. Illustration av diffust utläckage från djupförvaret. Utläckaget (m, g/år)
beräknas som specifikt flöde (Q, L/år) multiplicerat med lakad mängd av respektive
metall (c, g/L).
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ANLÄGGNING AV DJUPFÖRVARET

Efter att ha fattat beslut om djup, placering och orientering av djupförvaret borrades
horisontella pilotborrhål i respektive planerat förvarsrum, se figur 10. Syftet var att
kontrollera att bergmassans egenskaper i respektive rumsläge stämde med uppställd
prognos. Efter analys av data från pilotborrhålen konstaterades att tolkade sprickzoner
påträffats inom några meter från prognos. Detta gav förtroende för fortsatt arbete i
bergmassan.
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Pilotborrhålen gav också underlag för att bedöma förvarsrummens hydrogeologiska
egenskaper i förhållande till varandra, dvs. att svara på frågan om något eller några
förvarsrum har en lägre vattengenomströmning än övriga rum. Resultaten används för
att besluta om vilken avfallstyp som ska deponeras i vilket förvarsrum.

Figur 10. (Vänster) Prognos för horisontella pilotborrhål med ”diskar” vid
prognosticerade inläckage av vatten. (Höger) Blå cirklar markerar identifierade
inläckage av vatten i horisontella pilotborrhål. Layout avser justerade rumslängder mot
resultat från pilotborrhål.
Efter utvärdering av pilotborrhålen inleddes projektering av förvarsrummen, Sweco
2019. Förvarsrummen skulle uppfylla följande krav:
• En säker arbetsmiljö
• Rymma avfallsmängden
• Begränsad vattengenomströmning genom förvarsrummen efter förslutning
• Möjliggöra säker och flexibel deponering av avfallen
• Bergmekanisk stabilitet
• Effektiv anläggning
• Uppsamling av vatten
• Nödvändig infrastruktur för säker och hållbar drift av djupförvaret
För att uppnå en begränsad vattengenomströmning genom förvarsrummen ställs höga
krav på anläggningstekniken. Bergschaktningsklass 1, konturhål med cc 30-60 cm,
elektroniktändare i konturen samt en begränsad mängd sprängmedel används vid
anläggning.
För att möjliggöra säker och flexibel deponering av avfallen designades förvarsrummen
med en hylla, se figur 11. Detta medförde än högre krav på anläggningsteknik för att
säkerställa hyllans stabilitet. Den bergmekaniska utredningen gav förslag på
kompletterande förstärkning vid hyllan (Itasca 2019b). Två tunnlar till respektive
förvarsrum designades i syfte att underlätta utlastning av berg vid anläggning, få en
effektiv vattenhantering samt ge fler tillfarter vid deponering av avfall, se figur 11.
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Figur 11. Vänster: Tvärsnitt av förvarsrum med hylla. Maximala dimensioner h 18, b
16 m. Höger: Layout av förvarsrum med hylla, där pall- och galleritunnel leder in till
respektive förvarsrum.
Under anläggning av förvarsrummen har geologi, bergkvalitet och hydrogeologi följts
upp med hjälp av manuell kartering och genom fotogrammetri av bergväggar. Den
geologiska karteringen har sedan kontrolleras mot uppställd prognos. Hydrogeologi
kontrolleras genom mätning av inträngande berggrundvatten, trycknivåövervakning i
borrhål ovan och under jord samt horisontella sonderingsborrhål i förlängningen av
varje förvarsrum. Kartering av bergkvalitet, med Q-metoden, har använts för val av
bergförstärkning i anläggningen.
Då en starkt styrande parameter för djupförvaret är ett lågt utläckage av metaller, och
bergmassan inte enkelt låter sig förutsägas, kvarstår risk för påträffande av
vattenförande strukturer trots de utförliga utredningar som har utförts. På grund av detta
används observationsmetoden, där egenkontrollernas resultat kontinuerligt stäms av mot
uppställda prognoser. Vid avvikelser vidtas åtgärder. För djupförvaret kan detta
exemplifieras av att påträffa en vattenförande sprickzon tidigare än prognosticerat,
vilket leder till att det avsedda förvarsrummet måste kortas. Detta medför i sin tur en
lägre tillgänglig deponeringsvolym i det rummet, vilket måste kompenseras för i ett
annat rum. På detta sätt fortsätter den aktiva designen och den iterativa processen,
vilken inte bara omfattar berget utan även avfall, geokemi och beräkning av utläckage.
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STATUS

Baserat på utförda utredningar och projektering pågår anläggning av förvarsrummen
under 2020-2021. Parallellt pågår projektering och upphandling av
stabiliseringsanläggning, samt anläggande av lakverk ovan jord. Djupförvaret beräknas
stå färdigt 2021, då även deponering av avfallen startar. I februari 2020 hålls
huvudförhandlingar i frågan om tillstånd för att deponera avfall i djupförvaret.

Bergteknikdagen 2020

9

REFERENSER

Boliden 2019a, Platsbeskrivande modell Rönnskär, Boliden Mineral AB
Boliden 2019b, Kompletterande teknisk beskrivning för Rönnskärs djupa bergförvar,
Boliden Mineral AB
Boliden 2019c, Begränsning av utläckage från djupt bergförvar, Boliden Mineral AB
Golder 2019a, Hydrogeologisk modell Rönnskär, Simulering av grundvattenflöde
genom ett djupförvar för miljöfarligt avfall, Golder Associates AB
Golder 2019b, Geokemisk utredning av djupt bergförvar i Rönnskär, Utökad
karakterisering och geokemisk modellering, Golder Associates AB
Itasca 2019a, Bergmekaniska analyser för Rönnskär Deep Deposit (RODE), Itasca
Consulting Group Inc.
Itasca 2019b, RODE projektering; Numerisk analys av förvarsrum med hylla i
jämförelse med design 15.1, Itasca Consulting Group Inc., Intern publikation.
Sweco 2019, Bergteknisk projektering av anslutningsort och förvarsrum, Intern
publikation.

Bergteknikdagen 2020

