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Icketeknisk sammanfattning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver gruvbolaget 
LKAB:s planerade gruvbrytning i Mertainen, inklusive tillhörande 
verksamheter, samt dess konsekvenser för omgivande miljö. Dokumentet 
utgör en del av bolagets ansökan till mark- och miljödomstolen om 
tillstånd enligt miljöbalken.  
 
Efterfrågan på järnmalmsprodukter har ökat de senaste åren och 
förväntas vara hög under en längre tid. För att möta marknadens 
efterfrågan avser LKAB att påbörja brytning av magnetit vid Mertainen. 
Det aktuella området för gruvbrytning är beläget ca 12 km nordväst om 
Svappavaara i Kiruna kommun och tidsplanen är att brytning ska startas 
under 2014. 
 
Gruvdrift i Mertainen påverkar ofrånkomligen miljön. Utgående från 
kännedom om dagens förhållanden i området och de 
bakgrundsundersökningar som gjorts inom projektet har de förväntade 
konsekvenserna för miljön i olika avseenden beskrivits i denna MKB. Ett 
flertal olika bakgrundsundersökningar har genomförts för att ge god 
kännedom om dagens förhållanden och vilken påverkan planerad 
verksamhet kommer att innebära. Bland annat har följande genomförts: 
naturvärdesinventeringar för att identifiera värdefulla mark- och 
vattenmiljöer; arkeologiska utredningar för att identifiera eventuella forn- 
och kulturhistoriska lämningar i området; hydrogeologiska 
undersökningar för att beskriva hur grund- och ytvattenflöden i området 
och nedströms området fungerar; rennäringsanalys för att beskriva hur 
rennäringen påverkas; utredningar kring nuvarande och framtida 
vattenkemi, buller, vibrationer samt risk för stenkast vid sprängning.  
 
Samråd med berörda samebyar, länsstyrelsen i Norrbottens län, Kiruna 
kommun, allmänheten i Svappavaara och Kiruna samt ett flertal andra 
myndigheter, organisationer och enskilda som kan anses beröras av 
verksamheten har skett under 2011. Syftet med samråden har varit att 
tidigt fånga upp viktiga frågeställningar samt att ge berörda en möjlighet 
att påverka projektets utformning. Under samrådsprocessen har ett antal 
alternativa utformningar av verksamheten (i praktiken olika 
lokaliseringar av de olika verksamhetsdelarna) studerats. LKAB har valt 
att planera och söka tillstånd för den utformning av verksamheten som 
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sammantaget bedömts mest lämplig (sett till ekonomiska, miljömässiga 
och tekniska hänsyn). I detta dokument finns även en redogörelse för de 
alternativa utformningarna som omnämns ovan, vilket krävs i en MKB 
enligt gällande lagstiftning. Även dessa utformningar och 
urvalsprocessen beskrivs och det av bolaget sökta alternativet motiveras. 
 
Den planerade verksamheten innebär brytning och bearbetning av upp till 
15 miljoner ton malm per år, motsvarande en mängd av drygt 9 miljoner 
ton sovrad produkt per år. Den antagna mineraltillgången har antagits 
vara totalt 157 miljoner ton. Dagbrottets slutliga storlek planeras bli ca 
1300 m långt och 700 m brett, och mellan 270 och 370 meter djupt 
(dagbrottet ligger i en sluttning, vilket gör att dagbrottets djup är olika 
beroende på vilken marknivå man jämför med). Brytning av malmen 
kommer att ske i dagbrott genom borrning och sprängning. Öster om 
dagbrottet anläggs ett industriområde med bland annat kross- och 
sovringsverk samt servicebyggnader (verkstäder, personalutrymmen 
mm.) 
  
Innan brytning av berg kan påbörjas, måste avrymning (borttagning) av 
jordtäcket ske. Avrymningsmassorna (ca 4 miljoner ton i form av det 
översta skiktet av marken med vegetation och där under liggande morän) 
kommer att läggas på upplag i området. Särskiljning av rågods från övrig 
bergmassa med hjälp av krossning och sovring kommer att ske i 
Mertainen. Den sovrade produkten kommer inledningsvis att 
transporteras med lastbil till Svappavaara (se nedan för mer information 
om transporter). Sidoberg (bergmassor som inte anses värt att förädlas, 
men som brutits för att möjliggöra säker brytning av malmen) och 
sovringsavfall (berg med järnhalt mindre än ca 20 %, som avskilts i 
sovringsprocessen) kommer att läggas på upplag öster om dagbrottet. 
Sammanlagt kommer ca 340 miljoner ton sidoberg och sovringsavfall att 
deponeras, varav ca 80 % utgörs av sidoberg. Placeringen av upplagen 
för sidoberg och sovringsavfall gör att ett markområde urskogsartade 
skogar med höga naturvärden går förlorat. Detta kommer att påverka ett 
antal olika arter av sällsynta lavar och vedsvampar negativt. Även 
fågelarterna hökuggla, lavskrika, tretåig hackspett kan påverkas negativt 
då detta är deras typ av livsmiljö. Dock finns i närområdet stora arealer 
skyddad miljö i form av naturreservatet Aptasvare fjällurskog, som utgör 
del av Natura 2000-området Rautas. Detta kan i viss mån kompensera 
bortfallet gällande naturmiljön.  
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Transporter kommer att ske inom samt till och från verksamhetsområdet. 
Inom området sker främst transporter av malm respektive sidoberg från 
dagbrottet till kross- och sovring respektive upplag.  Från kross och 
sovring sker transport av sovringsavfall till upplag. Till 
verksamhetsområdet sker transporter av sprängämnen, bränsle och andra 
förbrukningsvaror. Den sovrade produkten kommer inledningsvis att 
transporteras via landsväg till Svappavaara för vidareförädling eller för 
omlastning till järnväg för vidare transport till LKAB:s andra 
produktionsanläggningar eller för försäljning direkt till kund. Längre 
fram kan transporter istället komma att ske via järnväg eftersom 
Svappavaarabanan passerar nära planerat gruvområde. Valet av 
transportsätt är emellertid beroende av den framtida planeringen av 
Svappavaarabanan, vilken pågår i samråd mellan Trafikverket, LKAB 
och andra aktörer. Malmhanteringen och transporterna kommer att 
innebära utsläpp till luft, bland annat damning. LKAB avser att via 
bibehållande av skogsridåer samt med olika metoder för dammbindning 
begränsa spridningen av stoft till omgivningen. En jämförelse av 
verksamhetens totala dieselförbrukning och utsläpp av kväve- och 
koloxider har gjorts för alternativet lastbilstransport respektive 
alternativet järnvägstransport. Slutsatsen är att utsläppen blir nästan lika 
stora för de båda alternativen, eftersom den avsevärt största 
dieselförbrukningen sker internt inom verksamhetsområdet. 
 
Permanent bostadsbebyggelse i närområdet saknas och den närmaste 
bebyggelsen är av fritidshuskaraktär finns på ett avstånd av ca 4,5 km 
(med undantag från en renvaktarstuga belägen ca 3 km från gruvan). 
Beräkningar av framtida buller från verksamheten har därför gjorts för tre 
platser: nyssnämnd renvaktarstuga ca 3 km söder om dagbrottet, vid sjön 
Sarvijärvi (där fritidsbebyggelse och fågelskyddsområde finns) samt vid 
sjön Saittajärvi öster om dagbrottet, vilken ligger i ett större 
rastbetesområde inom Gabna sameby. Beräkningarna visar att den 
framtida verksamheten kommer att öka bullernivån något vid 
renvaktarstugan och vid Saittajärvi, medan bullernivån vid Sarvijärvi 
ökar mycket lite. Ingen negativ påverkan bedöms ske på fågellivet vid 
Sarvijärvi. 
 
Två samebyar berörs, Gabna och Laevas. Området kring Mertainen är 
generellt ett värdefullt vinterbetesområde för samebyarna. Gabna 
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påverkas direkt genom att betesområden tas i anspråk för upplag och 
andra delar av gruvverksamheten. Indirekt påverkan, genom att renarna 
störs av buller, ökad trafik och möjligen damning som följer av 
verksamheten, bedöms göra att områden även utanför 
verksamhetsområdet blir svårare att nyttja för Gabna. I värsta fall blir 
alltså områden obrukbara trots att de ligger utanför verksamhetsområdet. 
För Laevas del sker litet eller inget direkt ianspråktagande av mark 
(beroende på om järnvägstransport kommer till stånd eller ej). Dock 
bedömer Laevas, liksom Gabna, att indirekt påverkan kommer att göra 
värdefulla områden mindre användbara för dem. En flyttled, vilken 
används av Gabna och i sin västra del även av Laevas, passerar också 
genom planerat verksamhetsområde. Anpassning av 
verksamhetsområdets utformning har skett och kommer, i den 
utsträckning det behövs, ske i framtiden för att säkerställa att denna 
flyttled kan fortsätta användas och för att i övrigt minimera den negativa 
inverkan för rennäringen. I dagsläget viker Laevas av söderut över 
järnvägen strax sydväst om Mertainen. Om järnvägstransport kommer till 
stånd behöver därför placeringen av anslutning mellan gruvan och 
befintlig järnväg utformas med hänsyn till både Gabnas och Laevas 
flyttleder (och övriga markanvändning i området). 
 
Eftersom markområden tas i anspråk för planerade anläggningar kommer 
viss försämring av möjligheter till bärplockning och liknande att ske. Det 
bedöms dock finnas relativt gott om bärmarker i området i stort, varför 
denna effekt bedöms som liten. Verksamheten kommer också att 
innebära störningar för vilt och att naturliga korridorer försvinner, vilket 
innebär en lokal inskränkning av möjligheterna för jakt.  
 
Inga fasta fornlämningar kommer att förstöras av planerad verksamhet. 
Tre kulturhistoriska lämningar i form av barktäkter kommer att förstöras, 
då de ligger på platsen för upplaget för sidoberg och sovringsavfall. 
Dessutom kommer en kulturhistorisk lämning i form av spår av 
prospektering att försvinna, då den ligger på platsen för planerat dagbrott. 
Övriga kulturhistoriska lämningar kommer ej att direkt beröras av 
verksamheten. 
 
Dagbrottet kommer att behöva hållas torrt från tillrinnande grundvatten 
och den nederbörd som sker direkt i brottet.  Bortledning sker då via 
självfall och/eller genom pumpning. Vatten från dagbrottet och vatten 
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som infiltrerat genom upplag för sidoberg/sovringsavfall kommer att 
samlas upp i ett system av uppsamlande diken, för kontroll av 
vattenkvalitet och rening. En del av det renade vattnet kommer att 
återanvändas för förbrukning i verkstäder och till dammbekämpning och 
överskottet släpps ut till vattendraget Mertaseno. För att minimera 
volymen vatten som rinner in i dagbrottet och som kommer i kontakt 
med sidoberg och sovringsavfall som lagts upp i området kommer ett 
system av avskärmande diken att anläggas. Dessa diken leds direkt till 
omgivande terräng eftersom detta vatten kommer att vara opåverkat av 
gruvverksamheten. 
 
Mertaseno kommer alltså att bli recipient (mottagande vattendrag) för 
renat överskottsvatten från verksamheten. Utförda provtagningar och 
beräkningar visar att halterna av metaller i bäcken kommer att öka något, 
men att risken för negativa biologiska effekter är liten. Halten av kväve 
kommer att öka markant, men bedöms inte medföra någon risk för 
negativa biologiska effekter. Därmed bibehålls även förutsättningarna för 
fiske i vattendraget. Vattenföringen i bäcken kommer att öka något, i 
synnerhet vid låga vattenstånd vintertid. Påverkan med avseende på både 
vattenflöde och vattenkvalitet kommer att avta nedströms på grund av 
naturlig tillströmning av opåverkat vatten från biflöden och i form av 
grundvatten. 
 
Väg E10 kommer att hamna inom säkerhetsavståndet vid sprängning i 
södra änden av dagbrottet. LKAB planerar därför att tillsammans med 
berörda myndigheter ta fram lämpliga skyddsåtgärder i samband med 
sprängning i de delar av dagbrottet som ligger närmast vägen. Järnvägen 
kommer inte att beröras av sprängningsarbetena. 
 
En efterbehandlingsplan har upprättats för verksamhetsområdet. Syftet 
med denna är att säkerställa en miljömässigt lämplig efterbehandling när 
verksamheten i Mertainen avslutas. Alla byggnader, installationer och 
maskiner avlägsnas, diken och sedimentationsbassänger läggs igen. 
Därefter sker markberedning, marken moräntäcks och vegetering 
(plantering/sådd av lämpliga grödor) sker. Vid efterbehandlingen 
återanvänds de avrymningsmassor som sparats från avrymningen av 
dagbrottet. Dagbrottet kommer att efterbehandlas genom att alla 
installationer av värde eller som kan vålla miljöskada avlägsnas. Därefter 
får dagbrottet vattenfyllas genom naturlig inströmning av yt- och 
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grundvatten samt nederbörd. Upplag för sidoberg och sovringsavfall 
släntas av vid behov och täcks över samt vegeteras. Syftet med 
täckningen är i första hand att möjliggöra snabb återetablering av 
växtlighet så att området åter kan användas för ursprunglig 
markanvändning i form av renbete etc. Inga negativa effekter på 
vattendrag nedströms gruvområdet har bedömts ske efter genomförd 
efterbehandling. 
 
LKAB innehar ett certifierat miljöledningssystem enligt internationell 
standard och hänsyn till miljön i Mertainen och övergripande miljömål är 
en naturlig del i planeringsarbetet. Bolaget har därmed i möjligaste mån 
försökt begränsa påverkan med avseende på uppsatta nationella och 
regionala miljömål. Verksamheten bedöms inte innebära att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids, varken under drift eller efter avslutad 
drift, och anpassningar av verksamheten bör göra att inga riksintressen 
drabbas negativt i oacceptabel utsträckning. För att verifiera att 
verksamheten inte påverkar miljön mer än vad som förutsetts och som 
har tillåtits i tillståndet för gruvverksamheten, kommer ett program för 
kontroll och uppföljning att finnas i drift i god tid innan verksamheten 
startas. Resultat av mätningar och andra kontroller kommer löpande att 
utvärderas och rapporteras till tillsynsmyndigheten dvs. länsstyrelsen. 
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Ordförklaringar 

Sovrad produkt Rågods efter krossning och sovring
Sidoberg Tidigare benämnt gråberg. Bergmassor som inte anses värt att 

förädlas. Sidoberg transporteras ut ur dagbrottet och deponeras 
som avfall.  

Sovring Särskiljning av malm från övrig bergmassa.  
Sovringsavfall Tidigare benämnt gråberg. Avfall efter sovring, deponeras som 

avfall.  
Anrikning Malning och separering för att öka koncentrationen av ett 

specifikt ämne.  
Mineraltillgång Ansamling av mineral med en potential för kommersiell 

utvinning.  
Sprängmedel Samlingsterm för sprängämnen och tändmedel, här inkluderas 

matris, ammoniumnitratprills, sprängkapslar, 
förstärkningsladdningar.  

Matris Halvfabrikat vid sprängämnestillverkning. Matris är 
klassificerad som oxiderande, ej som explosivt.  

Avskärmande dike Dike vars funktion är att förhindra att opåverkat grund-/mark- 
och ytvatten rinner in och kan påverkas av verksamheten

Uppsamlingsdike Dike vars funktion är att samla upp och leda uppsamlat vatten till 
rening innan återföring till verksamheten eller avbördning till 
vald recipient.  

Valt alternativ Den lokalisering och utformning av verksamheten som 
sammantaget bedömts mest lämplig och som LKAB därför söker 
tillstånd att få genomföra. Under samrådsprocessen betecknat 
som huvudalternativ 2.  

Alternativ utformning Alternativ lokalisering och utformning av verksamheten. LKAB 
har bedömt detta som genomförbart men sammantaget mindre 
lämpligt än valt alternativ, se ovan. Under samrådsprocessen 
betecknad som huvudalternativ 5 och i ett tidigt skede ”västliga 
alternativet”. 

Huvudalternativ Olika utredda layouter för verksamhetsområdet, d v s 
lokalisering av de olika arealkrävande verksamhetsdelarna 
såsom dagbrott, upplag, industriområde etc.  

Underalternativ Olika utredda lösningar för interna och externa transporter av 
sovrad produkt (väg, järnväg, transportband).  

Hängvägg Den del av sidoberget som ligger ovanför en lutande malmkropp. 
Liggvägg Den del av sidoberget som ligger under en lutande malmkropp. 
Upplag  Yta för mellanlagring eller slutförvaring av massor, exempelvis 
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avrymningsmassor eller sidoberg/sovringsavfall. Enligt 
utvinningsavfallsförordningens terminologi är upplag att 
jämställas med deponi. 

Lakvatten Vatten som infiltrerat genom upplag för sidoberg/sovringsavfall 
eller avrymningsmassor. Termen i sig innebär inte att vattnet 
skulle ha förhöjda halter av föroreningar.  

Efterbehandlingsskede Skedet efter att brytningen av malm avslutats och 
efterbehandling av verksamhetsområdet skett.  
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1 Inledning 

1.1 Administrativa uppgifter 
Sökande:  LUOSSAVAARA KIIRUNAVAARA AB 
Postadress: 981 86 Kiruna  
Tel:  0771-760 000 
Fax:  0771-760 002 
 
Organisationsnummer:  556001-5835 
 
Verksamhetskod  
enligt SFS 1998:899:  13.10 
 
Ombud för ansökan: Alrutz´ Advokatbyrå AB  
 Advokat Thomas Carlberg 
 Jur kand. jan Eriksson 
 Box 7493,  
 103 92 SOCKHOLM 
 Tel: 08-679 73 65 
 Fax: 08-611 25 74 
 
Övriga kontaktpersoner: Viveca Nordanfjäll Roslin 
 Projektledare Avd. Yttre Miljö 
 LKAB, FK 8, 981 86 Kiruna  
 Tel: 0980-719 73 
 E-post: viveca.roslin@lkab.com   
 
 Bergab (konsult för MKB):  
 Henrik Hellman, Tel: 070-323 98 50 
 Björn Winnerstam, Tel: 070-844 83 53 
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1.2 Sakägarförteckning  
Fastigheter, samfälligheter och övriga sakägare som berörs av 
verksamheten: 
 

Fastigheter Ägare (namn)

Kiruna Svappavaara 1:25 Statens fastighetsverk

Kiruna Svappavaara 6:3 Statens fastighetsverk

Kiruna Svappavaara 12:4 Statens fastighetsverk  

Kiruna Svappavaara 15:5 Statens fastighetsverk

Kiruna Svappavaara 28:4 Sten Manfred Stålnacke (ställföreträdare)  

Kiruna Svappavaara 100:1 Trafikverket (järnvägsfastigheten)

Samfälligheter Ägare (namn) 

Allmänningsskogen S:1 Jukkasjärvi Sockenallmänning

Svappavaara S:20 Svappavaara byasamfällighetsförening (fiskevatten) 

Svappavaara S:23 Svappavaara bysamfällighetsförening (Mertainen stadsplan) 

Övriga sakägare  Namn 

Renskötselrätt  Gabna sameby 

Renskötselrätt Laevas sameby  

1.3 Ansökan avser 
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör del av tillståndsansökan till 
Mark- och miljödomstolen enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken. Saken 
rör tillstånd till brytning av uppemot 15 miljoner ton malm per år, och 
länshållning (bortledning av inläckande yt- och grundvatten) för samma 
ändamål, vid Mertainen i Kiruna kommun, Norrbottens län. Ansökan 
omfattar även till gruvbrytningen hörande kringverksamheter, såsom 
krossning och sovring av malmen samt deponering av sidoberg, 
sovringsavfall och avrymningsmassor, främst i form av morän. 

1.4 Lokalisering 
Mertainen är beläget i Kiruna kommun, Norrbottens län, ca 12 km 
nordväst om Svappavaara by och ca 32 km sydost om Kiruna tätort. 
Mineraliseringen är belägen strax norr om väg E10. Läget för den 
planerade gruvan i Mertainen visas i Figur 1. 
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Figur 1. Översiktskarta området mellan Kiruna och Svappavaara. Planerat verksamhetsområde 
vid Mertainen markeras med röd cirkel i figuren.  © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549. 

1.5 Koordinater och höjduppgifter 
Angivna plushöjder överensstämmer med rikets allmänna kartverks, 
RAK:s höjdsystem, system RH2000. Koordinatsystemet som används är 
SWEREF 99 2015. 
 
En triangelpunkt, nr 290420, finns på bergets högsta punkt i Mertainen. 
Markeringen består av ett rör i berg med triangel. Koordinaterna (enligt 
SWEREF 99 2015) för markeringen är x=7514169,791, y=172899,329 
och höjden +628,205. 
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2 Planförhållanden 
Planerat gruvindustriområde vid Mertainen berörs av gällande 
översiktsplan för Kiruna kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-
06-17. I översiktsplanen anges Mertainen som en strategisk markreserv, 
ett s.k. X-område.  
 
X-områden utgörs av områden där annan markanvändning än den 
nuvarande kan komma att aktualiseras. För att ge handlingsfrihet i 
framtiden har områdena markerats som strategisk markreserv, vilket 
innebär att nuvarande markanvändning kan fortgå oförändrad men man 
bör undvika åtgärder som kan äventyra en framtida etablering. Mertainen 
är avsatt som en strategisk markreserv i egenskap av att vara ett 
markområde som innehåller värdefullt mineral.  
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3 Bakgrund 

3.1 Historik 
1642 upptäcktes järnmalm i nuvarande Masugnsbyn vilket blev 
startskottet för Norrbottens gruvbrytningshistoria. 1653 hittades även 
kopparmalm i Svappavaaraområdet. Fyndigheten i Mertainen upptäcktes 
under slutet av 1800-talet genom blockfynd. 
 
Svappavaarafältet utgör ett av de äldsta gruvområdena i Norrbotten. Här 
förekommer både järnmalmer och sulfidmineraliseringar. Den största 
järnmalmsfyndigheten i området är (utifrån dagens kännedom) 
Leveäniemi som, tillsammans med Kiirunavaara och Malmberget, hör till 
de stora fyndigheterna i norra Sverige. Näst efter Leveäniemi i 
storleksordning är (utifrån dagens kännedom) Mertainen och Gruvberget.  
  
I Mertainen bedrevs malmbrytning under åren 1956-1958 av NJA 
(Norrbottens Järnverk AB). Under de åren utvanns ca 400 000 ton 
järnmalm. Idag kan man från väg E10 se dagbrottet från denna tidigare 
brytning och även de restprodukthögar som kvarlämnades. I avsnitt 7.8 
nedan återges mer om områdets historik i allmänhet och kulturhistoriska 
lämningar i synnerhet. 

3.2 Efterfrågan på järnmalm 
Efterfrågan på mineraler och järnmalmsprodukter är mycket stor på 
världsmarknaden. Marknaden förväntas vara fortsatt stark under en 
längre period och LKAB ser goda möjligheter att kunna avsätta alla sina 
produkter från nuvarande produktionsenheter. Detta innebär att LKAB 
har behov av alla tillgängliga råvarutillgångar för att kunna säkra sin 
rågodsförsörjning. Som ett led i ovanstående planerar LKAB brytning av 
malm från fyndigheten vid Mertainen. 

 

3.3 Provbrytning och uttag ur restprodukthögar 
LKAB har utfört en provbrytning av magnetitmalm i Mertainen under 
2011 och inledningen av 2012. Totalt har 380 kton malm brutits för 
krossning och sovring på plats. Den sovrade produkten har transporterats 
till Svappavaara med lastbil för vidare tester. 
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I samband med provbrytningen har även återvinning av material ur gamla 
restprodukthögar på platsen (från NJA:s brytning på 50-talet) 
genomförts, då dessa hållit tillräckligt hög järnhalt för att vara brytvärda 
ur ekonomisk synvinkel. 

3.4 Verksamhetsutövare 
LKAB levererar årligen ca 26 Mton högt förädlade järnmalmsprodukter 
och industrimineraler, varav ca 75 % exporteras till stålverk i Europa, 
Mellanöstern och Sydostasien. 
 
LKABs ca 4 200 anställda är verksamma världen runt med huvuddelen 
av verksamheten belägen i Kiruna, Svappavaara, Malmberget, Luleå och 
Narvik. 
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4 Samråd och informationsinsatser 

4.1 Samrådsprocessens syfte och mål 
Samrådsprocessen inleddes under våren 2011. Syftet med 
samrådsprocessen har varit att tidigt skapa en dialog med särskilt berörda 
parter och därmed kunna uppnå ett antal mål med denna process: 

 

- Direkt kommunikation 
- Konstruktiva möten 
- Lyhördhet och förståelse för varandras intressen, verksamheter 

och behov 
- Bra informationskanaler och lätt för berörda att finna nödvändig 

information 

4.2 Genomförda samråd 
De genomförda samråden och synpunkter som lämnats under möten samt 
via brev/e-post beskrivs mer utförligt i bilaga B1. För flera av de särskilt 
berörda sakägarna har en löpande mötesserie hållits under hela perioden 
fram till att ansökan och MKB slutförts. Dessa samråd kommer också att 
fortsätta i samma anda som tidigare även under den tid som ärendet 
bereds i Mark- och miljödomstolen. För exempelvis de två berörda 
samebyarna Gabna och Laevas har ett samverkansavtal undertecknats, 
vilket reglerar hur man ska förhålla sig till varandra och skapa en god 
relation i denna process. LKAB har också fortlöpande samrådsmöten 
med Trafikverket för planeringen av den framtida utformningen av 
Svappavaarabanan och hur verksamheten i Mertainen bör utformas mer i 
detalj. I detta ingår också deltagande i det pågående arbetet med 
järnvägsplan. Utöver detta har en konstruktiv dialog utvecklats med 
andra intressenter såsom samfälligheter, enskilda fastighetsägare, 
naturskydds- och ornitologiska föreningar. Förhoppningen är att även 
denna dialog ska kunna fortsätta under tillståndsärendets hantering men 
också efter att ett eventuellt tillstånd har lämnats. 

4.3 Informationsinsatser 
För att uppnå de kommunikationsmål som satts för samrådsprocessen har 
LKAB satsat stora resurser och tid på att skapa lättillgänglig information 
för samtliga berörda. Sedan sommaren 2011 har exempelvis en speciell 
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informationssida för Mertainen funnits på LKABs hemsida. Sidan har 
uppdaterats månadsvis med en lägesrapport och viktiga dokument har 
funnits för läsning/nedladdning. På denna sida finns också en beskrivning 
av tillståndsprocessen och länkar till aktuell lagstiftning. Dessutom finns 
kontaktuppgifter till ansvariga vid LKAB/Bergab samt till Mark- och 
miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att nå ut till dem som inte har 
möjlighet att ta del av kommunikation via internet har två 
informationspärmar placerats ut hos aktförvarare i Kiruna 
(Stadsbiblioteket) respektive Svappavaara (Coop Konsum). 
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5 Teknisk beskrivning av planerad verksamhet 
I detta avsnitt redovisas planerad utformning kort ur teknisk synvinkel. 
En mer utförlig redogörelse återfinns i separat Teknisk beskrivning, 
bilaga A till ansökan. Layout för planerat gruvindustriområde vid 
Mertainen, dvs. karta över var olika delar av verksamheten (dagbrott, 
upplag, vägar etc.) ligger och deras storlek, redovisas i bilaga B2.  
 
Den tekniska beskrivningen av verksamheten och ovan nämnd layout 
gäller LKAB:s valda alternativ, dvs. lokalisering och utformning av 
verksamheten som sammantaget bedömts mest lämplig och som LKAB 
därför söker tillstånd att få genomföra. Layouten har under 
samrådsprocessen betecknats alternativ 2. Motiv till vald utformning i 
relation till övriga alternativ som utretts presenteras i avsnitt 10.  
 
En fortsatt dialog bland annat med berörda samebyar om skydds- och 
kompensationsåtgärder kan komma att medföra smärre justeringar av 
utformningen av det tänkta industriområdet. 

5.1 Planerad produktion 
Produktionen planeras normalt till ca 10 Mton malm per år och maximalt 
till 15 Mton malm per år. Den antagna mineraltillgången är beräknad till 
ca 157 miljoner ton malm (sovrad produkt + sovringsavfall). 
 
Genomförda undersökningar indikerar produktionsmängder av sidoberg1, 
sovrad produkt och sovringsavfall enligt Tabell 1. Angivna mängder är 
beräknade genomsnittsmängder vilket innebär att variationer mellan åren 
kommer att förekomma.  

  

                                                            
1 Med sidoberg menas ofyndigt berg som inte är värt att krossa och sovra. Sidoberg har i tidigare 
sammanhang benämnts gråberg, men för att skilja detta från sovringsavfall (vilket också har kallats 
gråberg) används benämningen sidoberg. I Mertainen, där man inte har någon tydlig övergång mellan 
olika bergarter, kan sidoberget innehålla en viss del magnetit även om halten inte är hög nog för att kallas 
malm. 
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Tabell 1. Produktionsmängder per år vid genomsnittlig produktion samt total 
produktion vid antagen mineraltillgång på 157 Mton malm. 

Produktion Medel/år Total produktion 

Sidoberg från dagbrott 26 Mton/år 280 Mton 

Sovrad produkt 9,3 Mton/år 97 Mton 

Sovringsavfall 5,7 Mton/år 60 Mton 

Till upplag: sidoberg + sovringsavfall  32 Mton/år 340 Mton 

Volym sidoberg + sovringsavfall 19 Mm3/år 200 Mm3 

 

Sidobergsmängden kommer att variera kraftigt över tiden och kan vissa 
år uppgå till 35 Mton/år. Den totala mängd sidoberg och sovringsavfall 
som deponeras kan vid dessa tillfällen vara upp till 41 Mton/år. 

5.2 Brytningsmetod 
Brytningen av malmen i Mertainen kommer att ske i dagbrott, vilket 
innebär pallbrytning, se Figur 2. Pallbrytning innebär att man avverkar 
skiva för skiva mot djupet.  

 

Figur 2. Schematisk illustration av pallbrytning i dagbrott. 
 
Innan uttaget av berg kan påbörjas, behöver avrymning av jordmassor 
ovan bergytan ske. Beräknad jordavrymning för dagbrottet har beräknats 
till totalt ca 2,2 Mm³ (varav ca 230 000 m³ består av översta 
vegetationsskiktet och resterande volym består av underliggande morän). 
Jordavrymningen utförs efter behov och i erforderlig omfattning 



 

 
 

 

W:\Process\K_Dokument\Utredningar\Interna\2012\12-725 Svappavaara-Mertainen Miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd till 

fullskalig brytning.docx 

Bilagor: 

14 
 Datum: 

2012-02-28 
 Vår beteckning: 

12-725 

 31 (142) 

Säkerhetsklassificering: 

Öppen 
      

Handläggare │ Avd/Sektion 

Viveca Nordanfjäll Roslin │ TQ/Yttre miljö 

D   0980-719 73 

E   viveca.roslin@lkab.com 

 

  

beroende på brytningsplaneringen av sidoberg och malm. Jordavrymning 
kommer därför att ske successivt och delvis parallellt med pågående 
brytning.  
 
För att kunna bryta malmen och ha säkra bergväggar måste man först ta 
ut sidoberg och frilägga malmen. På varje nivå i dagbrottet avlägsnas 
först sidoberget, innan malmen på samma djup kan brytas.  
 
Efter borrning och sprängning lastas malmen respektive sidoberget av 
lastmaskiner i tipptruckar. Truckarna transporterar malmen till kross- och 
sovringsanläggningen vid Mertainens industriområde för vidare 
behandling. Sidoberget transporteras till upplag, se vidare se avsnitt 5.6 
nedan. 

5.3 Dagbrottets utformning 
Dagbrottet beräknas bli ca 1300 meter långt, ca 700 meter brett och 
mellan 270 och 370 meter djupt, beräknat i förhållande till sydvästra 
respektive nordöstra delen av dagbrottet. Detta kan dock förändras efter 
resultat från kompletterande undersökningsborrningar med tillhörande 
analyser, vilka beräknas att vara färdigställda under år 2013. 

5.4 Krossning och sovring 
LKAB planerar att anlägga en kross- och sovringsfunktion i Mertainen 
med fristående krossar, separatorer, siktar, täckta transportörer, 
bullerskydd och övriga ingående maskinenheter för en sovringsfunktion. 
Krossning och siktning sker i olika steg för att nå rätt styckestorlek på 
godset (vilket i dagsläget innebär mindre än 20 mm). Därefter sker torr 
magnetseparering för att anrika materialet till en järnhalt som passar för 
vidare förädling. 
 
Vid kritiska omlastningspunkter i kross- och sovringsfunktionen kommer 
dammbegränsande åtgärder vidtas. Vid uppstart av brytningen kan en 
tillfällig kross- och sovringsanläggning komma att användas. 

5.5 Hantering av avrymningsmassor 
Jordavrymningen för dagbrottet har beräknats till totalt ca 2,2 Mm³, 
varav ca 230 000 m³ består av översta vegetationsskiktet med högt inslag 
av organiskt material och resterande volym består av underliggande 
morän. Dessa massor kommer att läggas upp i två separata upplag. 
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Avsikten är att använda avrymningsmassorna för att återställa 
gruvområdet successivt samt efter avslutad gruvbrytning, se vidare 
avsnitt 11. Avrymningsmassorna ses alltså snarare som en resurs för 
efterbehandlingsskedet än som ett utvinningsavfall. Moränens 
materialegenskaper beskrivs vidare nedan. 

5.5.1 Karakterisering av morän 
Provtagning och analys av moränprover från området har skett under 
2011. På proverna har ett antal olika analyser genomförts. Data har även 
inhämtats från SGU:s moräninventeringar i området. 
 
Sammantaget innebär resultaten att moränen i Mertainen innehåller 
naturligt förhöjda halter av vissa metaller, men att moränen varken 
bedöms komma att vittra eller laka i någon signifikant omfattning. 
Moränen uppfyller dock inte utvinningsavfallsförordningens (SFS 
2008:722) definition av inert utvinningsavfall på grund av de förhöjda 
metallhalterna.  
 
Utförlig redovisning av genomförd karakterisering av morän återfinns i 
bilaga B3, avfallshanteringsplan. 

5.6 Hantering av sidoberg och sovringsavfall 
Brytning av malm i Mertainen medför att totalt ca 280 Mton sidoberg 
måste avlägsnas och deponeras. Sidoberget kommer att transporteras med 
truck från dagbrottet till upplag för sidoberg och sovringsavfall.  
 
Förutom det sidoberg som direkt sorteras bort från brytningen i 
dagbrottet kommer även i storleksordningen 60 Mton sovringsavfall att 
sorteras ut i kross- och sovringsfunktion. Detta sovringsavfall kommer att 
vara krossat ned till en kornstorlek av ca <20 mm. Det kommer att 
hanteras separat och läggas på en egen del av upplaget för sidoberg och 
sovringsavfall. Sovringsavfallet avses att kunna återanvändas för internt 
underhåll och nybyggnation av t.ex. vägar. 
 
LKAB utreder möjligheten att i stället för deponering även kunna nyttja 
sidoberget som ballast. Inom verksamhetsområdet kommer sidoberg att 
kunna användas som fyllnadsmassor och som bärlager i t.ex. vägar. 
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Totalt kommer ca 340 Mton sidoberg och sovringsavfall deponeras på 
upplaget, motsvarande en volym om ca 200 Mm3. Detta motsvarar en 
upplagsyta om ca 260 ha vid 120 m upplagshöjd i öster och anslutande 
mot berget Mertainen i väster. Upplaget planeras utformas med tjugo 
meter tjocka lager. Varje lager har 35 graders släntvinkel och mellan 
varje lager avsätts en tio meter horisontell hylla. Bilaga B2 redovisar 
lokalisering av upplaget för sidoberg och sovringsavfall. LKAB planerar 
att anlägga avskärmande och uppsamlande diken för att minimera 
mängden föroreningar som lakas ut från upplaget, se vidare avsnitt 5.7.  
 
Eftersom sovringsavfallet har relativt liten kornstorlek finns det risk att 
damning kan uppstå, i synnerhet vid ogynnsamma väderleksförhållanden. 
LKAB planerar därför för att åtgärda damningsproblem som kan uppstå 
vid upplag för sovringsavfall/sovrat gods genom dammbekämpning, se 
vidare avsnitt 8.2.3.  

5.6.1 Karakterisering av sidoberg och sovringsavfall 
Karakterisering har genomförts av framtida utvinningsavfall i form av 
sidoberg och sovringsavfall. Baserat på geologisk karakterisering av 
borrkärnor och geologisk tolkning har inledningsvis 1059 analyser av 
borrkärneprover utvärderats. Fördjupad karakterisering har därefter 
genomförts på representativa materialprover från borrkärnor och 
sovringsavfall från befintliga upplag från tidigare verksamhet i 
Mertainen. 
 
Sammantaget kan sägas att sidoberget och sovringsavfallet håller låga 
svavelhalter och relativt sett låga metallhalter med undantag för Ba, Co, 
Cu, Ni och V för vilka ämnen halterna är något förhöjda. Genomförda 
analyser visar även att bergmaterialet inte kommer att producera sura 
lakvatten varken kort eller lång sikt och att berget i kontakt med vatten 
lakar i mycket begränsad omfattning. Bergmaterialet uppfyller dock inte 
Utvinningsavfallsförordningens (SFS 2008:722) och EU-kommissionens 
beslut (2009/359/EG) avseende definitionen av inert utvinningsavfall, på 
grund av de förhöjda metallhalterna. 
 
För utförligare beskrivning av sidobergets och sovringsavfallets 
egenskaper och hanteringen av desamma, se upprättad 
avfallshanteringsplan (bilaga B3).  
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5.7 Vattenhantering 
Vattenhanteringen vid planerad verksamhet kommer att vara utformad 
för att minimera påverkan på grund- och ytvattensystemen inom och 
nedströms området. Bortledning av inläckande vatten i dagbrottet 
kommer dock att vara nödvändigt. Skyddsåtgärder i form av 
avskärmande diken samt uppsamlingsdiken kommer att anläggas. 
Anläggningar för rening av vatten (sedimentering och oljeavskiljning) 
inför avbördning till recipient kommer också att finnas i den omfattning 
det är motiverat ur miljösynvinkel. 
 
Eftersom sovringen i Mertainen planeras ske genom en torr process 
behövs inget normalt processvattensystem. Dock kommer återföring av 
renat överskottsvatten ske för förbrukning i verkstäder, 
dammbekämpning etc. Dricksvattenförsörjningen planeras ordnas genom 
anläggande av borrad brunn (beräknad förbrukning maximalt 
15 m3/dygn). 
 
Nämnda anläggningsdelar beskrivs vidare nedan. Utförligare beskrivning 
återfinns i Teknisk beskrivning, bilaga A till ansökan. 

5.7.1 Avskärmande diken 
För att minimera tillrinningen av ytvatten och ytligt grundvatten till 
dagbrottet kommer avskärmande diken att anläggas i sluttningen 
uppströms dagbrottet. Syftet med detta är alltså att minska 
länshållningsbehovet, vilket är en fördel sett till driftförhållandena i 
gruvan och till energiförbrukning. Det minskar även 
föroreningsbelastningen på recipient eftersom det generellt är lättare att 
omhänderta eventuella föroreningar i länshållningsvattnet om 
vattenvolymerna är mindre.  
 
Avskärmande diken kommer även att anläggas uppströms upplaget för 
sidoberg och sovringsavfall. Syftet med detta är att förhindra onödig 
vattengenomströmning genom upplagt material. 
 
Avskärmande diken kommer att mynna i terrängen nedströms dagbrott 
respektive upplag för sovringsavfall och sidoberg, se karta i bilaga B2. 
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5.7.2 Bortledning av yt- och grundvatten från dagbrott 
Vatten som pumpats upp ur dagbrottet (eller som under tidiga skeden av 
brytningen avrunnit via självfall) kommer att ledas till en 
vattenreningsanläggning för behandling innan avbördning till recipient, 
se avsnitt 5.7.4 nedan. Totalt länshållningsbehov (inläckande grundvatten 
samt direkt nederbörd) har beräknats till 300 m3/h som medelflöde vid 
fullt utbyggd gruva (se bilaga B4).  

 

Den maximala pumpkapaciteten planeras dock vara 900 m3/h, för att 
hantera mycket kraftiga nederbördstillfällen eller snösmältningar. Vid 
extrema situationer, exempelvis vid ett 100-års regn, kan vattennivån i 
dagbrottet tillåtas stiga och arbetet tillfälligt avbrytas. 

5.7.3 Uppsamlingsdiken 
Nedströms plan för krossning/sovring samt nedströms upplag för 
sidoberg och sovringsavfall kommer uppsamlingsdiken att anläggas. 
Syftet med dessa diken är att samla upp vatten som kan innehålla 
föroreningar härrörande från gruvverksamheten och leda det till 
reningsanläggning för lämplig rening, inför avbördning till recipient, se 
vidare avsnitt 5.7.4 nedan. 

5.7.4 Rening av utgående vatten 
Länshållningsvatten från dagbrott samt vatten från verkstäder kommer att 
ledas till en sedimenteringsbassäng försedd med oljeavskiljare, där 
sedimentering av i vattnet uppslammat material samt oljeavskiljning sker.  
 
Vatten från övriga uppsamlingsdiken kommer att renas genom 
avskiljning av slam i separat sedimentationsbassäng. Efter 
sedimentationsbassängen placeras pumpstation för återföring av vatten 
till intern förbrukning och avbördning av överskottsvatten till recipient. 
 
Vatten från avskärmande diken kommer inte att renas, då dessa 
vattenflöden inte varit i kontakt med den potentiellt förorenade 
verksamheten inne på gruvområdet. 

5.7.5 Recipient och utgående flöde 
Överskottsvattnet från verksamheten planeras att, efter behövlig rening 
enligt ovan, avbördas till Mertaseno, strax söder om gruvområdet. 
Planerad avbördningspunkt visas i Figur 3.  
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Figur 3. Utsläppspunkt för renat överskottsvatten till Mertaseno. I figuren syns även avskärmande 
och uppsamlande diken (blåa linjer). © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 
Förväntade flöden av renat överskottsvatten till Mertaseno är ca 480 
m3/h, fördelat på 300 m3/h från länshållning av dagbrott och 180 m3/h 
från uppsamlingsdiken (samtliga angivna flöden är medelflöden). 

5.8 Övriga anläggningar 
För driften av planerad verksamhet i Mertainen krävs ett flertal 
servicefunktioner, vilka kommer att kräva bland annat följande 
anläggningar: 
 

- Verkstadsutrymmen för service av borrutrustning och övriga 
mobila maskiner, värmecentral för eluppvärmning av verkstäder 
samt ytor för renspolning av fordon 

- Tankstationer för drivmedelsförsörjning till fordon och maskiner 
- Parkeringsplatser för bilar 
- Utrymmen för kontor, omklädning och personalmatsal  
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Dessa anläggningar planeras i huvudsak placeras i anslutning till planen 
för krossning/sovring. 
  
Dessutom behövs följande: 

- Nya transportvägar 
- Elkraftförsörjning 
- Lagring av komponenter för sprängning 
- Eventuell framtida ny järnvägsterminal 

5.9 Kemikaliehantering 

5.9.1 Drivmedel, oljor och liknande 
De kemikalier som främst kommer att användas i maskinparken är diesel, 
motorolja, kompressorolja, hydrauloljor, smörjfett samt 
vattenglykolblandning i kylarsystemen. Daglig tillsyn kommer att ske på 
maskinernas utrustning såsom slangar, ledningar och anslutningar. 
Därmed kan risken för läckage och spill minimeras. I den miljörapport 
som kommer att upprättas årligen kommer förbrukade mängder av oljor, 
diesel m.m. att sammanställas. 
 
En del av de lättrörliga maskinerna, som t.ex. truckar, planeras att tankas 
(diesel) från en 50 m3 cistern på Mertainens industriområde. Cisternen 
kommer att vara invallad och invallningen rymmer hela cisternens 
volym. En invallad cistern med volym ca 20 m3 planeras även att 
placeras vid infarten till industriområdet. Denna cistern är avsedd för 
diesel till de lastbilar som transporterar sovrad produkt till Svappavaara. 
   
Övriga maskiner, vilka normalt inte transporteras upp ur dagbrottet, 
planeras att tankas i dagbrottet med hjälp av dubbelmantlade mobila 
farmartankar. Beräknad förbrukning av drivmedel redovisas i avsnitt 
5.12.2. 

5.9.2 Komponenter till sprängning 
Vid sprängning kommer i huvudsak sprängmedel i form av pumpbar 
emulsionsmatris att användas. Matrisen kommer att levereras från 
tillverkare till lagringssilo i Mertainen där den sedan kommer att hämtas 
med laddbil. Matrisen pumpas direkt via slang från laddbil till hålet, där 
sprängmedlets olika komponenter (ammoniumnitratprills och 
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gasningsvätska) blandas. Det är först när de olika komponenterna 
blandats i borrhålet som det explosiva sprängämnet bildas. För att få en 
säker och bra upptändning används vanligen en förstärkningsladdning av 
patronerat sprängämne (s.k. primer) i botten samt i toppen på hålen. 
Översta delen av hålen fylls normalt med grus för att få en effektivare 
sprängverkan. 
 
Patronerade laddningar kan komma att nyttjas för skonsam sprängning i 
konturer eller på andra ställen där det är av vikt att kvarstående berg är så 
opåverkat som möjligt.  
 
I Tabell 2 nedan redovisas beräknade mängder sprängmedel för en 
produktion på 15 Mton malm per år samt 26 Mton sidoberg per år. 
Mängderna är beräknade medelvärden, vilket innebär att variationer 
mellan åren kan förekomma. Total medelårsförbrukning av sprängmedel 
är alltså ca 13 700 ton. 
 

Tabell 2. Uppskattad medelårsförbrukning av sprängmedel 

Sprängmedel Årsförbrukning (ton) 

Emulsionsmatris+gasningsvätska 13 600 

Blandsprängämne 45 

Förstärkningsladdning  40 

 
Eventuellt överblivet sprängmedel kommer att transporteras tillbaka till 
sprängmedelstillverkaren för destruktion.  
 
Matrisen förvaras i silos på Mertainens industriområde. Övriga i 
sprängämnet ingående komponenter förvaras i därför avsett förråd avskilt 
från silos för matrisen. 

5.9.3 Beaktande av Sevesolagstiftning 
Sevesolagen (lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor, SFS 1999:381 med tillhörande förordning 
har beaktats. Lagstiftningen syftar till att förebygga allvarliga 
kemikalieolyckor. Kort innebär den att mängderna av farliga ämnen 
(exempelvis sprängmedel) som hanteras i verksamheten avgör vilken 
kravnivå med avseende på säkerhetsrutiner verksamhetsutövaren har att 
följa. Verksamheten kommer enligt dagens bedömning att nå upp till den 
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lägre kravnivån, varför bolaget avser att anmäla verksamheten till 
Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen i enlighet med kraven i nämnda 
lagstiftning. 

5.10 Avfallshantering 
Sidoberg och sovringsavfall läggs på upplag, se avsnitt 5.6 ovan.  
 
Uppkommet avfall utöver utvinningsavfallet (sidoberg och 
sovringsavfall) vid den planerade verksamheten i Mertainen, kommer att 
bestå av bland annat spilloljor, kylarvätskor, utbytta reservdelar, etc. för 
underhåll av maskinparken. Detta övriga avfall kommer att hanteras 
enligt bolagets aktuella avfallsrutiner för mellanlagring av sådant avfall 
och med beaktande av kommunens föreskrifter.  

5.11 Transporter 

5.11.1 Interna transporter 
De interna transporterna vid planerad brytning i Mertainen är transporter 
av diesel, sprängmedel, avrymningsmassor, malm, sidoberg. Dessutom 
ingår lastning av sovrad produkt. Figur 4 visar schematiskt planerade 
transporter inom Mertainen vid brytning av 15 Mton malm per år.  
 
Vid brytningen i dagbrottet kommer truckar användas för att transportera 
malm och sidoberg till respektive upplag. Malmen kommer att krossas 
och sovras i Mertainen innan den sovrade produkten transporteras till 
laststation för lastbilar eller tågvagnar och därefter vidare för förädling 
eller omlastning för leverans till kund (den vidare transporten av sovrad 
produkt, efter lastning på lastbil/järnvägsvagn, utgör extern transport). 
Sovringsavfall transporteras till avsett upplag i Mertainen.  
 
Komponenter till sprängmedlet transporteras med laddbil till dagbrottet. 
Vidare kommer diesel transporteras till dagbrottet för användning i 
borriggar. 
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Vid brytning i Mertainen med en årsproduktion på 15 Mton malm per år 
beräknas elanvändningen vid kross- och sovringsanläggningen, för 
borrning i dagbrott, för verkstad och övrig belysning samt för bortledning 
av vatten till ca 90 GWh per år. 
 
För det fall en järnvägslösning kommer till stånd tillkommer 
elförbrukningen för järnvägstransporten. 

5.12.2 Diesel 
Dieselförbrukning för interna transporter samt borrning och sprängning i 
dagbrott vid en årsproduktion på 15 Mton malm samt ca 26 Mton 
sidoberg beräknas årligen uppgå till ca 20 800 m3. 
 
Dieselförbrukning för transporter av sovrad produkt från Mertainen till 
Svappavaara med lastbil samt transporter av diesel och sprängmedel från 
Kiruna till Mertainen beräknas uppgå till ca 2450 m3/år. För det fall en 
järnvägslösning kommer till stånd beräknas dieselförbrukningen uppgå 
till ca 46 m3/år. 
 
Allt eftersom brytningen fortskrider kommer avrymning av totalt 
2,2 Mm3 jordmassor att ske. Till detta åtgår ca 2000 m3 diesel. 
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6 Alternativa lokaliseringar och nollalternativ 
En MKB ska enligt miljöbalken 6 kap 7§ innehålla en beskrivning av 
alternativa platser (om sådana är möjliga) och alternativa utformningar av 
verksamheten. Dessutom ska den innehålla ett så kallat nollalternativ, 
dvs. en beskrivning av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd. Dessa redovisas nedan. 

6.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att den fullskaliga brytningen av järnmalm vid 
Mertainen uteblir. Dagbrottet, planen för krossning/sovring samt 
upplagen för sidoberg och sovringsavfall som provbrytningen resulterat i, 
kommer att efterbehandlas i enlighet med efterbehandlingsplanen för 
provbrytningen. Detta innebär i korthet vegetering av planen och 
upplagen. För att förhindra att människor eller djur vistas i eller i 
närheten av dagbrottet anläggs ett stängsel runt detsamma. En framtida 
fri vattenvolym i dagbrottet är beroende av vilken dränering som sker via 
stollgången, men en fullständig vattenfyllnad av dagbrottet kommer inte 
att ske naturligt. Nollalternativet skulle få mycket stora konsekvenser för 
LKAB eftersom det skulle leda till en uppenbar risk att bolaget i 
framtiden lider brist på rågods och i förlängningen riskerar tappa 
marknadsandelar. Nollalternativet skulle också få konsekvenser för 
samhället i och med uteblivna arbetstillfällen.  

6.2 Alternativa lokaliseringar/utformningar 
Rent allmänt kan sägas att lokaliseringsfrågan är av begränsat intresse 
när det handlar om gruvdrift. Malmen finns där den finns och utvinning 
kan ej ske på annan plats. Utformningen av dagbrott kan anpassas i 
mindre utsträckning, dock med följden att mängden brytvärd/brytbar 
malm kan komma att minska.  
 
Utvinning av järnmalm på en helt annan plats är också ett tänkbart sätt 
för LKAB att nå sitt syfte, nämligen att producera järnmalmsprodukter. 
Det finns dock en rad fördelar med utvinning av järnmalm vid just 
fyndigheten i Mertainen: Fyndigheten ligger geografiskt väl till med 
avseende på möjligheterna att försörja LKAB:s förädlingsverk med 
rågods. Tidsmässigt bedömer LKAB att Mertainen snabbare än LKAB:s 
övriga fyndigheter kan ge ett betydande tillskott av råmalm. Potentialen 
för utvinning av stora volymer är också större än inom LKAB:s andra 
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undersökningstillstånd. Fyndigheten är lättåtkomlig och ligger i närheten 
av befintlig infrastruktur. Området är delvis redan påverkat av gruvdrift, 
vilket innebär en fördel i jämförelse med om ett helt orört markområde 
skulle exploateras. Malmförekomsten är relativt stor och med relativt hög 
järnhalt, vilket medför att den har ett stort ekonomiskt värde. Slutligen 
innebär Mertainens geografiska läge en fördel eftersom 
bostadsbebyggelse saknas i området, vilket innebär att direkta 
olägenheter för människor i form av buller, damning vibrationer och 
liknande minskar i omfattning. 
 
Planering och utformning av övriga för verksamheten behövliga 
anläggningar och funktioner (utöver dagbrottet) kan i viss utsträckning 
anpassas. Ett antal olika alternativa utformningar i detta avseende, 
layouter, har utretts inför och under samrådsprocessen. Totalt har 5 
huvudalternativ tagits fram (huvudalternativ 1-5). Till dessa har också 
studerats ett antal underalternativ, vilka fått benämningen A, B, C etc. 
Huvudalternativen hanterar lokaliseringen av arealkrävande 
verksamheter, som upplag och industriområde (kross, sovring, verkstad 
etc). Underalternativen innebär olika lösningar för interna och externa 
transporter av sovrad produkt (väg, järnväg, transportband mm).  
 
LKAB har valt att ansöka om tillstånd för huvudalternativ 2. 
Huvudalternativen 1, 3, och 4 beskrivs kortfattat nedan och 
huvudalternativ 5 mer utförligt i ett separat avsnitt. Alternativen beskrivs 
även närmare i bilaga B1 (samrådsredogörelse). Under samrådsprocessen 
har bolaget beslutat att endast gå vidare med huvudalternativ 2 och 5 i 
den slutliga konsekvensbedömningen. Grunden för detta beslut beskrivs 
kortfattat nedan. 

6.2.1 Bortvalda alternativa utformningar - huvudalternativ 1, 3 och 4 
Huvudalternativ 1, 3 och 4 innebär följande lokalisering (se även Figur 
8): 
 

- Huvudalternativ 1: Kross/sovring/upplag och utlastning norr om 
E10, öster om dagbrottet  

- Huvudalternativ 3: Sovring och utlastning norr om E10, väster 
om dagbrottet  

- Huvudalternativ 4: Sovring och utlastning söder om järnvägen 
och E10 
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Figur 8. Översikt över tre bortvalda huvudalternativ. I figuren betecknas upplag för 
sidoberg/sovringsavfall med U, plan för kross-/sovringsfunktion etc. med P och upplag för 
avrymningsmassor med M. Dagbrottets placering är i samtliga figurdelar nedanför bergets östra 
topp (dagbrottets storlek är i denna figur något mindre än den planerade).  © Lantmäteriet 
Medgivande I2011/1549 

 
Huvudalternativ 1 togs fram i inledningsskedet av samrådsprocessen. Då 
denna utformning av verksamheten innebar en placering av 
industriområdet över nuvarande flyttled för Gabna sameby, valde man att 
inte gå vidare med detta huvudalternativ. 
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Huvudalternativ 3 innebar placering av industriområde och utlastning 
norr om väg E10, väster om dagbrottet. LKAB valde att inte gå vidare 
med alternativet eftersom industriområdet och utlastningen var placerade 
på hängväggen av fyndigheten, vilket skulle kunna komma att förhindra 
en framtida utökning av gruvan. Alternativet bedömdes inte heller som 
lämpligt på grund av det utökade transportavståndet (sett till kostnader 
och resurshushållning), samt att det inte bedömdes medge en rationell 
drift av gruvan. 
 
Huvudalternativ 4 innebar att industriområdet och utlastningen 
placerades söder om järnvägen och väg E10, inom naturreservatet 
Aptasvare fjällurskog (tillika del av Natura 2000-området Rautas). 
LKAB valde att inte gå vidare med alternativet eftersom det innebar en 
placering av verksamheten inom naturreservat och Natura 2000-område. 
Alternativet innebar även oacceptabla tur- och returtransporter av malm 
och sovringsavfall, vilket inte bedömdes medge en rationell drift av 
gruvan. Alternativet medför dessutom svårigheter kopplat till korsning av 
befintliga flyttleder (Gabna och Laevas) och krav på byggande av 
omfattande broar, vägar etc. 

6.2.2 Alternativ utformning - huvudalternativ 5 
Huvudalternativ 5 innebär att upplaget för sidoberg lokaliseras väster om 
berget Mertainen, se Figur 9 eller bilaga B5. Upplag för 
avrymningsmassor och sovringsavfall placeras dock öster om berget, i 
anslutning till kross- och sovringsplanen. I valt huvudalternativ (2) ligger 
motsvarande upplag för sidoberg i stället på bergets östra sluttning.  
Huvudalternativ 5 togs fram efter samråd med Gabna sameby i slutet av 
augusti.  
 
Planen för krossning/sovring och verkstäder etc. ligger i huvudalternativ 
5 på samma plats som i huvudalternativ 2. Uppsamlat vatten från diken 
kring upplaget för sidoberg leds via vattenreningsanläggning till 
Pounujoki, norr om Mertainenberget, för avbördning. Övrigt uppsamlat 
vatten leds till Mertaseno och hanteras på samma sätt som i 
huvudalternativ 2, se avsnitt 5.7 ovan.  
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Figur 9. Layout för alternativ utformning av verksamheten, under samrådsprocessen kallat 
huvudalternativ 5. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 
Uttagen malm skulle från dagbrottet köras på truck till 
kross/sovringsfunktion. Uttaget sidoberg skulle köras med truck till 
sidobergsupplaget, som ligger relativt långt från dagbrottet. För att 
möjliggöra en rationell drift av gruvan och önskvärd återanvändning av 
sovringsavfallet till vägar och planer inom industriområdet, skulle 
sovringsavfallet läggas upp på ett mindre upplag norr om planen, öster 
om dagbrottet. Även avrymningsmassor skulle läggas upp separat inom 
samma område, detta för att ej försvåra vid efterbehandling av gruvan.  
 
Anledningen till att sidobergsupplaget måste placeras långt från 
dagbrottet är att mineraliseringen stupar åt nordväst, vilket innebär att det 
kan finnas brytvärd malm under de närmaste markområdena (se vidare 
bilaga A till ansökan, teknisk beskrivning). Av bergtekniska skäl och 
med hänsyn till tänkbar framtida utvidgning av gruvan bedöms det inte 
realistiskt att placera sidoberget på hängväggen i närheten av dagbrottet. 
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7 Omgivningsbeskrivning och motstående intressen 
I detta avsnitt beskrivs de platsspecifika förutsättningar som LKAB har 
att förhålla sig till vid planering av framtida verksamhet i Mertainen. 
Bland annat beskrivs områdets geovetenskapliga förutsättningar (dvs. 
egenskaper hos mark, berg och vattensystemen som berörs) och 
naturvärden sett till mark och vatten. Annan markanvändning i området 
(exempelvis rennäring, jakt, fiske och friluftsliv) och övriga motstående 
intressen såsom t.ex. kulturhistorisk hänsyn beskrivs också i detta kapitel. 

7.1 Lägesbeskrivning 

7.1.1 Allmänt om området och omgivande bebyggelse 
Järnmalmsfyndigheten vid Mertainen ligger norr om väg E10, ca 32 km 
sydost om Kiruna och ca 12 km nordväst om Svappavaara by, se Figur 
11. I samband med genomförd provbrytning har en ny tillfartsväg från 
E10 anlagts. Före detta väg 98 löper parallellt med väg E10 i höjd med 
Mertainen. Området är glesbebyggt och närmaste bebyggelse är en 
renvaktarstuga ca 3 km söder om dagbrottet och fritidshus vid sjön 
Sarvijärvi ca 4,5 km bort.  
 

 
Figur 10. Dagbrottet i Mertainen under pågående provbrytning av fyndigheten 
(slutet av juni 2011).  
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Figur 11. Översiktskarta. Mertainenområdet är markerat med röd cirkel i figuren. © Lantmäteriet 
Medgivande I2011/1549 

7.1.2 Landskapsbild 
Det omgivande landskapet har storskaligt en nordväst-sydostlig 
orientering i och med den senaste inlandsisens påverkan. Mertainen utgör 
en markerad höjd i landskapet med sin tvådelade topp (västra toppen ca + 
565 och östra toppen + 628). Landskapet i övrigt är relativt flackt i 
nordlig och östlig riktning, med stora våtmarker som sträcker sig mot 
Torne älv i norr. Söder och väster om Mertainen är landskapet mer 
kuperat med flera berg som når över trädgränsen, vilken ligger kring 
+600 i området. Högre liggande områden har därför kalfjällskaraktär.  
 
Dagbrottet och restprodukthögarna från NJA:s brytning av fyndigheten 
på 1950-talet har varit väl synliga från väg E10. I och med genomförd 
provbrytning har dagbrottet utvidgats och fördjupats och de gamla 
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restprodukthögarna avlägsnats. Upplagen för avrymningsmassor och 
sovringsavfall från LKAB:s nyligen genomförda provbrytning är idag 
synliga från E10. 

7.1.3 Närliggande infrastruktur (väg, järnväg och elnät) 
Avståndet till väg E10 är ca 300 meter, räknat från planerat dagbrotts 
södra kant. Till befintlig järnväg (Svappavaarabanan) är avståndet drygt 
800 meter. Väg E10 och järnvägen utgör båda riksintressen för 
kommunikation.  
 
Trafikintensiteten på väg E10 i ÅDT (årsdygnsmedelvärde av fordon som 
trafikerar en väg) är enligt Trafikverkets mätningar 1 950 lätta respektive 
530 tunga fordon.  
 
LKAB nyttjar idag Svappavaarabanan för transporter av 
anrikningsrågods och produkter mellan Kiruna och Svappavara. Idag går 
fyra lasttåg per dygn mellan de båda orterna och med dagens struktur 
beräknas banan klara av maximalt sex lasttåg per dygn. Med anledning 
av bland annat Northland Resources och LKABs satsningar på gruvor i 
Norrbotten kommer kapacitetsbehovet öka betydligt inom en relativt snar 
framtid. Enligt Trafikverkets beräkningar kommer antalet lasttåg vara 
uppemot 20 per dygn efter år 2015, vilket kräver bland annat byggande 
av fler mötesterminaler. Planering av framtida logistiklösningar pågår 
och regelbundna möten hålls mellan ansvariga vid LKAB och 
Trafikverket. Trafikverket har inga budgeterade medel för utbyggnad av 
Svappavaarabanan förrän tidigast år 2015 och inga järnvägsplaner har 
tagits fram. Av denna anledning kan inte en färdig trafiklösning för 
banan presenteras i föreliggande ansökan rörande Mertainen. 

7.2 Geologiska förhållanden 

7.2.1 Berggrund 
Järnmineraliseringen i Mertainen består av mineralet magnetit. 
Magnetiten uppträder dels som massiva mineraliseringar och gångar, där 
järnhalten uppgår till ca 52-70%, och dels som sprickfyllnader-ådror-
fläckar och impregnationer med lägre järnhalt. Den dominerande 
bergarten som omger själva järnmineraliseringen (det s.k. sidoberget) är 
en finkornig intermediär vulkanit, vilken i stor utsträckning påverkats av 
senare mineralogiska omvandlingar och delvis även deformation. 
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Mer specifik information om de delar av berggrunden som direkt berörs 
av planerad verksamhet finns i avsnitt 5.6.1. Ytterligare information om 
berggrunden finns även i Teknisk beskrivning (bilaga A till ansökan) och 
i bilagorna B3 och B4. 

7.2.2 Jordarter 
Den dominerande jordarten inom området är en siltig-sandig morän, 
vilken bitvis överlagras av ett lager torv, i synnerhet i de lägre liggande 
partierna. Total jordmäktighet varierar generellt mellan 1 och 7 meter 
med ett medeldjup om ca 3 meter. Mer specifik information om moränen 
återfinns i avsnitt 5.5.1. Moränens egenskaper ur hydraulisk synvinkel 
beskrivs vidare i bilaga B4. 

7.3 Meteorologiska, hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden 
I detta avsnitt redogörs för olika meteorologiska förhållanden i området. 
Dessutom ges grundläggande karakteristika för yt- och 
grundvattensystemen i området.  

7.3.1 Vindförhållanden 
Mätningar av vindstyrka och vindriktning utförs av SMHI vid Kiruna 
flygplats sedan 1961 (Figur 12), samt av Trafikverket vid Kulleribacken 
strax söder om Svappavaara (Figur 13). Dessutom har mätning av 
vindstyrka och vindriktning för LKAB:s räkning utförts av IVL i 
Svappavaara by under maj 2010 till juni 2011 (Figur 14). 
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Figur 12. Vindros från Kiruna flygplats. Vindrosen representerar vindstyrka på 10 m höjd, mätt 
var tredje timme 1961-2011. Vid 9,78 % av mättillfällena var vindstyrkan lägre än 0,5 m/s och 
redovisas därför ej i figuren. Dominerande vindriktning är där sydväst. 
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Figur 13. Vindros Kulleribacken söder om Svappavaara. Mätning var tionde minut ca 4 m ovan 
markytan 1998-2011. Mätdata gällande V och SV troligen underskattade då vindmätaren står vid 
en skogskant med skog väster om sig. 
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Figur 14. Vindros Svappavaara maj 2010 till juni 2011. Mätning varje timme ca 4 m ovan 
markytan. Vid 6,7 % av mättillfällena var vindstyrkan lägre än 1 m/s och redovisas därför ej i 
figuren. 

 
Mätningarna vid Kiruna flygplats visar till övervägande del sydliga till 
sydvästliga vindar både med avseende på medelvind och kraftigare 
vindar. I övrigt är det mest nordliga eller nordvästliga vindar vid 
stationen. Mätningarna utförda av IVL vid Svappavaara visar liknande 
vinddata. Dessa mätningar är dock utförda under en begränsad tid (1 år) 
och kan därmed inte anses vara statistiskt säkerställda. Mätningarna 
utförda vid Kulleribacken söder om Svappavaara underskattar sannolikt 
andelen väst- och sydvästvindar eftersom mätaren är placerad vid en 
skogskant med skog i väster. 
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7.3.2 Temperaturförhållanden 
Årsmedeltemperaturen vid SMHI:s mätstation i Svappavaara var för 
referensperioden 1961-1990 -1,5º C. Månadsmedeltemperaturen var 
negativ under perioden oktober t.o.m. april. 

7.3.3 Generell vattenbalans – Nederbörd, avdunstning och avrinning 
Regelbundna nederbördsmätningar utförs av SMHI vid mätstation 18189 
i Svappavaara. Förhållanden i denna mätpunkt kan förmodas vara 
likartade med dem som råder vid Mertainen och redogörelsen nedan har i 
huvudsak baserats på data från denna station. Vidare redovisning 
återfinns i bilaga B4. 
 
Årsmedelnederbörden vid Mertainen är ca 550 mm. I storleksordningen 
knappt hälften av detta återgår till luften genom avdunstning från våta 
ytor (exempelvis vattendrag) eller genom växternas transpiration 
(cellandning). Resterande del av nederbörden bildar avrinning i form av 
yt- eller grundvatten. Specifik avrinning är ca 9 l/km2s. 
 
På grund av att månadsmedeltemperaturen under oktober t.o.m. april ett 
normalt år är negativ eller nära noll, lagras en stor del av årsnederbörden 
i form av snö och is. Denna nederbörd frigörs sedan vid vårens 
snösmältning som normalt infaller i maj. Detta medför att avrinningen 
från området är ojämnt fördelad över året med mycket höga flöden i 
vattendrag under sen vår och försommar. Flödesberäkningar redovisas i 
avsnitt 7.4.3. 

7.3.4 Grundvattensystemet 

7.3.4.1 Grundvattenkemi 
Provtagning och analys av grundvatten har genomförts i 
prospekteringsborrhål i området, vid några tillfällen. Provtagning har 
även skett på vatten från den stollgång som fungerat som dränering för 
det gamla dagbrottet på platsen, vars flöde till stor del består av 
grundvatten från bergmassan. Prov har även tagits på vattnet i det gamla 
dagbrottet, vilket även det bedöms avspegla den kemiska 
sammansättningen på grundvattnet i den omgivande bergmassan. 
Generellt håller grundvattnet ett basiskt pH och låga halter av sulfat och 
metaller. 
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7.3.4.2 Grundvattennivåer och grundvattenflöden 
Mätningarna av grundvattennivåer har koncentrerats till området kring 
planerat dagbrott, dvs. till området mellan berget Mertainens östra topp 
och järnvägen. 
 
Grundvattennivåerna i jord är ytliga i det plana området nere vid väg 
E10. Längre upp i sluttningen ökar djupet till grundvattenytan snabbt och 
uppe i sluttningen bedöms inget uthålligt grundvattenmagasin finnas. 
Grundvattennivåerna i berg3 i området ligger vanligen mellan 10-30 m 
under markytan, generellt sett med de större djupen högre upp i 
terrängen. 
 
Generellt fungerar de topografiskt sett högre liggande delarna av området 
som inströmningsområden för grundvatten medan de lägre delarna, ner 
mot Mertaseno i söder, Pounujoki i norr respektive Saittajärvi i öster, 
fungerar som utströmningsområden.  

7.4 Naturvärden ytvatten 

7.4.1 Allmänt om sjöar och ytvattendrag i området 
Två vattendrag avvattnar området kring Mertainen, Mertaseno och 
Pounujoki. Söder om berget ligger Mertaseno4 och i norr Pounujoki. 
Bägge vattendragen mynnar nedströms i Torneälven. Mertaseno planeras 
bli recipient för överskottsvatten från planerad verksamhet i Mertainen. I 
efterbehandlingsskedet kommer Mertaseno, Pounujoki och Saittajärvi att 
ta emot vatten som passerat det efterbehandlade verksamhetsområdet (se 
vidare avsnitt 11). I Figur 15 och Figur 16 visas kartor med 
vattendragens namn och flödesriktningar. 
 

                                                            
3 Grundvatten förekommer i berg huvudsakligen i sprickor, krosszoner, bakningsplan och andra 
vattenförande strukturer. Normalt sett förekommer inte som i jord en tydlig grundvattenyta, utan 
grundvattennivån kan variera mellan olika sprickor beroende på deras inbördes hydrauliska kontakt.  
4 Mertaseno och vattendragen nedströms fram till utflödet i Torne älv benämns ibland nedan för enkelhets 
skull Mertasenosystemet. 
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Figur 15. Karta ytvattendrag, detalj: Vattendragens namn, flödesriktningar (blå pilar), planerad 
avbördningspunkt för överskottsvatten från verksamheten (gul cirkel) samt ett urval av 
provtagningspunkter vattenkemi (röda cirklar) visas i figuren. © Lantmäteriet Medgivande 
I2011/1549 

 
I syfte att beskriva nuvarande status, och därmed skyddsvärde och 
känslighet för eventuell ytterligare påverkan, för de bägge vattendragen 
har biologiska och kemiska undersökningar i ett flertal punkter i de bägge 
vattensystemen genomförts (se bilaga B6 för utförlig redovisning). 
Vattensystemen, utförda undersökningar och resultat av dem beskrivs 
vidare nedan. Även hydrologisk karakterisering av de bägge vattendragen 
har genomförts, se avsnitt 7.4.3. 
 
En beskrivning av Torne älv ges också, då dess skyddsvärde av olika skäl 
är högt. 
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Figur 16. Karta ytvattendrag, översikt: Vattendragens namn, flödesriktningar (blå pilar), planerad 
avbördningspunkt för överskottsvatten från verksamheten (gul cirkel) samt ett urval av 
provtagningspunkter vattenkemi (röda cirklar) visas i figuren. © Lantmäteriet Medgivande 
I2011/1549 

 

7.4.2 Genomförda undersökningar 
Vattenkemisk provtagning har utförts i fyra provpunkter i vattendragen, 
se Tabell 4. I samma punkter utfördes provtagning för kontroll av 
påväxtalger och bottenfauna samt elfiske. Inventering med avseende på 
flodpärlmussla genomfördes i de sträckor av vattendragen som bedömdes 
kunna ha lämpliga förutsättningar för förekomst av sådana. Dessutom har 
fyra sjöar i systemet nedströms Mertainen5 (Sarvijärvi, Ainasjärvi, 
Bergsmannijärvi och Saittajärvi) provtagits med avseende på vattenkemi 
i samband med övriga limnologiska undersökningar av sjöarna under 
augusti 2011, se Tabell 5. 

                                                            
5 Sarvijärvi och Saittajärvi mottar dock inte avrinning från Mertaseno utan fungerar som biflöden till 
densamma. 
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Tabell 4. Analysresultat vattenprover i Mertaseno och Pounujoki uppströms och nedströms 
planerad verksamhet (medel av uppmätta data). Förkortningen ”dgr” i tabell avser 
detektionsgräns, dvs <dgr avser koncentrationer så låga att de inte kunnat mätas. 

Provpunkt 
Temp

.  pH  Kond Alkalinitet  Turb  Färg 
Susp. 
ämnen  P_tot  N_tot 

°C  ‐ 
mS/
m  mmol/l  FNU  mg/l mg/l  mg/l  mg/l 

Mertaseno 
ref.punkt  5  7,21  4,13  0,3  0,7 

57,8
6  < dgr,  0,01  0,21 

Mertaseno 
nedstr  5,21  7,39  5  0,4  0,7  55  < dgr,  0,01  0,19 

Pounujoki 
ref.punkt  8,9  7,3  4,45  0,34  0,62  50  < dgr,  < dgr,  0,29 

Pounujoki nedstr  8,95  7,4  5,15  0,39  0,91  50  < dgr,  < dgr,  0,24 

Provpunkt 
NH4‐
N 

Fluori
d  Klorid NO3‐N  Sulfat  TOC  Abs420 

Filtrera
d  Ca 

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l Abs/5 cm  ‐  mg/l 

Mertaseno 
ref.punkt  < dgr,  <d,gr  0,89  < dgr,  2,1  8,5  0,26  ja  5,6 

Mertaseno 
nedstr 

< 
dgr,,  < dgr,  0,84  < dgr,  3,3  7,84  0,26  ja  6,98 

Pounujoki 
ref.punkt 

< 
dgr,,  < dgr,  < dgr, < dgr,  < dgr,  8,95  < dgr,  ja  6,48 

Pounujoki nedstr 
< 

dgr,,  <d,gr,  < dgr, 0,41  < dgr,  8,85  < dgr,  ja  7,61 

Provpunkt  K  Mg  Na  Si  Sr  Hg  Al  As  Ba 

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 

Mertaseno 
ref.punkt  0,6  1  1,3  4,1  11,6  0  61,9  0,1  5,8 

Mertaseno 
nedstr  0,74  1,07  1,32  4,15  14,6  0  42,85  0,07  6,6 

Pounujoki 
ref.punkt  0,59  1,11  1,18  3,12  13,3 

< 
dgr,  11,6  < dgr,  7,05 

Pounujoki nedstr  0,64  1,15  1,31  3,6  13,6  0  10,14  < dgr,  5,04 

Tabellen fortsätter nedan 
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Provpunkt  Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Mn  Mo  Ni  P 

µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  mg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 

Mertaseno 
ref.punkt  0,01  0,06  0,22  0,81  0,31  8,79  0,63  0,24  3,42 

Mertaseno 
nedstr  ‐  0,03  0,14  0,5  0,27  4,51  0,56  0,15  2,61 

Pounujoki 
ref.punkt  ‐  0,03  0,06  0,15  0,29  9,49  0,22  0,16  1,79 

Pounujoki nedstr  ‐  0,02  0,05  0,15  0,35 
10,2
6  0,33  0,12  1,84 

Provpunkt  Pb  V  Zn  Abs 
Abs 
436 

µg/l  µg/l  µg/l  ‐ 
Abs/5 
cm 

Mertaseno 
ref.punkt  0,03  0,15  1,85  0,1  2,08 

Mertaseno 
nedstr  0,04  0,16  1,16  0,1  2,05 

Pounujoki 
ref.punkt  0,09  0,06  1,44  0,09  1,75 

Pounujoki nedstr  0,08  0,04  0,88  0,08  1,5 
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Tabell 5. Analysresultat vattenprover sjöar i systemet nedströms planerad verksamhet. 

Provpunkt  Datum  Temp  Filtrerad Ca  Fe  K  Mg  Na  Si 

°C  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 

Ainasjärvi  20110808  9  NEJ  6,84  0,19  0,85  1,06  1,19  3,07 

Bergmannsjärvi  20110808  16  NEJ  7,76  0,26  0,86  1,18  1,26  3,16 

Saittajärvi  20110808  14  NEJ  5,3  0,18  0,76  0,96  1,03  2,05 

Sarvijärvi  20110808  17  NEJ  13,2  0,27  1,22  1,63  1,32  3,15 

Provpunkt  Al  As  Ba  Cd  Co  Cr  Cu  Hg  Mn 

µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l 

Ainasjärvi  17,6  <0,05  8,46  <0,002 0,02  0,1  0,49  <0,002  10,4 

Bergmannsjärvi  16,3  0,05  9,3  <0,002 0,03  0,1  0,5  <0,002  26,4 

Saittajärvi  6,25  0,05  11,5  0,01  0,04  0,05  0,33  <0,002  14,4 

Sarvijärvi  13,7  0,05  18,4  0  0,05  0,07  0,3  <0,002  19,8 

Provpunkt  Mo  Ni  P  Pb  Sr  V  Zn  Turbiditet  HCO3

µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  FNU  mg/l 

Ainasjärvi  0,35  0,16  2,97  0,02  14,8  0,11  0,37  0,71  23 

Bergmannsjärvi  0,44  0,14  2,96  1,26  16,2  0,12  0,34  1,2  24 

Saittajärvi  0,07  0,11  4,6  1,04  11,2  0,05  0,49  1,4  17 

Sarvijärvi  0,34  0,11  3,98  0,02  24  0,17  0,29  0,89  43 

Provpunkt  TOC  P‐tot  PO4‐P  N‐tot  NH4‐N NO3‐N NO2‐N  SO4 

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 

Ainasjärvi  6,13  0,01  <0,010  0,2  <0,040 <0,060 <0,0020  <5,00 

Bergmannsjärvi  6,26  0,02  <0,010  0,23  <0,040 <0,060 <0,0020  <5,00 

Saittajärvi  7,41  0,01  <0,010  0,25  <0,040 <0,060 <0,0020  <5,00 

Sarvijärvi  5,79  0,01  <0,010  0,22  <0,040 <0,060 <0,0020  <5,00 

 
Resultaten av provtagning och analyser har bedömts enligt gängse 
metoder 2011 (utförlig redovisning finns i bilaga B6). Bedömningar 
utifrån detta redovisas nedan. 
 
En beräkning av vattenflöden i två punkter har gjorts för både Mertaseno 
och Pounujoki. Resultaten presenteras nedan. 
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7.4.3 Flöden i ytvattendrag vid Mertainen 
Karakteristisk vattenföring har beräknats i två beräkningspunkter i 
Mertaseno respektive Pounujoki, se Tabell 6 nedan. 
Beräkningspunkternas lägen sammanfaller med LKABs provpunkter för 
vattenkemi SVA69 och SVA78 (se Figur 3 ovan – finns i avsnitt 5.7.5). 
En utförligare beskrivning av flödesberäkningarna ges i bilaga B4. 
 

Tabell 6. Karakteristiska vattenföringar i Mertaseno och Pounujoki. 
Mertaseno  Area  MQ  MLQ  MHQ 

(SVA69)  (km
2
)  (m

3
/s)  (m

3
/s)  (m

3
/s) 

Nuläge  43,41  0,39 0,13 6,25 

     

Puonojokki  Area  MQ  MLQ  MHQ 

(SVA78)  (m
3
/s)  (m

3
/s)  (m

3
/s)  (m

3
/s) 

Nuläge  36,09  0,32 0,11 5,2 

 

7.4.4 Mertaseno: status i nuläget 
Mertaseno avvattnar höjdområden på nordsidan av Aptasvare 
naturreservat i söder och berget Mertainens sydsluttning i norr, se Figur 
15 och Figur 16 ovan. Mertaseno rinner förbi gruvan vid Mertainen och 
sedan österut via ett system av sjöar. Efter Ainasjärvi byter bäcken namn 
till Bergsmannijoki och rinner strax väster om Svappavaara ihop med 
Liukattijoki. Bäcken mynnar därefter i sjön Luongasjärvi som via 
Luongasjoki slutligen mynnar i Torne älv ca 2 mil uppströms Vittangi. 
Bäcken Liukattiojoki som rinner samman med Mertaseno utgör även 
recipient för LKAB:s förädlingsverksamhet inom Svappavaara 
industriområde. 
 
Mertaseno har fungerat som recipient för den tidigare gruvverksamheten 
vid Mertainen. Detta genom att vatten från dagbrott och vatten från 
stollgången dränerats ut söderut, till Mertaseno. Restprodukter från 
brytningen på 1950-talet har också till hösten 2011 legat upplagda på 
sluttningen (dessa restprodukter har med start under 2011 omhändertagits 
av LKAB för utvinning av brytvärt metallinnehåll). Bäcken är idag i stort 
sett opåverkad av skogsbruksåtgärder och den har inte rensats för 
flottning. Få dikningar finns inom dess avrinningsområde. Mertaseno är i 
området mycket varierad med ett meandrande lopp, små sel och forsar. 
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Bitvis är bäcken lugnflytande med ett antal stora höljor (små tjärnar) 
vilka skapar förutsättningar för ett storvuxet öringbestånd. Bäcken är 
därför attraktiv för fritidsfiske med handredskap.  
 
LKAB:s provtagningar i Mertaseno visar på god näringsstatus (dvs. låga 
fosfor- och kvävehalter), och bra pH och alkalinitetsvärden. 
Metallhalterna är mycket låga. Bottenfaunaundersökningarna visar på 
naturlig sammansättning av påväxtalger och bottenfauna. Inga 
flodpärlmusslor noterades under inventeringen. I nuläget finns inga 
indikationer på att den tidigare gruvverksamheten vid Mertainen haft 
någon negativ effekt på det biologiska livet i recipienten Mertaseno 
nedströms gruvområdet. 
 
I avsnitt 7.4.8 nedan redovisas klassning av Mertaseno i egenskap av 
vattenförekomst. 
 
Karakteristiska flöden i Mertaseno redovisas i avsnitt 7.4.3. Bäckens 
egenskaper vid passagen genom/förbi planerat gruvområde vid Mertainen 
har beskrivits ovan i avsnitt 7.4.4. I egenskap av biflöde till Torne älv är 
Mertaseno en del av Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem. 

7.4.5 Pounujoki: status i nuläget 
Pounujoki avvattnar Mertainens nordsida och stora våtmarksområden 
söder om Sokakielinenvägen i norr. Bäcken mynnar i Torne älv drygt 3 
mil uppströms Vittangi. Till skillnad från Mertaseno har den endast några 
små tjärnar ned mot sammanflödet med Torneälven. Dikning har inte 
förekommit i någon större utsträckning i bäckens avrinningsområde och 
den har inte rensats för flottning. 
 
LKAB:s provtagningar i Pounujoki visar på god näringsstatus (dvs. låga 
fosfor- och kvävehalter), och normala pH och bra alkalinitetsvärden. 
Metallhalterna var mycket låga. 
 
Bottenfaunaundersökningarna visar på naturlig sammansättning av 
påväxtalger och bottenfauna, dock med undantag för att 
uppströmslokalen i Pounujoki, där några surhetskänsliga arter/artgrupper 
saknas. Vattenproverna indikerar dock inte på något sätt att bäcken skulle 
vara försurad. Troligen är det istället så att de övre delarna av bäcken 
under vårfloden tar emot surt ytligt grundvatten från de stora 
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våtmarksområden som finns i övre delen av bäckens avrinningsområde. 
Detta kan göra att surhetskänsliga arter inte trivs.  
 
Inga flodpärlmusslor noterades och inga riktigt lämpliga lokaler för arten 
bedömdes finnas. 
 
I avsnitt 7.4.8 nedan redovisas klassning av Pounujoki i egenskap av 
vattenförekomst. 
 
Karakteristiska flöden i Pounujoki redovisas i avsnitt 7.4.3. I egenskap av 
biflöde till Torne älv är Pounujoki en del av Natura 2000-området Torne 
och Kalix älvsystem. 

7.4.6 Sarvijärvi, Ainasjärvi, Bergsmannijärvi och Saittajärvi: status i nuläget 
Blyhalterna är måttligt höga i Bergsmannijärvi och Saittajärvi 
(Naturvårdsverket, 1999). Varför är oklart. I övrigt är metallhalterna 
mycket låga i samtliga sjöar. 
 
Samtliga sjöar har naturlig sammansättning av såväl påväxtalger som 
bottenfauna. 
 
Gemensamt för de små sjöarna i området (dvs. Ainasjärvi undantagen) är 
att de är grunda med vegetationsrika stränder. Provfisken i Sarvijärvi och 
Bergsmannijärvi visar på goda bestånd av abborre och gädda. Saittajärvi 
har däremot ett glest bestånd av enbart gädda, troligen på grund av att 
abborren inte lyckats etablera sig i den grunda sjön. Provfisket i 
Ainasjärvi utfördes i reducerad omfattning, men fångsten indikerar bra 
bestånd av sik och abborre. Båtar längs stränderna tyder också på att sjön 
nyttjas av ortsbefolkningen för fritidsfiske. 
 
I avsnitt 7.4.8 nedan redovisas klassning av dessa sjöar i egenskap av 
vattenförekomster. 
 
I egenskap av del av älvsystemet Torne älv utgör aktuella sjöar del av 
Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem. Sjön Sarvijärvi och 
dess närmaste omgivningar utgör dessutom fågelskyddsområde. 
Innebörden i fågelskyddsområdet är att jakt efter änder och vadare är 
förbjuden på sjön och inom hundra meter från stranden. 
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7.4.7 Torne älv: status i nuläget 
Torne älv har ett av Sveriges största avrinningsområden (drygt 40 000 
km2) varav drygt hälften ligger i Finland. Vid Junosuando ca 5 mil 
nedströms Vittangi förlorar Torneälven ca hälften av sitt vatten till Kalix 
älv via bifurkationen Tärendö älv. 
 
I älvsystemet finns ursprungliga reproducerande bestånd av både lax och 
havsvandrande öring. Även populationer av flodpärlmussla och flera 
andra sällsynta arter förekommer. Älvsystemet är oreglerat och har därför 
naturligt varierande vattenföring med höga flöden på senvår och låga 
flöden strax innan vårfloden börjar. 
 
I avsnitt 7.4.8 nedan redovisas klassning av Torne älv i egenskap av 
vattenförekomst. 
 
Vattenföringen i Torne älv är uppströms bifurkationen vid Junosuando ca 
325 m3/s (medelflöde 1939-1990; SMHI, 1995). Genom jämförelse av 
tillkommande avrinningsområde till älven mellan punkten där 
Mertasenosystemet rinner ut i Torne älv och mätpunkten i Junosuando 
kan flödet i den förstnämnda punkten uppskattas till 130 m3/s i 
årsmedelflöde. Vid Vittangi kan flödet på samma sätt skattas till ca 135 
m3/s (årsmedelflöde). 
 
Torne älv är tillsammans med Kalix älv och biflöden till desamma 
utpekade som Natura 2000-område. Torne älv används som råvattentäkt 
för vattenverket i Vittangi. Inget vattenskyddsområde finns upprättat. 

7.4.8 Vattenförekomster: klassning av kemisk och ekologisk status 
Ytvattenförekomsterna i Mertaseno- och Pounujokisystemen, från 
Mertainen och nedströms till Torne älv har klassats enligt följande i 
arbetet med vattendirektivet: 
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Tabell 7. Vattenförekomster mellan Mertainen och Torne älv. Nuvarande ekologisk och kemisk 
status. 

Vattenförekomst Ekologisk 
status 2009 

Kemisk 
status6 
2009 

Bergsmannijoki 
uppströms 
Ainasjärvi 
(motsvarar 
Mertaseno 
nedströms 
sammanflödet 
med 
Mättiköjoki) 

måttlig god 

Ainasjärvi måttlig god 
Bergsmannijoki 
nedströms 
Ainasjärvi 

god god 

Liukattijoki måttlig god 
Luongasjärvi måttlig god 
Luongasjoki måttlig god 
Torne älv god god 
Pounujoki hög god 

 

Klassningsmetodiken beskrivs vidare i t.ex. Naturvårdsverkets handbok 
(Naturvårdsverket, 2007). Ingen klassning av ekologisk eller kemisk 
status enligt vattendirektivet har gjorts för Mertasenosystemet uppströms 
sammanflödet med Mättiköjoki. Detsamma gäller övre delarna av 
Pounujoki.  

7.5 Naturvärden mark 
Det är oundvikligt att mark tas i anspråk vid gruvverksamhet. Genom 
inhämtning av kunskap och anpassning av layouten för 
gruvindustriområdet i de avseenden det är möjligt, kan dock de negativa 
effekterna minimeras. 
 

                                                            
6 Kemisk status exklusive kvicksilver. Gränsvärdet för kvicksilver i biota är satt till 20 µg/kg, vilket 
överskrids av samtliga ytvattenförekomster i landet. Därför brukar man ange kemisk status exklusive 
kvicksilver. 
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I detta avsnitt beskrivs naturvärden kopplade till mark, inklusive 
förekomsten av skyddade arter. I avsnitt 7.5.2 redovisas 
naturvärdesklasser för olika delområden av inventerat område. Även 
naturvärden kopplade till vattendrag i direkt anslutning till inventerat 
område beskrivs kort. En mer utförlig beskrivning av naturvärden 
kopplade till vattendrag återfinns i avsnitt 7.4. 

7.5.1 Genomförda naturvärdesinventeringar 
Två naturvärdesinventeringar har under 2010 och 2011 genomförts i 
området (bilagor B7 och B8). Den första omfattade det område som 
berördes av den då planerade provbrytningen. Den senare 
naturvärdesinventeringen omfattade det område som bedömdes kunna 
komma att tas i anspråk för planerad verksamhet (inventeringsområde).  
 
Ett huvudalternativ tillkom dock i ett relativt sent skede (huvudalternativ 
5, vilket kom till på initiativ av Gabna sameby). Under samrådsprocessen 
och det parallellt löpande arbetet med planering och projektering av 
verksamheten presenterades även underalternativ för lokalisering av den 
infrastruktur som behövs för de olika utredda transportlösningarna för 
den sovrade produkten7.  
 
Huvudalternativ 5 och vissa av underalternativen innebär att ytor som 
inte ingått i inventeringsområdet för någon av de två genomförda 
naturvärdesinventeringarna tas i anspråk. Det inventerade området är 
därmed inte fullständigt med avseende på ytor som kan komma att tas i 
anspråk för planerad verksamhet. En enklare form av inventering, utan 
fältinventering, genom bland annat flygbildstolkning har därför 
genomförts under vintern 2011 (fältinventering går endast att utföra 
under barmarkssäsongen). Syftet med detta var att komplettera 
inventeringsområdet med de ytor som saknats och ge en inledande 
fingervisning om förekomst av naturvärden.  LKAB har för avsikt att 

                                                            
7 Arbete pågår även med en utökning av kapaciteten på malmbanan, men i nuläget finns inga 
järnvägsplaner framtagna eller godkända. Vid samråd med Trafikverket framgår att utbyggnaden av 
malmbanan inte är budgeterad inom de närmaste åren, varför noggrannare utformning av 
järnvägslösningar och dess påverkan/anpassning till naturvärden ännu inte kunnat utredas i detalj. Detta 
eftersom en eventuell anslutning av Mertainen via stickspår till malmbanan är beroende av arbetet med 
malmbanan. Arbeten med samordning av LKABs och Trafikverkets framtida behov för transporter på 
malmbanan pågår och möten har hållits och kommer att hållas regelbundet framöver. 
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under barmarkssäsongen 2012 låta genomföra en kompletterande 
fältinventering även av dessa ytor. I Figur 17 framgår vilka områden som 
är aktuella för kompletterande fältinventering. 
 

 
Figur 17. Områden för kompletterande naturvärdesinventering under barmarkssäsongen 
markeras med röda ovaler i figuren. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

7.5.2 Naturvärdesklassificering 
Naturvärdesinventeringen har innefattat inventeringar i fält av 
inventeringsområdet samt tolkning av flygbilder, satellitbilder och 
topografiska kartor. Inventeringen har även innefattat sammanställning 
av övrigt relevant kunskapsunderlag om inventeringsområdet och 
angränsande områden genom inhämtande av uppgifter från länsstyrelsen, 
Artdatabanken, Artportalen och Skogsstyrelsen samt 
Naturskyddsföreningen i Kiruna.  
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Inventeringsområdet har utifrån flygbildstolkning delats in i ett antal 
naturvärdesobjekt, vilka efter genomförd fältinventering grupperats efter 
naturvärdesklass enligt kriterier i Tabell 8. 
 

Tabell 8. Kriterier för naturvärdesbedömning. 
Naturvärdesklass Bedömning Innebörd 

1 Högsta naturvärde 

 

Värdekärna 

Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av 

värdefulla strukturer  

och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer 

med ett stort  

inslag av värdefulla strukturer och/eller arter. 

2 Högt naturvärde Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av 

värdefulla strukturer  

eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med 

ett ringa inslag av  

värdefulla strukturer eller arter. 

Ordinärt Ordinärt naturvärde Låga naturvärden och starkt påverkad mark. 

 
I Figur 18 visas de olika delområdenas bedömda naturvärdesklasser. 
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Figur 18. Bedömda naturvärdesklasser och beteckningar för delområden. Färgerna motsvarar 
naturvärdesklass enligt Tabell 8. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 

7.5.3 Skog  
Stora delar av inventeringsområdet har urskogsartad skog med höga 
naturvärden. Skogen är mestadels grandominerad med inslag av 
glasbjörk i flerstammig bukettform. Framförallt de delar av 
inventeringsområdet som utgör berget Mertainens östsluttningar (område 
G i Figur 18) har urskogsartad skog med goda växtförutsättningar för 
sällsynta eller hotade arter, varav många är knutna till gamla träd eller 
död ved. Den nordligaste delen av inventeringsområdet (område N) har 
skog med insprängda våtmarker och är liksom Mertainens östsluttningar 
urskogsartad med begränsad mänsklig påverkan. 
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I den centrala delen av inventeringsområdet, kring befintligt dagbrott, 
finns naturskogsartade skogsbestånd med hög medelålder. Söder därom 
ner mot före detta väg 98 och söder om gamla dagbrottet är skogen mer 
påverkad av både äldre och nyare skogsbruk i form av plockhuggning 
och vedtäkt. 
 
Söder om E10 finns en fuktig skog-myrmosaik kring en meandrande 
bäck, Mertaseno (område C). Även här handlar det om urskogsartad skog 
med liten mänsklig påverkan. Söder om E10 ligger också naturreservatet 
Aptasvare fjällurskog, vilket omfattar 14 000 ha av mestadels 
urskogsliknande barrskog. Reservatet ingår även som en del i Natura 
2000-området Rautas. 
 
Resterande del skogsmark, storleksmässigt ca 20 % av arealen har låga 
eller obefintliga naturvärden, då de består av hyggen eller ungskog. 
Ungskogen ligger i inventeringsområdets sydöstra del, norr om E10. 
Hyggena är utspridda, med ett i väster och två i norr. 

7.5.4 Myrar 
Våtmarker utgör ca en tredjedel av inventeringsområdet och finns främst 
i inventeringsområdets södra del och i dess nordöstra del nedanför 
Mertainens östsluttningar. De flesta våtmarkerna är hydrologiskt sett 
opåverkade, dvs. dikning har ej förekommit. Dock passerar E10 och 
järnvägen genom södra delen av området vilket där givit lokal 
dikningspåverkan.  
  
Några myrar består av en mosaik med bitvis öppna partier och bitvis mer 
träd (område C i Figur 18), vilket ger varierande miljöer med hög grad av 
mångformighet. Här har dock lokal dikningspåverkan skett. Andra myrar 
är övervägande öppna med få träd. Den största öppna myren är belägen i 
norr (område M). I öster, norr om väg E10 (område I) finns ytterligare en 
större öppen myr samt ett pärlband av småmyrar, samtliga i 
igenväxningsfas. 
 
Myrarna är till övervägande del fattiga till intermediära sett till 
näringstillgång i vattnet, vilket avspeglas i vegetationens 
artsammansättning. Lokalt finns dock tecken (i form av rikare flora) på 
att näringsrikare vatten strömmar ut. 
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7.5.5 Arter 
I detta avsnitt beskrivs arter som är speciellt intressanta ur 
naturvårdssynvinkel samt arter som omfattas av artskyddsförordningen. 
Utförligare beskrivning återfinns i bilaga B8. 
 
Mer hänsynskrävande arter, vissa även rödlistade8, som observerats i 
området är hökuggla, lavskrika och videsparv. Dessutom noterades 
frekventa spår av tretåig hackspettNT. Det finns även rapporter om 
havsörnNT från Sarvijärvi och om fjällvråkNT från Mertasvuoma, strax 
väster om inventeringsområdet. Dessa arter noterades dock inte i 
samband med fältinventeringarna. I sammanhanget bör påpekas att 
naturvärdesinventeringen utfördes i augusti månad, dvs. efter fåglarnas 
häckningsperiod, och den var heller inte specifikt inriktad mot fåglar. 
 
Fladdermöss har inte noterats och bedöms inte förekomma i området. 
 
Inventeringsområdet ligger inom lodjurets utbredningsområde, varför 
enstaka lodjurNT kan förekomma. Även enstaka järvVU (som normalt 
förekommer mest i fjällkedjan) kan tänkas röra sig genom området, då de 
ofta har mycket stora revir. 
 
Ett tiotal arter av rödlistade vedsvampar och lavar vilka är signalarter för 
skogar med höga naturvärden noterades vid fältinventeringarna. Många 
av vedsvamparna är knutna till gammal granskog och granlågor (döda 
träd) eller till äldre lövträd. Inom inventeringsområdet eller i direkt 
anslutning till det finns ytterligare ett tiotal rödlistade arter inrapporterade 
på Artportalen. 
 
Av de arter som tas upp i artskyddsförordningens bilaga 19 finns 
lappranunkel samt följande fåglar i inventeringsområdet: tretåig 
hackspettNT, hökuggla, orre och tjäder. Järpe och dalripa bedöms finnas, 
men noterades ej i samband med inventeringen. HavsörnNT har tidigare 
rapporterats från sjön Sarvijärvi. Lodjur skulle kunna tänkas förekomma i 

                                                            
8 Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från Sverige. Även vanliga arter kan bli 
rödlistade om deras populationer befinner sig i kraftig minskning. Rödlistan är uppdelad i sex olika 
kategorier. De som förekommer i detta dokument är: NT – nära hotad, sårbar (VU). 
9 Artskyddsförordningens bilaga 1 innebär (i korthet) vad som brukar kallas fridlysning: förbjudet att 
avsiktligt fång, döda störa eller plocka exemplar av de arter som räknas upp i bilagan. 
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området. Motsvarande för förordningens bilaga 210 är ett tiotal noterade 
arter. 

7.6 Friluftsliv, jakt och fiske 
Mertaseno är ett bra vatten för öringfiske. Även i Ainasjärvi förekommer 
fritidsfiske, vilket båtar på stränderna vittnar om. Delar av området kring 
Mertainen används också för bärplockning. 
 
Öster om Ainasjärvi och vidare nordväst till Torne älv har Svappavaara 
bysamfällighet tillsammans med berörda fastighetsägare iordningställt en 
vandringsled, kallad Poststigen. 
 
Vad gäller jakt så innehar respektive fastighetsägare jakträttigheterna. 
Även samebyarnas rätt till jakt och fiske i området finns reglerat i 
rennäringslagen (se kapitel 7.7 nedan). Inför en uppstart av 
gruvverksamheten planerar LKAB att ansöka om markanvisning samt 
även köpa alternativt arrendera marken inom anvisningens gränser. I och 
med det kommer frågan om jakträttigheter att hanteras med berörda 
parter.  

7.7 Rennäring 
Rätten att bedriva renskötsel är baserad på urminnes hävd, och regleras i 
rennäringslagen.  Renskötselrätten beskrivs i lagstiftningen som en rätt 
för samer att begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina 
renar. I renskötselrätten ingår bl.a. rätt till renbete, jakt och fiske samt rätt 
att ta skog till bränsle och byggnadsvirke för husbehov samt för 
slöjdvirke. Denna rätt är exklusiv för samer som är medlemmar i en 
sameby. Med sameby menas både ett geografiskt område, en kooperativ 
arbetsorganisation och en ekonomisk verksamhet. Samebyarna har 
möjlighet att i samråd med sametinget klassificera ca 30 % av sin yta 
som riksintresse för rennäring (exempelvis viktiga flyttleder, 
kalvningsområden och anläggningar). Riksintresse för rennäring åtnjuter 
särskilt skydd enligt miljöbalken 3 kap 5 §. 
 
Renskötsel styrs av väderförhållanden, t.ex. under vintern då 
snöförhållanden är avgörande för var renen kan få tag på föda. För att 

                                                            
10 Artskyddsförordningens bilaga 2 innebär (i korthet): förbjudet att den omfattning som framgår av 
bilagan plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av arterna som räknas upp. 
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rationell renskötsel ska kunna bedrivas är det därför viktigt att 
samebyarna under vintern har tillgång till olika typer av betesmarker med 
olika terrängförhållanden och därmed olika snöförhållanden och 
betesväxter. Vid tjockt snötäcke, is och skare är hänglavsbärande skogar 
viktiga. Dessa behöver också vara tillfredställande vad gäller 
tillgänglighet, storlek och betesro. Myrmarker kan också vara värdefulla 
för rennäringen, då där ofta finns grönt markbete sent in på hösten och 
därför att snötäcket på grund av blåst ofta är tunnare än på andra platser. 
 
Rennäringens årscykel delas upp i åtta årstider, där varje årstid innebär 
olika behov vad gäller betesmarker. För att kunna flytta mellan olika 
betesmarker är rennäringen beroende av att en rad funktionella samband 
fungerar. Dessa funktionella samband kan vara exempelvis flyttleder, 
rast- och övernattningsbeten, rasthagar och andra anläggningar. 
  
Två samebyar berörs av planerad verksamhet, Gabna och Laevas. Gabna 
och Laevas är fjällsamebyar, som har sina åretruntmarker i Kiruna 
kommun, från Riksgränsen i nordväst till odlingsgränsen strax öster om 
Svappavaara i sydöst. Nedanför odlingsgränsen är gränsen mellan de två 
samebyarna grundad på sedvanerätt. 
 
Planerat dagbrott ligger strax norr om gränsen mellan de två samebyarna, 
inne på Gabna samebys renskötselområde som är den nordligare av de 
två. Mertainen ligger inom samebyarnas året-runt-marker, vilket innebär 
att de där har rätt att nyttja land och vatten för sig och sina renar året om. 
 
Vinterbetet är generellt sett rennäringens flaskhals, dvs. tillgången till 
vinterbete är en mycket viktig faktor som begränsar antalet renar som kan 
hållas i vinterhjorden. Samebyarna uppskattar att det i dagsläget är 
avsevärda delar av vinterbetesmarkerna som är obrukbara för renskötseln 
på grund av skogsavverkningar. Särskilt känsligt är det för samebyarna 
när hänglavsbärande tallhedar avverkas. Annan konkurrerande 
markanvändning som samebyn upplever som försvårar deras verksamhet 
är; turism och friluftslivet, gruvverksamhet och annan infrastruktur och 
transporter. För bägge samebyarna innebär också rovdjur ett stort 
problem. 
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Samebyarna arbetar med var sin renbruksplan11, där de detaljerat 
beskriver hur de nyttjar markerna under de olika delarna av året. Viktiga 
områden är i renbruksplanen klassificerade som kärnområden. Inom 
dessa finns s.k. nyckelområden, vilka är extra viktiga. 
 
För respektive sameby har en rennäringsanalys upprättats (bilaga B9). 
Redogörelser för rennäringens intressen i området bygger i hög grad på 
detta dokument. I nämnda bilaga finns även kartor med respektive 
samebys markanvändning markerad. En något förenklad karta över 
samebyarnas markanvändning i området redovisas i Figur 19. 
De två samebyarnas markanvändning och övriga intressen i och kring 
planerat verksamhetsområde beskrivs vidare nedan. 

                                                            
11De två renbruksplanerna är ännu ej slutförda. 
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Figur 19. Förenklad karta visande berörda samebyars markanvändning i området kring 
Mertainen. Gräns för planerat verksamhetsområde visas även. 

7.7.1 Gabna sameby 
Området kring Mertainen används av Gabna sameby som vinterland och 
vårvinterland under två till sex månader varje år beroende på 
betesförhållanden. För Gabna är berget Mertainen ett mycket viktigt 
vinterbetesområde. Området är klassat som nyckelområde i den 
renbruksplan som Gabna för närvarande arbetar med. Mertainen är ett av 
de få kvarvarande områden med hänglavsbete som Gabna har tillgång 
till. Mertainen är även ett värdefullt vårvinterområde då snön tenderar att 
smälta relativt tidigt i området. Detta gör att renen kommer åt markbete 
tidigt på säsongen. 
 
Strax söder om planerat gruvområde passerar en riksintresseklassad 
flyttled, se Figur 20. Flyttleden delas väster om Mertainen upp i två 
delar. Gabna använder öster om delningen den norra och Laevas den 
södra grenen av flyttleden. Flyttleden används framförallt för flytten 
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österut under november/december. En av samebyns fem-sex 
vinterbetesgrupper viker av längs en lokal flyttled till berget Mertainens 
norrsida för vinterbete12. Övriga vintergrupper flyttar vidare österut längs 
huvudflyttleden. 
 

 
Figur 20. Översiktsbild flyttleder förbi planerat verksamhetsområde. Gränsen mellan Gabna och 
Laevas samebyar visas i blått. I figuren visas även renvaktarstuga och övergångshage tillhörande 
Laevas. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549  

 
Under vårvintern börjar förflyttningen av renar västerut till vår och 
sommarbetesmarkerna. Vanligtvis flyttar vintergrupperna västerut längs 
Torne älv (samebyns norra gräns), men vissa år flyttar man också tillbaka 
längs den södra flyttleden. Berget Mertainen med kringliggande mark 

                                                            
12 Eftersläntrande renar som samlats ihop fraktas med lastbil och släpps vid gamla väg 98 vid Mertainen 
och går upp på berget i uppkört skoterspår längs rågång på fastighetsgräns. 
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nyttjas ibland även av de grupper som under vintern betat längre österut, 
då de flyttar tillbaka mot fjällen i väst. Mertainen används då som 
samlingsområde inför flytt. 
 
Öster om Mertainen finns ett stort övernattnings- och rastbete. Ett sådant 
finns även väster om Mertainen, längs flyttleden. Det senare nyttjas även 
av Laevas. 
 
Planerat verksamhetsområde vid Mertainen ligger där Gabna sameby är 
som smalast; från norra gränsen för planerat verksamhetsområde till 
Torne älv är det ca 7-8 km. I området mellan Mertainen och Torne älv 
finns vintertid hundspannspår, vilket innebär en störning för renskötarna i 
Gabna. 

7.7.2 Laevas sameby 
Området söder och väster om Mertainen nyttjas främst av en vintergrupp 
under en längre period. Dock har Laevas alla vintergrupper tillgång till 
området och samtliga grupper antingen passerar eller använder området 
på annat sätt under perioden november till april. Laevas har en 
renvaktarstuga ca 3 km söder om planerat verksamhetsområde. En något 
förenklad karta över samebyarnas markanvändning i området redovisas i 
Figur 19. 
 
Genom södra delen av planerat gruvområde passerar en 
riksintresseklassad flyttled, vilken strax väster om Mertainen delas upp i 
två grenar, se Figur 20. Laevas använder därefter den södra och Gabna 
den norra grenen. Vid Mertainen samlas renarna i en övergångshage, 
innan man korsar järnvägen för vidare transport österut/söderut. Strax 
väster om Mertainen finns vidare ett betydande övernattnings- och 
rastbete, vilket även nyttjas av Gabna. 
 
Flyttleden förbi Mertainen används normalt för höstflytten österut under 
november/december. Flyttningen norrut/västerut under vårvintern görs 
normalt utmed samebyns södra gräns, längs Kalixälvens nordsida. 
Västerut och söderut från planerat verksamhetsområde finns gammelskog 
och tallhedar med hänglav. Dessa områden är viktiga under tider då 
snöförhållanden gör det svårt för renen att komma åt markföda. Vidare 
finns myrmarker, precis söder om planerad gruva och vidare västerut, 
vilka är bra vårbetesmarker eftersom snön tenderar att smälta tidigt där. 
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7.8 Kulturhistoriska värden 

7.8.1 Områdets historia 
Berget Mertainen ligger mellan Torneälven och Kalixälven. Längs 
älvarna finns en mängd fornlämningar från 9000 f. kr. till nutid. Det nu 
aktuella området bär spår främst efter renskötsel och tidigare gruvdrift, se 
vidare nedan.  
 
Den flyttled för renar som passerar genom södra delen av området har 
använts länge och tros vara ca 500 år gammal. Tillsammans med 
påträffade lämningar (se nedan) visar detta på renskötselns betydelse 
inom området kring Mertainen.  
 
Malmfyndigheterna upptäcktes 1897 och arbete med blottning av 
malmkroppen påbörjades omgående. 1899 var Mertainen belagt med hela 
15 utmål. Undersökningarna fortsatte 1901 men utvinning i nämnvärd 
omfattning förekom inte bland annat på grund av transportsvårigheterna 
(ingen riktig väg och ingen järnväg fanns förbi Mertainen på den tiden). I 
statens regi återupptogs undersökningsarbetet 1918-1920. Bland annat 
gjordes då de långa jordavrymningarna som finns på bergets sydväst-
sluttning. Man drev också i undersökningssyfte en stollgång knappt 400 
m in i berget. Planerna gick dock om intet på grund av vikande 
malmpriser. 1956 anlades det gamla dagbrottet av NJA (Norrbottens 
Jernverk) men gruvan lades ner 1958 på grund av svikande malmpriser 
på världsmarknaden. Därefter har ingen utvinning av malm skett på 
platsen innan provbrytningsverksamheten påbörjades 2011.  

7.8.2 Skydd av forn- och kulturlämningar  
Fornlämningar skyddas genom lagen (1988:905) om kulturminnen 
(KML). Samråd angående forn- och kulturlämningar skall enligt KML 
hållas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
KML slår i 1 kap 1 § fast att det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda 
som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 
som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 
såvitt möjligt undviks eller begränsas.  
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En fast fornlämning är enligt lagens andra kapitel lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Några exempel på fasta 
fornlämningar kan vara gravar, resta stenar, kors och minnesvårdar, 
samlingsplatser för rättskipning, kult, handel, lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser, ruiner av olika slag, färdvägar och broar. Till 
en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme 
med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas 
fornlämningsområde. Frågor angående lämningarnas status, dvs. om det 
är fasta fornlämningar eller inte, samt frågor angående fastställelse av 
gränser för ett fornlämningsområde prövas av länsstyrelsen.  
 
I lagens andra kapitel styrs även skyddet av fasta fornlämningar och 
fornfynd. Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen 
på något sätt rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Alla 
fornlämningar skyddas av andra kapitlet, oavsett om de är kända sedan 
tidigare eller inte. 
 
I 2 kap 10 § KML anges att den som avser att uppföra en byggnad eller 
en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag13 bör i god tid ta 
reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall 
snarast samråda med länsstyrelsen. Om en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete skall arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla 
förhållandet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också besluta om en 
arkeologisk utredning inför ett arbetsföretag. Utredningen som bekostas 
av företagaren syftar till att ta reda på om några fasta fornlämningar 
berörs av företaget.  
 
Vid arbetsföretag som berör fast fornlämning krävs tillstånd till ingrepp 
från länsstyrelsen innan arbetet kan påbörjas. Inga ingrepp i 
fornlämningen får ske utan föregående arkeologisk undersökning. På 
detta sätt vill man dokumentera fornlämningen och få ut den information 
som lämningen gömmer, innan den förstörs av arbetsföretaget. 

                                                            
13 ”Arbetsföretag” innebär i detta fall planerad verksamhet i Mertainen och därmed förknippade åtgärder. 
”Företagare” innebär verksamhetsutövaren, dvs. LKAB. 
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Länsstyrelsen fastställde 2010 Norrbottens läns regionala 
kulturmiljöprogram 2010-2020. Programmet pekar ut 220 kulturmiljöer i 
länet som särskilt värdefulla. Mertainenområdet finns inte upptaget i 
denna lista. 

7.8.3 Arkeologiska utredningar vid Mertainen 
Under barmarkssäsongen 2011 utförde Norrbottens museum efter beslut 
av Länsstyrelsen med stöd av kulturminneslagen (SFS 1998:950) en 
arkeologisk utredning inom det område som förutsågs kunna komma att 
beröras av planerad verksamhet. Syftet med utredningen var att fastställa 
om fast fornlämning eller kulturhistorisk lämning berörs av 
verksamheten, och i förekommande fall beskriva, registrera och märka ut 
dem i fält. Norrbottens museum utförde även, med anledning av 
provbrytningen av Mertainenfyndigheten, en frivillig arkeologisk 
inventering under september 2010. Resultaten av dessa 
utredningar/inventeringar redovisas nedan. En allmän beskrivning av 
områdets kulturhistoria ges också.  
 
Av samma anledning som beskrivits under avsnitt 7.5.1 ovan är vissa av 
de ytor som kommer att tas i anspråk för vissa presenterade alternativa 
utformningar av verksamheten (placering av lastterminal,vägar och 
järnvägar) inte undersökta ur kulturhistorisk synvinkel. Ytorna är 
desamma som de ytor, vilka är aktuella för kompletterande 
naturvärdesinventering, se Figur 17. Vid samråd med Trafikverket 
framgår också att utbyggnaden av malmbanan inte är budgeterad inom de 
närmaste åren, varför noggrannare utformning av järnvägslösningar och 
dess påverkan/anpassning till naturvärden och kulturhistoriska värden 
etc. i dagsläget inte kan utredas närmare. Arbeten med samordning av 
LKABs och Trafikverkets framtida behov för transporter på malmbanan 
pågår och möten har hållits och kommer att hållas regelbundet framöver. 
LKAB har dock för avsikt att under fältsäsongen 2012 låta genomföra en 
kompletterande inventering av även dessa ytor.  

7.8.4 Forn- och kulturhistoriska lämningar vid Mertainen 
Norrbottens museum planerade och utförde utredningen med 
utgångspunkt i förväntad fornlämningsbild, vilken i sin tur bygger på 
tidigare kända fornlämningar i närområdet samt vilka platser som ur 
topografisk synvinkel kan ha varit lämpliga som boplatser etc. Utföraren 
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bedömde som troligt att hitta främst lämningar från renskötsel i form av 
härdar, kokgropar, fångstgropar etc. samt gruvlämningar.  
 
Två fasta fornlämningar fanns sedan tidigare registrerade nordväst om 
planerat dagbrott. Lägen för samtliga lämningar redovisas i Figur 21. Vid 
utredningen 2011 påträffades totalt 12 nya lämningar, varav två fasta 
fornlämningar (härdar) och tio kulturhistoriska lämningar. De sistnämnda 
utgörs av ett viste, två träd med bläckor samt fyra träd med barktäkter, ett 
område med barktäkter, samt jordrymningar från tidigare 
prospekteringsverksamhet. Barktäkterna i närheten av vistet finns på tall, 
vars innerbark ger ett bra näringstillskott om den skördas vid rätt tid på 
året. Vistet har sannolikt utnyttjats under äldre tid. 
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Figur 21. Fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i området kring Mertainen. © 
Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 
Vid utredningen 2010 påträffades inga fasta fornlämningar men två 
övriga kulturlämningar, i form av bläckor. Rapporterna från nämnda 
utredningar bifogas (bilagor B10 och B11). 

7.9 Sammanställning riksintressen och formellt skyddade områden 
Söder om E10 ligger naturreservatet Aptasvare fjällurskog, vilket 
omfattar 14 000 ha av mestadels urskogsliknande barrskog. Reservatet 
ingår även som en del i Natura 2000-området Rautas. 
 
Mertainenområdet ligger inom Torne älvs avrinningsområde. Därmed är 
samtliga vattendrag i förlängningen biflöden till Torne älv och ingår som 
sådana i Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem. 
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Sjön Sarvijärvi och dess närmaste omgivningar utgör 
fågelskyddsområde. Innebörden i fågelskyddsområdet är att jakt efter 
änder och vadare är förbjuden på sjön och inom hundra meter från 
stranden. 
 
Som nämnts ovan är samebyarnas rätt att bedriva renskötsel i området 
säkerställd i rennäringslagen. Renskötselrätten beskrivs i lagstiftningen 
som en rätt för samer att begagna mark och vatten till underhåll för sig 
och sina renar. Flyttlederna i området är också av riksintresse för 
rennäring och åtnjuter därmed särskilt skydd enligt miljöbalken 3 kap 5§. 
 
Fyra fasta fornlämningar har identifierats vid den arkeologiska 
utredningen. Fornlämningar skyddas genom lagen (1988:905) om 
kulturminnen (KML). Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen på något sätt rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast 
fornlämning. 
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8 Förutsedda miljökonsekvenser av planerad verksamhet 
Nedan beskrivs den planerade verksamhetens förutsedda konsekvenser 
för miljön. 

8.1 Konsekvenser för landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att påverkas. Det gamla dagbrottet med 
tillhörande restprodukthögar har länge varit väl synliga från vägen förbi 
gruvan (sedan sommaren 2011 är dagbrottet dessutom utvidgat som en 
följd av genomförd provbrytning).  
 
Synintrycket för passerande på väg E10 kommer i framtiden att 
domineras av dagbrottet, industriområdet och upplagen. Framförallt 
upplaget för sidoberg/sovringsavfall på berget Mertainens östra skuldra 
och det flackare området väster därom kommer att vara väl synlig. 
Upplaget planeras nå upp till nivå + 495, vilket kan jämföras med E10:s 
nivå vid passagen, ca +400, marknivån vid upplagets östra kant + 370 
och Mertainens toppar + 628 respektive ca +565.  
 
Efter avsläntning och vegetering i samband med efterbehandlingen av 
upplaget för sidoberg och sovringsavfall (se vidare avsnitt 11) kommer 
den alltså att se ut som ett platåberg på Mertainens östra skuldra. De två 
topparna kommer dock även fortsättningsvis vara de dominerande 
höjderna i området. Rakt österifrån kan dock Mertainens topp komma att 
skymmas av upplaget. 

8.2 Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft genereras av förbränning av diesel i fordon för interna 
och externa transporter samt vid borrning. Utsläpp till luft genereras 
också genom damning från verksamheten samt vid sprängning. I Tabell 9 
nedan redovisas beräknade utsläpp till luft från planerad verksamhet i 
Mertainen. Tabellen är en sammanställning av tabellerna 10 och 12 
nedan. Ingen hänsyn har tagits till emissioner förknippade med eventuell 
järnvägstransport av sovrad produkt till Svappavaara.  
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Tabell 9. Totala årliga emissioner till luft för valt alternativ. Tabellen visar summan 
av beräknade emissioner till luft samt dieselförbrukning förknippade med interna 
och externa transporter för vald layout och valt transportsätt. Emissioner som 
härrör från damning har ej räknats med.  Ej heller emissioner kopplade till 
energiförbrukningen för järnvägstransport av sovrad produkt till Svappavaara. 

Layoutalternativ + 

transportsätt 

Diesel-

förbrukning 

Emissioner till luft per år 

NOx och HC CO PM* CO2 

m3 ton ton ton ton 

Valt alternativ + 

järnväg (2G) 
20 800 357 322 13,1 53 900 

Valt alternativ + 

lastbil (2H) 
23 200 373 325 13,3 60 100 

*PM avser ”particulate matter”, dvs. partiklar. 
 
Skillnaderna mellan underalternativen (transportsätten) är alltså 
procentuellt sett små. Detta beror på att majoriteten av utsläppen till luft 
kommer av interna transporter samt borrning och sprängning i dagbrottet. 
 
I följande avsnitt beskrivs fördelningen av emissioner till luft på interna 
respektive externa transporter.  

8.2.1 Interna transporter samt borrning och sprängning 
I tabell 10 redovisas dieselförbrukning och emissioner till luft som 
genereras av interna transporter samt borrning och sprängning i 
dagbrottet. 
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Tabell 10. Årliga emissioner från interna transporter samt borrnings- och 
sprängningsarbeten i dagbrott. 

 Produkt  

  

Förbrukning 

per år 

  

Emissioner till luft per år 

NOx och 

HC 
CO PM CO2 

ton ton ton ton 

Interna 

transporter 

diesel (m3) 

18 300 273 256 12,8 46 500 

Borrning 

diesel (m3) 
2 500 32 2 0,3 6 350 

Sprängmedel 

(ton) 
13 700 52* 64 -** 1 000 

Summa ----------- 357 322 13,1 53 850 

*Parametern NOx+ HC innefattar  för sprängmedel endast NOx, dvs ej HC. 
** Parametern PM har ej uppskattas för sprängningen. 
 
Allt eftersom brytningen fortskrider kommer avrymning av 2,2 Mm3 
jordmassor att ske. Detta resulterar i dieselförbrukning och utsläpp till 
luft enligt Tabell 11 nedan. 
 

Tabell 11. Emissioner förknippade med avrymning av jordmassor. Avser totala 
emissioner, dvs. till skillnad från övriga tabeller i detta avsnitt ej årsvisa. 

Produkt Förbrukning, 

totalt Emissioner till luft, totalt 

m3 

NOx och 

HC 
CO PM CO2 

ton ton ton ton 

Diesel (m3) 2 000 30 29 1,4 5 000 
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8.2.2 Externa transporter 
I Tabell 12 redovisas emissioner till luft som förknippas med transporter 
av sovrad produkt från Mertainen till Svappavaara per lastbil samt 
transporter av insatsvaror (diesel och sprängmedel) från Kiruna till 
Mertainen. Emissioner förknippade med transport av insatsvaror (diesel 
till maskiner, sprängmedel mm.) står för ca 2 % av totalsumman. Dessa 
emissioner kvarstår även vid järnvägstransport. 
 

Tabell 12. Årliga emissioner förknippade med transport av sovrad produkt via 
lastbil till Svappavaara samt transport av insatsvaror (diesel och sprängmedel) till 
Mertainen (även det via lastbil). 

 Aktivitet 

  

Förbrukning Emissioner per år 

 Diesel (m3) 

NOx och 

HC 
CO PM CO2 

ton ton ton ton 

Lastbilstransport 

av sovrad 

produkt 

2 400 16 2,8 0,24 6 100 

Lastbilstransport 

insatsvaror 
46 0,3 0,05 0,005 117 

 

8.2.3 Damning 
Viss damning kommer att ske från dagbrottet i samband med sprängning. 
I övrigt sker damning från kross- och sovringsverk, från vägar inom 
området samt från upplag. Vad gäller damning från upplag kommer det 
främst att gälla den delen där sovringsavfallet deponeras, eftersom dess 
andel finfraktion är tämligen hög.  
 
Diffus spridning av stoft är ett prioriterat problemområde inom LKAB 
som årligen följs upp inom ramen för de övergripande miljömål som 
LKAB arbetar med inom miljöledningssystemet. LKAB har under det 
senaste decenniet lagt stora resurser på ett aktivt arbete med att begränsa 
den diffusa spridningen av stoft och damm från bolagets samtliga 
verksamhetsområden. Utefter vägar och liknande i Mertainen kommer 
dammbekämpning utföras i form av bevattning, eventuellt med tillsats av 
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medel för dammbindning14. LKAB har också för avsikt att i möjligaste 
mån kvarlämna befintliga skogsridåer inom och runt industriområdet för 
att på så sätt undvika damning orsakad av ogynnsamma 
vindförhållanden.  
 
Till skillnad från för hälsopåverkande små partiklar finns inga relevanta 
bedömningsgrunder för nedfallande stoft som mer är av karaktären 
nedsmutsande. Inom ramen för egenkontrollen vid samtliga 
verksamhetsorter mäter LKAB mängden nedfallande stoft. Mätningarna 
har på övriga orter pågått under långa perioder och ger därför en god 
fingervisning vad gäller trenderna för den diffusa damningen. För 
provtagningen används stoftprovtagare enligt rekommendation i Svensk 
standard SS 028419. Mätningarna sker enligt den så kallade NILU-
metoden, där stoftnedfallsbehållarna insamlas och utbytes en gång per 
månad. Insamlade prov filtreras och vägs. Eftersom moderna 
bedömningsgrunder saknas har LKAB ett internt målsättningsvärde på 
250 g/100 m2 och 30 dygn (baserat bl.a. på ett tidigare målsättningsvärde 
från Luleå kommun). Norska institutet för luftforskning (NILU) har tagit 
fram riktlinjer för nedfallande stoft där nivån 500 g/100 m2 och 30 dagar 
anses som måttligt nedsmutsande och 1000 g/100 m2 och 30 dagar anses 
som icke tillfredsställande.  
 
Denna typ av mätningar har LKAB för avsikt att starta upp även i 
området kring Mertainen. Mätningarna kommer att påbörjas innan 
verksamheten inleds för att på så sätt ge förutsättningar för en 
uppföljning av de förändringar som gruvverksamheten kan innebära. Idag 
finns endast miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM10 och PM2,5) i 
utomhusluft. Gällande norm och verksamhetens påverkan på densamma 
beskrivs i avsnitt 9, och sammanfattas mycket kortfattat nedan.  
 
LKAB har utfört mätning av PM10 och PM2,5 i Svappavaara, som är den 
närmaste tätorten i förhållande till Mertainen. Mätningarna som är 
utförda under perioden juni 2010 till juni 2011 samtidigt som 

                                                            
14 Det finns idag ett antal allmänt vedertagna metoder för att med hjälp av dammbindningsmedel minska 
damning från vägar eller krossverksamhet. Metoderna går ut på att sprida eller tillsätta organiskt 
nedbrytbara kemiska medel i processen. Dessa kan vara salter som kalciumklorid CaCl2, 
magnesiumklorid MgCl2 och natriumklorid NaCl eller organiska bituminösa bindemedel eller icke 
bituminösa organiska kemikalier som lignin. Metodutveckling och studier av produkternas påverkan på 
närmiljön har undersökts i forskning inom bland annat MinFo (Föreningen Mineralteknisk Forskning) 
och VT I (Väg och transportforskningsinstitutet). 
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malmbrytning pågick i Gruvberget visar på låga halter (IVL, Svenska 
Miljöinstitutet, 2011). Det bedöms inte finnas risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna eller dess utvärderingströsklar vare sig i nuläget 
eller då den planerade gruvverksamheten i Mertainen är i drift. 
Vindförhållanden i området redovisas i avsnitt 7.3.1 ovan. 

8.3 Utsläpp till vatten 
Utsläpp av olika typer av föroreningar till vatten kan förekomma i en 
verksamhet liknande den som planeras i Mertainen. Nedan beskrivs de 
olika föroreningskällor som finns i verksamheten, vilka typer av 
föroreningar som är aktuella samt vilka koncentrationer och mängder 
som bedöms komma att spridas till omgivningarna via grund- och 
ytvatten. 
 
Vattenhanteringen ur teknisk synvinkel har beskrivit i avsnitt 5.7 ovan. 
Där framgår hur olika delflöden hanteras.  

8.3.1 Föroreningar i länshållningsvatten från dagbrott 
Vattenkvaliteten i dagbrottet ger en integrerad bild av vilka effekter på 
vattenkvaliteten tidigare gruvdrift på platsen gett upphov till. I mars 2010 
togs prover på dagbrottsvattnet i det befintliga dagbrottet i Mertainen på 
två olika djup. Provtagning skedde också på länshållningsvatten från 
dagbrottet i samband med provbrytningen samt på vatten från den 
stollgång som till viss del fungerat som dränering för det gamla 
dagbrottet på platsen. Provtagning och analys av grundvatten har även 
genomförts i prospekteringsborrhål i området.  
 
Analyserna av dessa prover ger kompletterande information till den 
karakterisering av sidoberg som genomförts (avsnitt 5.6.1) samt en god 
indikation om vilka ämnen (och vilka koncentrationer av dessa) som kan 
förväntas komma att mobiliseras från det framtida dagbrottet. 
 
En ingående studie framtida vattenkvalitet i vatten från verksamheten har 
gjorts (Eriksson, 2012) Sammantaget kan sägas att dagbrottsvattnet hållit 
ett basiskt pH (kring pH 8), och låga halter sulfat och metaller. Tidigare 
gruvbrytning i Mertainen påverkar således inte dagbrottsvattnet negativt i 
påtaglig utsträckning. Mycket begränsad utlakning av metaller och sulfat 
sker till dagbrottsvattnet, se Tabell 13. Dessa data indikerar att risken för 
att den planerade brytningen eller avfallet skall medföra någon betydande 
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miljöpåverkan på längre sikt är att betrakta som liten eftersom det är 
samma geologiska formationer som kommer att brytas och påverkas. 
Detta kommenteras vidare i avsnitt 8.3. 
 
Under drift kan näringsämnen (framförallt kväve) komma att mobiliseras 
från dagbrottet till följd av de sprängmedel som kommer att användas. 
Denna frågeställning behandlas separat i avsnitt 8.3.4 nedan. 
 
Länshållningsvatten kommer att avbördas till Mertaseno via 
oljeavskiljning och sedimentationsbassäng (se vidare avsnitt 5.7.4). 
 
En sammanfattande bedömning av föroreningsbelastningen till vatten 
från verksamheten ges i avsnitt 8.3.5 nedan.  
 

Tabell 13. Bedömda (maximala) koncentrationer, samt utsläppta mängder årligen, 
av metaller och kväve i länshållningsvatten. 

Länshållningsvatten från dagbrott 

Parameter Bedömd konc. (µg/l) Total mängd (kg/år) 

As 0,1 0,26 

Cd 0,01 0,03 

Cr 0,02 0,05 

Cu 3,2 8,41 

Hg 0,002 0,01 

Ni 0,1 0,05 

Pb 0,02 0,26 

Zn 2,65 7,0 

N-tot 9 400 24 700 

 

8.3.2 Föroreningar från upplag för sidoberg och sovringsavfall 
Mot bakgrund av genomförd karakterisering av sidoberg och 
sovringsavfall (avsnitt 5.6.1) bedöms materialet inte komma att vittra 
eller laka i några nämnvärda koncentrationer eller mängder. Kväve 
kommer dock att lakas ur till följd av de sprängmedelsrester som följer 
med materialet från dagbrottet respektive från kross-/sovringsfunktionen, 
se vidare avsnitt 8.3.4 nedan. 
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Totalt kan ca 280 Mton sidoberg och 60 Mton sovringsavfall komma att 
läggas upp på upplag i Mertainen (avsnitt 5.6). Totalt bedöms årligen ca 
750 000 m3 lakvatten bildas från upplaget. Uttransporten av metaller har 
uppskattats från resultaten från lakförsöken och bedöms bli i 
storleksordning enligt Tabell 14. 
 

Tabell 14. Bedömda koncentrationer, samt utsläppta mängder årligen, av metaller 
och kväve i lakvatten från upplag för sidoberg och sovringsavfall. 
Lakvatten från upplag för sidoberg och sovringsavfall 

 Parameter  Bedömd konc. (µg/l)  Total mängd (kg/år) 

As  1,3  1 

Cd  0,07  0,05 

Cr  1,3  1 

Cu  11  8 

Hg  0,01  0,01 

Ni  4  3 

Pb  4  3 

Zn  7  5 

N‐tot  33 000  24 700 

  
Lakvattnet kommer att hålla ett pH på över pH 8. 
 
Uppsamlingsdiken kommer att finnas nedströms upplaget. Vatten från 
dessa diken kommer att ledas till Mertaseno via sedimentationsbassäng 
(se vidare avsnitt 5.7.4). Till viss del kommer dock lakvatten från 
upplagen att via grundvattnet nå omgivande våtmarker i norr och öster. 
 
En sammanfattande bedömning av föroreningsbelastningen till vatten 
från verksamheten ges i avsnitt 8.3.5 nedan.  

8.3.3 Upplag för avrymningsmassor 
Den totala mängden avrymningsmassor som kommer att produceras vid 
avrymning av dagbrottet uppskattas till ca 4 Mton varav ca 0,4 Mton 
består av avbaningsmassor med högt inslag av organiskt material och 
resterande mängd består av morän. Moränen i området har i princip 
samma geokemiska egenskaper som det sidoberg och sovringsavfall som 
kommer att produceras vid brytning av fyndigheten. Inte heller övriga 
avrymningsmassor bedöms komma att varken vittra eller laka i några 
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nämnvärda koncentrationer eller mängder. Lakning av metaller från 
morän och övriga avrymningsmassor bedöms vara försumbar jämfört 
med lakning från de färska mineralytor som skapas vid berghanteringen 
(dagbrott och upplag för sidoberg/sovringsavfall).  
 
Den andel av avrymningsmassorna som har högt innehåll av organiskt 
material kommer emellertid att bidra med kväve under de första åren 
eftersom detta frigörs från massorna när de läggs på hög och växligheten 
förmultnar. Bidraget av kväve från dessa massor bedöms dock vara 
försumbart i jämförelse med lakning av sprängämnesrester från 
dagbrottet samt de 340 Mton sidoberg och sovringsavfall som deponeras. 
 
En sammanfattande bedömning av föroreningsbelastningen till vatten 
från verksamheten ges i avsnitt 8.3.5 nedan.  

8.3.4 Utsläpp av kväve 
Vid ofullständig detonation och spill finns sprängmedelsrester kvar i 
massorna efter sprängning. Dessa sprängmedelsrester innehåller kväve 
(ammonium och nitrat) som lakas ur vid kontakt med vatten och därför 
antingen hamnar i länshållningsvatten eller följer med sidoberget till 
upplag för detta eller följer med malmen till kross-/sovringsfunktionen 
och därifrån vidare till upplag för sovringsavfall eller transporteras bort 
med sovrad produkt. 
 
Totalt sett rör det sig om ca 2 % av kväveinnehållet i sprängmedlet som 
på ett eller annat sätt rapporterar till länshållningsvatten, sidoberg och 
malm. Utgående ifrån känd fördelning vid dagbrottet i Aitik har 
fördelningen vid verksamheten i Mertainen bedömts bli att ungefär lika 
delar av totala kväveläckaget sker från: sovrad produkt, dagbrott 
respektive upplag för sidoberg och sovringsavfall. Den kväveandel som 
följer med sovrad produkt till extern mottagare belastar alltså inte 
området kring Mertainen. 
 
I Mertainen kommer under ett normalår ca 13 700 ton sprängmedel att 
användas, varav ca 27 % utgörs av kväve. 2 % av detta hamnar alltså till 
slut i utgående vatten. Detta innebär att ca 74 ton kväve per år bedöms 
komma att förbli odetonerat, varav två tredjedelar, dvs. totalt ca 49 ton, 
bedöms hamna i länshållningsvatten samt på upplag för 
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sidoberg/sovringsavfall. Resterande tredjedel transporteras alltså bort 
med sovrad produkt. 

8.3.5 Totala utsläpp till vatten 
Till övervägande del kommer vattenburna föroreningar att hamna i 
Mertaseno. Totalt sett bedöms den årliga föroreningsbelastningen under 
drift bli enligt redovisning i  
Tabell 15 nedan. I tabellen redovisas även motsvarande koncentrationer i 
utgående flöde från verksamheten.  
 

Tabell 15. Bedömda mängder och koncentrationer av metaller och kväve i utgående 
vatten. 

Totalt utsläpp till vatten från verksamheten 

 Parameter Bedömd konc. (µg/l) Total mängd (kg/år) 

As 0,30 1,3 

Cd 0,02 0,08 

Cr 0,25 1,1 

Cu 3,9 16 

Hg 0,0036 0,02 

Ni 0,8 3,3 

Pb 0,8 3,3 

Zn 2,9 12 

N-tot 11 800 49 400 

varav NH4
+-N (15) 1 770 7 350 

 
Beräknade koncentrationer i utgående flöde från verksamheten kan 
jämföras med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, se Tabell 19 i 
avsnitt 8.8.2. Samtliga parametrar hamnar i klass 1 eller 2, utom koppar 
där utgående vatten hamnar i klass 3. Hg har istället jämförts mot 
direktivet för prioriterade förorenade ämnen (EU-direktiv 2008/105/EC), 
där riktvärdet är 0,005 (µg/l). Beräknad koncentration understiger detta 
riktvärde. Utgående koncentrationer får därför beskrivas som relativt 
låga. 
 

                                                            
15 Andelen totalkväve (N-tot) som föreligger som ammoniumkväve (NH4

+-N) har mot bakgrund av 
erfarenheter från likartad verksamhet (dagbrottet i Aitik) bedömts vara ca 15 %. 
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För att kunna avgöra den eventuella effekten av detta i recipient måste 
hänsyn tas till den utspädning som sker. Detta görs i avsnitt 8.8.2 nedan.  

8.4 Buller 
Bullerberäkningar har utförts för de bullrande aktiviteter som planeras 
förekomma i Mertainen. Hänsyn har därvid tagits även till externa 
transporter, samt befintlig trafik på väg E10 och på järnvägen. 
Bullerberäkningar har även utförts för nollalternativet, då de 
huvudsakliga bullerkällorna i området utgörs av befintlig trafik på väg 
E10 och järnvägen. 
 
Bullernivåer påverkas, utöver bullerkällornas ljudeffekt och placering i 
hög grad bland annat av topografiska faktorer samt avskärmande 
skogsridåer, byggnader och dylikt. Beräknade bullernivåer i några 
utvalda beräkningspunkter, för några olika kombinationer av transportsätt 
och produktionsnivå16, redovisas i  
Tabell 16. Samtliga angivna mätvärden är beräknat ekvivalentbuller två 
m över mark. 
 
Beräkningspunkternas lägen redovisas i Figur 22. Beräkningspunkt 1 är 
placerad i Sarvijärvi fågelskyddsområde, beräkningspunkt 2 på motsatt 
sida dalen, vid renvaktarstuga tillhörande Laevas sameby. 
Beräkningspunkt 3 ligger centralt vid Saittajärvi i ett större rast- och 
övernattningsområde som nyttjas av Gabna sameby. 
 

                                                            
16 10 Mton per år motsvarar 450 lastade lastbilar per dygn och lika många tomma i retur, 15 Mton per år 
motsvarar 680 lastade lastbilar per dygn och lika många tomma i retur alternativt ca 4 lastade tåg per 
dygn och lika många tomma i retur.  
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Figur 22. Lägen för beräkningspunkter bullerspridning. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 
 

Tabell 16. Beräknade bullernivåer i olika beräkningspunkter givet olika 
transportsätt och transportintensitet. 

Beräkningsfall 

(produktionsnivå + 

transportsätt) 

Ekvivalent bullernivå [dB(A)] 

Beräkningspunkt 1 

(Sarvijärvi) 

Beräkningspunkt 2 

(renvaktarstuga) 

Beräkningspunkt 3 

(Saittajärvi) 

Nuläge 43 30 34 

10 Mton per år + 

lastbilstransport 
44 42 43 

15 Mton per år + 

järnvägstransport 
46 42 43 

15 Mton per år + 

lastbilstransport 
47 42 43 

 
Av tabell 15 kan man utläsa att verksamheten kommer att ge upphov till 
mer buller vid renvaktarstugan och Saittajärvi. Förändringen av 



 

 
 

 

W:\Process\K_Dokument\Utredningar\Interna\2012\12-725 Svappavaara-Mertainen Miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd till 

fullskalig brytning.docx 

Bilagor: 

14 
 Datum: 

2012-02-28 
 Vår beteckning: 

12-725 

 99 (142) 

Säkerhetsklassificering: 

Öppen 
      

Handläggare │ Avd/Sektion 

Viveca Nordanfjäll Roslin │ TQ/Yttre miljö 

D   0980-719 73 

E   viveca.roslin@lkab.com 

 

  

bullernivån vid närmaste fritidshus och fågelskyddsområdet vid 
Sarvijärvi är däremot mer begränsad. Beräkningarna visar att 
bullernivåerna vid Sarvijärvi förväntas öka från ca 43dB(A) till ca 47 
dB(A), om lastbilstransport och maximal produktion antas.  
 
Beräkningarna visar också att bullernivåerna kring gruvindustriområdet 
ökar i alla riktningar utom åt norr kring verksamhetsområdet. Åt norr 
skärmar topografin effektivt av bullerpåverkan annat än helt nära 
verksamhetsområdet. I anslutning till väg E10 eller järnvägen, beroende 
på vald transportlösning, kommer bullernivåerna att stiga något till följd 
av externa transporter från gruvområdet vid Mertainen. Utförligare 
redovisning av beräkningarna inklusive kartor med bullernivåer finns i 
bilaga B12. 
 
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
fastställt riktvärden för buller från vägtrafik. Riktvärdena, som egentligen 
gäller nybyggnation, är följande: 
 

- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd gällande riktvärden för 
externt industribuller Externt industribuller – allmänna råd (SNV RR 
1978:5 rev. 1983). I dessa allmänna råd gäller följande riktvärde (som 
frifältsvärde) för ett område med fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv: 
 

- 40 dB(A) ekvivalentnivå dag 07-18 
- 35 dB(A) ekvivalentnivå kväll 18-22 samt söndag och helgdag 

07-18 
- 35 dB(A) ekvivalentnivå natt 22-07 
- 50 db (A) momentana ljus nattetid 22-07 

8.5 Vibrationer, luftstötar och stenkast 
En riskbedömning samt beräkningar och bedömningar av vibrationer, 
luftstötar och risker för stenkast i samband med sprängning vid planerad 
verksamhet har utförts. Dessa redovisas kort nedan. En fullständig 
redogörelse finns i bilaga B13. 
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8.5.1 Vibrationer 
Vid sprängning uppstår vågrörelser som ger vibrationer i marken. 
Storleken på vibrationen beror främst på avståndet till sprängningen och 
energin från den samverkande laddningen. Området kring Mertainen är 
glesbebyggt och inga objekt som bedöms vara vibrationskänsliga finns i 
närheten av planerad gruva. Utförda vibrationsberäkningar visar på 
vibrationsnivåer på upp till 0,5 mm/s vid Sarvijärvi ca 4.5 km bort, där 
fritidshusbebyggelse finns. Vibrationer i denna storleksordning innebär 
ingen risk för skada på byggnader, men kan komma att märkas av de som 
vistas på platsen. 

8.5.2 Luftstötar 
Vid sprängning uppstår ett tryck i luften, som sedan fortplantar sig som 
en tryckvåg i luft. Luftstötvågor kan påverka byggnader på relativt stora 
avstånd från sprängplatsen. Området är glesbebyggt och inga objekt som 
bedöms vara känsliga för luftstötvågor finns i närheten av planerad 
gruva. Utförda luftstötvågberäkningar visar på förväntade nivåer på upp 
till 25-30 Pa vid Sarvijärvi ca 4.5 km bort, där fritidshusbebyggelse och 
fågelskyddsområde finns. Luftstötvågor av denna storlek får anses låga. I 
vissa fall kan de dock märkas av boende och sannolikt även fåglar, men 
de medför ingen som helst risk för skador på människor eller byggnader. 

8.5.3 Stenkast 
Vid sprängning i produktionssyfte förekommer alltid stenkast, dock 
oftast i mindre omfattning och med kastlängder som inte är speciellt 
långa. Dessa kastlängder kallas nedan normal kastlängd. Om 
verksamheten följer allmänt vedertagna sprängtekniska säkerhetsrutiner, 
är stenkast längre än den normala kastlängden ovanliga och orsakas 
normalt av att något gått fel vid sprängningen. Denna teoretiska risk för 
längre kastlängder innefattas i begreppet teoretisk kastlängd, vilket 
bygger på försök gjorda för extremfall för given håldiameter.  
 
LKAB kommer att tillämpa normala säkerhetsrutiner, varför risken för 
kastlängder kring den teoretiska får betraktas som helt försumbara och 
sprängningstillfällen med kastlängder längre än den normala bedöms bli 
mycket ovanliga. LKAB planerar mot denna bakgrund att använda 
dubbla normala kastlängden framåt (800 m) som säkerhetsavstånd vid 
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sprängning, vilket får anses vara väl tilltaget och ge fullt tillfredställande 
säkerhetsmarginaler.  
 
I Tabell 17 redovisas beräknade kastlängder i olika riktningar för de 
sprängtekniska förutsättningar som kan komma att råda vid planerad 
verksamhet. Vid beräkningarna har man emellertid använt en maximal 
tänkbar borrhålsdiameter. Detta innebär att motsvarande kastlängder för 
verklig håldiameter sannolikt kommer att vara lägre, vilket ger större 
säkerhetsmarginaler. 
 

Tabell 17. Beräknade kastlängder vid sprängning. Siffrorna i tabellen gäller för 
håldiameter 251 mm, vilket är den största håldiameter som bedöms vara aktuell. 
Mindre håldiameter ger generellt kortare kastlängder. 

Håldiameter Teoretisk kastlängd 

(m) 

Normal kastlängd 

framåt (m) 

Normal kastlängd 

bakåt (m) 

251 mm 1 200 400 240 

 
Kortaste avståndet från planerad dagbrottskant till E10 är endast ca 
300 m.  
 
Det bedöms inte finnas några effektiva, praktiskt och ekonomiskt sett 
genomförbara, metoder att minska risken för stenkast så mycket att väg 
E10 hamnar utanför säkerhetsavståndet vid sprängning i södra änden av 
dagbrottet. LKAB planerar därför att tillsammans med berörda 
myndigheter ta fram lämpliga skyddsåtgärder i samband med sprängning 
i de delar av dagbrottet som ligger närmast väg E10. 

8.6 Konsekvenser för väg, järnväg och kraftledning 

8.6.1 Konsekvenser väg E10 
Säkerhetsavstånd vid sprängning i dagbrottet planeras vara 800 m. 
Kortaste avståndet från planerad dagbrottskant till E10 är endast ca 300 
m, varför väg E10 kommer att hamna inom säkerhetsavståndet vid 
sprängning i södra änden av dagbrottet. LKAB planerar därför att 
tillsammans med berörda myndigheter ta fram lämpliga skyddsåtgärder i 
samband med sprängning i de delar av dagbrottet som ligger närmast väg 
E10. Närmare detaljer kring dessa skyddsåtgärder kommer att arbetas 
fram i samråd med bland annat Trafikverket och Räddningstjänsten fram 
till dess att verksamheten påbörjas. 
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8.6.2 Konsekvenser järnväg 
Järnvägen kommer inte att ligga inom säkerhetsavståndet vid sprängning 
i dagbrottet. Järnvägstrafiken kommer därmed ej att påverkas av 
sprängningsarbeten. 

8.6.3 Konsekvenser kraftledning  
Befintlig kraftledning kommer att flyttas. Flytten samt koncession för 
densamma ombesörjs av ledningsägaren Vattenfall Eldistribution AB. 

8.7 Konsekvenser för grundvattensystemet 
I detta avsnitt redogörs för konsekvenser för grundvattnet, dels dess 
kemiska sammansättning och dels grundvattennivåer och 
flödesriktningar. För utförlig beskrivning av grundvattensystemet i 
området se bilaga B4. 

8.7.1 Konsekvenser grundvattenkemi  
Mot bakgrund av vad som redovisats i avsnitt 8.3 ovan, bedöms ingen 
risk för nämnvärd negativ påverkan på grundvattnets kvalitet i området 
finnas. 

8.7.2 Konsekvenser grundvattennivåer och grundvattenflöden 
Vad gäller tillgänglighet och betydelse för vegetation, våtmarker och 
vattendrag är det i första hand grundvattennivåer i jord som är av 
intresse. Indirekt påverkan på grundvattennivåerna i jord kan dock fås 
genom att grundvattenbildning från jord till berg sker.  
 
Berg 
I och med att dagbrottet kommer att länshållas, kommer 
grundvattennivåerna i vattenförande strukturer i berget i dagbrottets 
närhet att sänkas av för att till slut vara i nivå med dagbrottets botten. En 
avsänkning av grundvattennivån i vattenförande strukturer i berget som 
har hydraulisk kontakt med dagbrottet kommer därför att ske. Beroende 
på strukturernas vattenförande förmåga och nybildningen av grundvatten, 
kommer avsänkningen att bli större eller mindre. Någon generell, 
heltäckande avsänkning av grundvattennivåerna i berg över ett större 
område kommer inte att ske. 
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Jord 
En direkt dränering av grundvatten i jordlagren till dagbrottet kan komma 
att ske då avbaning av jorden sker. Omfattningen av påverkan är bland 
annat beroende av jordlagrens mäktighet i anslutning till planerat 
dagbrott, jordlagrens vattenledande förmåga samt hur eventuell dikning 
genomförs. 
 
Viss indirekt avsänkning av grundvattennivåerna i jord kan komma att 
ske genom att grundvattennivåerna i berg sänks av i de vattenförande 
strukturer som har god hydraulisk kontakt med dagbrottet. Detta kan då 
(om den hydrauliska kontakten mellan jord och berg är god, dvs. att inga 
tätande jordlager finns i jordlagerföljden) ge markant ökad 
grundvattenbildning från jord till berg, vilket alltså kan ge sänkta 
grundvattennivåer i anslutning till den aktuella vattenförande strukturen. 
Påverkan genom minskat utflöde av grundvatten från berg till jord i 
utströmningsområden i dalbottnen vid Mertaseno kommer också att ske. 
(Tillförseln av grundvatten till Mertaseno kommer alltså att minska längs 
ett kortare avsnitt av Mertaseno vid gruvområdet, se vidare avsnitt 8.8.1). 
 
Negativ påverkan i form av avsänkning av grundvattennivån kan därför 
komma att ske på de våtmarker som ligger mellan planerat dagbrott och 
väg E10. Troligen fungerar vägen som en hydraulisk rand, genom att den 
dämmer upp vattnet så att en eventuell avsänkning av grundvattennivån i 
jord norr om vägen inte sprider sig till den södra sidan.  
 
Mertaseno kommer även den att motverka avsänkning av 
grundvattennivåerna, då den tillför vatten till grundvattenmagasinet i jord 
där den passerar. 

8.8 Konsekvenser för ytvattensystem  
En verksamhet lik den som planeras i Mertainen kan generellt sett ge 
upphov till två typer av påverkan på ytvattensystem i området och 
nedströms området. Dels hydrologisk påverkan, genom att flödesmönster 
kan förändras, och dels kemisk påverkan, genom att föroreningar släpps 
ut till recipient för överskottsvatten eller diffusa utsläpp från upplag, då 
ofta indirekt via grundvattensystemet. Dessa aspekter beskrivs specifikt 
för Mertainen nedan. 
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8.8.1 Hydrologisk påverkan  
Vattenföringen i Mertaseno är vid beräkningspunkten vid planerad gruva 
ca 390 l/s (årsmedelflöde, MQ). 
 
Totalt beräknas flödet av vatten från dagbrott och övriga delar av 
verksamhetsområdet till recipienten Mertaseno bli 480 m3/h eller 135 l/s. 
Vattenflödet kan delas upp på delflöden enligt nedan. 
 
Mertasenos avrinningsområde kommer att utökas genom att vatten från 
uppsamlingsdiken på Pounujokis sida av vattendelaren genom pumpning 
överförs till Mertaseno. Denna ökning av avrinningsområdets storlek 
innebär en ökning av medelflödet (MQ) i Mertaseno om ca 40 l/s. 
Uppskattningsvis hälften av detta vatten skulle, i frånvaro av 
uppsamlingsdiken, ha nått Mertaseno längre nedströms. Ungefär 10 % av 
vattnet skulle ha nått Pounujoki och resterande del skulle ha gått till 
Torne älv via myrar och en mindre bäck som mynnar i älven strax söder 
om Pounujoki. 
 
Utöver ökningen av vattenflödet som följer av ett utökat 
avrinningsområde, tillkommer flödet av vatten från uppsamlingsdiken 
inom Mertasenos ursprungliga avrinningsområde samt 
länshållningsvatten från dagbrottet. Bägge dessa delflöden består dock 
till stor del av vatten som ändå, i frånvaro av planerad verksamhet, skulle 
ha nått Mertaseno. 
 
Den ökning av medelflödet i Mertaseno som kommer att ske, kan med 
bakgrund i resonemanget ovan, bedömas ligga mellan 40 och 135 l/s. En 
konservativ, i bemärkelsen något överdriven, skattning är 100 l/s. Detta 
flöde kan jämföras med beräknat medelflöde i Mertaseno som i nuläget 
beräknats vara ca 390 l/s, i beräkningspunkten nedanför planerat 
dagbrott. Medelvattenföringen skulle alltså öka med som mest ca 25 % i 
beräkningspunkten vid Mertainen. 
 
Lågvattenföringen (årlig lågvattenföring, MLQ) har beräknats till 130 l/s 
vid Mertainen. Framtida lågvattenföring i beräkningspunkten vid 
Mertaseno, om planerad verksamhet genomförs, har beräknats till ca 150 
l/s exklusive flödet från länshållningen i gruvan. Inklusive länshållningen 
i gruvan blir flödet 230 l/s i samma punkt. Detta innebär totalt sett en 
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ökning av lågvattenföringen med som mest ca 75 %. Man bör dock ha i 
åtanke att siffran är överskattad eftersom länshållningsflödet är baserat på 
årsmedelvärde (under lågvattenföring kommer också inflödet av vatten 
till gruvan att vara lägre). 
 
Den årliga högvattenföringen i Mertaseno vid Mertainen (MHQ, 
förväntad årlig högvattenföring) har beräknats öka från 6200 l/s till ca 
6900 l/s, vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med idag.  
 
Längre nedströms i systemet kommer påverkan avta i takt med att 
inflödet av grund- och ytvatten från omgivande marker och biflöden gör 
att flödet i Mertaseno ökar. 
 
För Pounujoki visar beräkningar att planerad verksamhet innebär mindre 
än 1 % minskning av medelflöde och årligt lågvattenflöde samt ca 1 % 
minskning av årligt högvattenflöde. 
 
Sammantaget bedöms hydrologisk påverkan för Mertaseno vid Mertainen 
bli påtaglig vad gäller den årliga lågvattenföringen som normalt sett 
infaller under våren innan snösmältningen kommer igång. 
Medelvattenföringen kommer att öka något och den årliga 
högvattenföringen knappt märkbart. Längre nedströms i Mertaseno, i 
synnerhet efter sammanflödet med Mättikjoki och vidare i systemet 
kommer eventuell påverkan succesivt att mildras. Detta genom att 
opåverkade biflöden till Mertaseno ”späder ut” påverkan från gruvan i 
Mertainen. 
 
För Pounujoki blir påverkan försumbar. Även för vattendragen 
nedströms Mertaseno och Pounujoki i respektive system bedöms 
påverkan bli försumbar.  

8.8.2 Kemisk påverkan 
Förväntade utsläpp av metaller och kväve till vatten har redovisats i 
avsnitt 8.3 ovan. Vattenflöden i recipient har redovisats i föregående 
avsnitt.  
 
Vid normala flöden i Mertaseno och normalt flöde av renat 
överskottsvatten från gruvan kommer en utspädning om ca 4 gånger att 
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ske, varför påslagen och resulterande koncentrationer av utsläppta ämnen 
i bäcken kommer vara av den storleksordning som redovisas i Tabell 18. 
 
Vid den framtida årliga lågvattenföring (230 l/s) som får förväntas i 
Mertaseno vid avbördningspunkten för renat vatten från verksamheten 
(SVA69, se figur 15) beräknas tillflödet från gruvverksamheten vara ca 
(100 l/s). Därmed skulle vid lågvattenföring ca 40 % av totala 
vattenflödet i Mertaseno vid tidpunkten bestå av renat vatten från 
gruvverksamheten17, motsvarande en utspädning om ca 2,5 gånger. Dock 
är det sannolikt att länshållningsflödet från dagbrottet vid dylika tillfällen 
även det skulle vara lägre än normalt, varför andelen troligen är 
överskattad. I Tabell 18 redovisas de motsvarande koncentrationerna i 
Mertaseno. 
 

Tabell 18. Bedömda mängder och koncentrationer av metaller och kväve i Mertaseno i 
nuläget, i utgående vatten samt resulterande koncentrationer vid olika flöden i bäcken 
(provpunkt SVA 69). Angivna värden är färgkodade enligt värden i Tabell 19. 
  1  2  3  4  5 

   Total 
mängd 
(kg/år) 

Bakgrunds‐
koncentrationer 

Mertaseno  
(SVA 69) 
(µg/l) 

 

Koncentration 
utgående 

vatten (µg/l) 

Koncentration 
Mertaseno  
(SVA 69) 

normala flöden 
(utspädning 
4 ggr) [µg/l] 

Koncentration 
Mertaseno  

(SVA 69) årligt 
lågvattenflöde 
(utspädning 
2,5 ggr) [µg/l] 

As  1,3  0,07 0,30 0,15 0,23 

Cd  0,08  0,0020 0,018 0,0071 0,011 

Cr  1,1  0,14 0,25 0,18 0,29 

Cu  16  0,50 3,9 1,59 2,54 

Hg  0,015  0,0026 0,0036 0,0031 0,0049

Ni  3,3  0,15  0,78  0,35  0,56 

Pb  3,1  0,04  0,73  0,26  0,41 

Zn  12  1,16  2,8  1,75  2,8 

N‐tot  49400  190  11 700  3 800  6 100 

                                                            
17 Beräknat på normalt flöde från dagbrottet och årlig lågvattenföring för relevanta delavrinningsområden 
inom verksamhetsområdet. 
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Tabell 19. Risk för biologiska effekter som funktion av halt för olika ämnen enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket, 1999). 

 
 
Tabellen (Tabell 18, kolumn 4) visar att utsläpp av metaller till vatten 
inte för något ämne gör att risken för biologiska effekter ökar i nämnvärd 
utsträckning. Inte heller vid lågvattenföring i bäcken (kolumn 5) bedöms 
någon påtaglig påverkan ske. Koncentrationerna av metaller kommer 
förvisso att öka, men denna effekt klingar av i takt med att ytterligare 
utspädning sker nedströms.  
 
Tabellen visar också att totalkvävekoncentrationen i Mertaseno blir ca 4-
6 mg/l, beroende på vattenflöde, vilket är en markant ökning av 
kvävekoncentrationen i vattendraget vid avbördningspunkten. Även 
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kvävekoncentrationen kommer att klinga av nedströms. Innan inflödet i 
Sarvijärvi (vid provpunkt SVA 76) bedöms halten totalkväve minskat till 
ca 2,2 mg/l. En markant ökning av kvävehalten kommer alltså att kvarstå 
nedströms i Mertasenosystemet. Effekter av detta beror på aktuell fosfor-
kvävebalans och hur mycket som föreligger som ammonium. Vid 
sammanflödet med Liukattijoki har avrinningsområdets yta ökat från ca 
48 km2 till ca 170 km2, vilket innebär att vattnet från SVA69 har spätts ut 
knappt 4 ggr. 
 
Kväve/fosfor-kvoten vid provtagningspunkten SVA69 i Mertaseno är 
idag drygt 40. Detta innebär att det är ett kväveöverskott i vattendraget, 
vilket är en normal situation för svenska inlandsvattendrag. Kvot 
kommer att stiga betydligt (ca 10 ggr) i samband med utsläppet av vatten 
från verksamheten. Detta innebär ingen förändring av vattendragets 
tillstånd med avseende på risk för övergödning enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999). Om planerad verksamhet 
kommer till stånd, kommer fosfor liksom i dagsläget vara begränsande 
för produktionen. Man bör ha i åtanke att bedömningsgrunden avseende 
kväve/fosfor-kvoten egentligen är framtagen för sjöar, men jämförelsen 
ger ändå en fingervisning av situationen i vattendraget. 
 
Ammonium-jonen (NH4

+) övergår vid höga pH-värden till ammoniak 
(NH3), vilket är toxiskt för akvatiskt liv i höga koncentrationer. Den 
kemiska jämvikt som styr övergången är även i viss mån 
temperaturberoende. Beräkningar utifrån ammoniumkvävekoncentration, 
vattentemperatur och pH i Mertaseno visar dock att koncentrationen av 
ammoniak i bäcken kommer att understiga den koncentration för vilken 
risk för påverkan på akvatiskt liv kan föreligga. Som underlag för denna 
bedömning har beräkningar gjorts med hjälp av de kanadensiska riktlinjer 
(CCME, 2010) vilka är allmänt vedertagna vid beräkning av påverkan 
från ammonium/ammoniak i vatten.  
 
Indirekt påverkan via grundvatten som inte hamnar i uppsamlande diken 
nedströms (öster) om upplaget för sidoberg och sovringsavfall skulle 
teoretiskt kunna tänkas ske på Saittajärvi. De låga koncentrationer av 
metaller det handlar om i lakvattnet (se avsnitt 8.3.2), i kombination med 
det begränsade flödet gör eventuell påverkan försumbar. 
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Torne älv utgör råvattentäkt för Kiruna kommuns vattenverk i Vittangi. 
Vattenföringen vid Vittangi har uppskattats till i storleksordningen 135 
m3/s, vilket kan jämföras med ett uppskattat medelflöde av totalt 0,48 
m3/s (480 l/s) från verksamhetsområdet. Tillflödet från gruvan kommer 
därmed att spädas ca 280 gånger innan vattenverkets råvattenintag, varför 
risken för problem med råvattenkvaliteten får anses vara helt försumbar, i 
synnerhet i ljuset av de skyddsåtgärder som beskrivits ovan. 

8.9 Konsekvenser för naturvärden mark 
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för naturvärden direkt knutna till 
markmiljöer inom eller i nära anslutning till inventeringsområdet. 
Konsekvenser för ytvattendrag med tillhörande vattenlevande organismer 
har beskrivits i avsnitt 8.8 ovan.   
 
Utöver vad som redovisas i detta avsnitt har även rennäringen intressen 
starkt knutna till markmiljöerna och markanvändningen i området. 
Konsekvenser ur denna synvinkel redovisas i avsnitt 8.11 nedan. 

8.9.1 Konsekvenser markmiljöer 
I Figur 23 visas bedömda naturvärden i området, tillsammans med 
planerade anläggningar för verksamheten i Mertainen. Kartan återfinns 
även som bilaga B14.  
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Figur 23. Bedömda naturvärdesklasser samt planerade anläggningar för verksamheten i 
Mertainen. Färgerna motsvarar naturvärdesklass enligt Tabell 8, avsnitt 7.5.2 ovan. © Lantmäteriet 
Medgivande I2011/1549 

 
Naturen inom inventeringsområdet (myrar, skog samt övergångszoner 
mellan och blandningar av de två) består till övervägande del av områden 
som är opåverkade av modernt skogsbruk och dikning. De rikaste 
granskogsmiljöerna inom inventeringsområdet finns på berget 
Mertainens östsluttningar (delområde G). Här finns också flest fynd av 
rödlistade arter knutna till skogar med lång skoglig kontinuitet 
(urskogsartade). 
 
En stor del av delområde G samt delar av delområde K, på Mertainens 
östsluttning och det flacka området nedanför, kommer att tas i anspråk 
för upplaget för sidoberg och sovringsavfall. Detta kommer att göra att 
dessa områden går förlorade, vilket i sin tur medför biotopförluster, 
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eftersom få andra områden i regionen har urskogsartade skogar i samma 
klass med avseende på mångformighet och förekomst av sällsynta och 
hotade arter knutna till urskog, se vidare avsnitt 8.9.2 nedan. 
 
Även i inventeringsområdets östra och norra delar (delområden K, N och 
O) finns urskogsartad skog av olika slag men dessa områden är mer 
lågproduktiva och hyser inte lika många värdefulla arter.  
 
Myren i delområde M kommer att även den att tas i anspråk för upplaget 
för sidoberg och sovringsavfall och den kommer därmed att gå förlorad. 
Våtmarkerna i område C och E kan delvis komma att påverkas genom 
eventuell grundvattennivåsänkning i jordlagren kring dagbrottet. Detta 
kan komma att försämra deras i dagsläget relativt höga naturvärden. 
Detta gäller endast de delar av nämnda delområden som ligger mellan 
E10 och dagbrottet (se vidare avsnitt 8.7.2 nedan). 
 
Andra delområden har bedömts vara mycket skyddsvärda, men då de inte 
direkt påverkas av planerad verksamhet har de inte beskrivits vidare i 
detta avsnitt. Sannolikt finns områden som liknar dem i delområde G i 
svackan mellan Mertainens två toppar, men området har inte inventerats 
då det inte varit aktuellt för användning inom planerad verksamhet. 
Dessa områden berörs alltså inte direkt av planerad verksamhet. 

8.9.2 Konsekvenser för skyddade eller speciellt skyddsvärda arter 
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för arter som är speciellt intressanta 
ur naturvårdssynvinkel samt konsekvenser för arter som omfattas av 
artskyddsförordningen. Utförligare beskrivning återfinns i bilaga B8. 
 
Krävande skyddsvärda fågelarter som observerats direkt eller indirekt 
(spår) inom inventeringsområdet är hökuggla, lavskrika, tretåig hackspett 
och videsparv. De tre förstnämnda är knutna till urskogsartade 
granskogar och gärna då fjällnära sådan. Arternas livsmiljöer utgörs inom 
inventeringsområdet främst av delområden G, N och K, se Figur 23 ovan. 
Stora delar av delområde G och K kommer att tas i anspråk för upplaget 
för sidoberg och sovringsavfall. Denna habitatförlust kommer att påverka 
dessa tre arter negativt. 
 
Videsparv är däremot knuten till sumpskog, gärna kantzon mellan skog 
och myr. Dess livsmiljöer inom inventeringsområdet finns i norra delen, 
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vilka inte kommer att påverkas direkt av planerad verksamhet. Arten 
bedöms därför inte komma att påverkas negativt av planerad verksamhet. 
Tjäder, orre och ripor är vanliga i hela regionen och deras populationer 
bedöms inte påverkas påtagligt negativt av planerad verksamhet. 
PilgrimsfalkVU 18 har tidigare häckat i det gamla dagbrottet i Mertainen. 
Dagbrottet med dess branta bergväggar var en förutsättning för att denna 
art skulle kunna häcka i Mertainenområdet. I samband med 
provbrytningen blev ingen häckning av, men LKAB har med Norrbottens 
ornitologiska förening diskuterat möjligheten till eventuella åtgärder för 
att skapa nya häckningsplatser. 
 
Inga kända boplatser för lo finns inom inventeringsområdet, varför arten 
inte bedöms påverkas negativt. JärvVU är däremot en mycket 
störningskänslig art som främst påträffas långt från vägar. Trafiken på 
väg E10 och järnvägen passerar redan i dagsläget relativt nära planerat 
verksamhetsområde. Dock kan gruvverksamheten komma att innebära en 
ytterligare störning för järvar som passerar eller uppehåller sig i området.  
 
Ett tiotal arter av rödlistade vedsvampar och lavar som är signalarter för 
skogar med höga naturvärden noterades vid fältinventeringarna. Många 
av vedsvamparna är knutna till gammal granskog och granlågor (döda 
träd) eller till äldre lövträd. Dessa arter kommer att påverkas negativt av 
planerad verksamhet, då en stor del av deras livsmiljöer i området 
kommer att försvinna. Det är även troligt att flera av de övriga rödlistade 
arter som finns rapporterade på artportalen som observerade i eller kring 
inventeringsområdet kan komma att påverkas. 
 
HavsörnNT har rapporterats från sjön Sarvijärvi. Arten bedöms inte 
påverkas negativt av planerad verksamhet (se vidare avsnitt 8.9.3 nedan). 
 
Vad gäller konsekvenser för arter som tas upp i artskyddsförordningen så 
bedöms dessa inte påverkas negativt utöver vad som beskrivits ovan. 
 
Det av LKAB förordade alternativet kommer inte att innebära någon 
påverkan på naturreservatet Aptasvare fjällurskog, och därmed ej heller 
på Natura 2000-området Rautas, vilket förstnämnda område är en del av. 

                                                            
18 Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från Sverige. Även vanliga arter kan bli 
rödlistade om deras populationer befinner sig i kraftig minskning. Rödlistan är uppdelad i sex olika 
kategorier. De som förekommer i detta dokument är: NT - nära hotad och VU - sårbar . 
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Reservatet är beläget på södra sidan om järnvägen och berörs alltså inte 
av gruvans verksamhetsområde. Detta är positivt sett till skyddade eller 
speciellt skyddsvärda arter. 

8.9.3 Konsekvenser fågelskyddsområde Sarvijärvi 
LKAB har utrett huruvida ökande bullernivåer från ökad trafikintensitet 
på landsväg (malmtransporter) eller kortvarigt buller/luftstötvågor från 
sprängningar, skulle kunna ge störningar på fågellivet i och kring 
fågelskyddsområdet vid Sarvijärvi, se Figur 15. Önskvärt är att den 
skogsridå som finns mellan väg E 10 och Sarvijärvi i dagsläget får vara 
kvar som skydd för buller från vägen, annars kan sjöns värde som 
fågellokal försämras. Denna slutsats gäller oberoende av eventuell 
landsvägstransport av sovrad produkt. Effekten av tillkommande buller 
på grund av LKAB:s planerade transporter bedöms bli större om den 
skyddande skogsridån skulle försvinna. 
 
Om fåglar skräms upp av luftstötvågor eller kortvarigt buller i samband 
med sprängning i dagbrottet kommer de med all sannolikhet att snabbt 
återvända igen. 
 
Sammantaget bedöms fågelskyddsområdet kring Sarvijärvi inte påverkas 
negativt av planerad verksamhet. 

8.10 Konsekvenser för friluftsliv, jakt och fiske 
Eftersom markområden tas i anspråk för planerade anläggningar kommer 
viss försämring av möjligheter till bärplockning och liknande att ske. Det 
bedöms dock finnas relativt gott om bärmarker i området i stort, varför 
denna effekt bedöms som liten. Verksamheten kommer också att 
innebära störningar för vilt och att naturliga korridorer försvinner, vilket 
innebär en lokal inskränkning av möjligheterna för jakt. 
 
Vattenkvalitén i Mertasenosystemet kommer ej att försämras på något 
avgörande sätt. Inte heller bedöms den hydrologiska påverkan vara av 
sådan art att bestånden av öring och annan attraktiv matfisk i bäcken 
hotas. Utförligare redovisning av påverkan på vattendrag ges i avsnitt 8.8 
ovan. 
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8.11 Konsekvenser för rennäring 
En direkt påverkan av planerad verksamhet vid Mertainen är att 
betesområden inom verksamhetsområdet inte längre kan nyttjas för 
renbete, eftersom marken tas i anspråk för dagbrott, upplag eller dylikt 
samt att viss instängsling kommer att ske. Detta berör i första hand 
Gabna men i viss utsträckning även Laevas om järnvägstransport av 
sovrad produkt väljs, se Figur 19 (i avsnitt 7.7 ovan) samt Figur 24. 
 

 
Figur 24. Översiktsbild visande nuvarande flyttleder samt planerat verksamhetsområde. Bilden 
visar valt alternativ i kombination med järnvägstransport. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 
 

Gruvverksamheten kommer även att medföra störning i form av buller 
(se vidare avsnitt 8.4 ovan) och allmänt ökad aktivitet i området. Renar 
har i relation till människor mycket god hörsel och brukar vara känsliga 
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för tillfälliga, plötsliga ljud. Därför kommer bullerstörningen medföra 
minskad betesro, så att renarna i mindre utsträckning uppehåller sig i 
området kring gruvan. Dessa effekter berör bägge samebyar. 
Verksamheten kommer även att medföra viss damning (se avsnitt 8.2.3 
ovan). Bägge samebyarna befarar att även detta kan ge indirekt 
försämring av renens möjligheter till bete i området på grund av en 
påverkan på bland annat lavar. LKAB har i samarbete med Boliden 
Mineral utfört mätningar av metallhalter i mossa i området kring 
Gällivare/Malmberget. Dessa visar inte på några väsentliga förhöjningar 
av metallhalter i mossa. Diskussioner har förts vid samråd rörande 
utvärdering av påverkan på lavar genom anläggning av ett antal provytor 
i anslutning till anläggningar där damning sker. 
 
Storleken på den s.k. störningszon19 som buller, damning och aktivitet i 
gruvan ger upphov till är svår att uppskatta, då bullerspridning och 
effekterna av den, liksom damningen, beror på väder och vind och 
förekomsten av övriga störningar. 

8.11.1 Gabna sameby – konsekvenser 
Gabna kommer att påverkas direkt genom att betesområden tas i anspråk 
för planerat verksamhetsområde. Dessutom befarar samebyn att 
rennäringen kan komma att påverkas genom att renen störs av 
verksamheten, även på betesmark som inte ingår i verksamhetsområdet, 
eller nyttjas för därtill förknippad ny infrastruktur. Gabna tror att 
betesområden runt Mertainen eventuellt kommer att kunna nyttjas i 
början av gruvetableringen, men att renen inte kommer att befinna sig i 
området när verksamheten kommer igång för fullt. 
 
Gabna anser att LKAB:s föreslagna placering av upplaget för 
sidoberg/sovringsavfall är olämplig, då den innebär att viktigt vinterbete 
försvinner och att rastbete/övernattningsland öster om 
verksamhetsområdet riskerar att delvis bli obrukbart på grund av indirekt 
störning från gruvan. Under samrådsprocessen har därför LKAB tagit 
fram den alternativa utformningen av verksamheten som kallas 
huvudalternativ 5. För Gabnas del skulle det innebära att den alternativa 
lokaliseringen av upplag skulle minska den direkta förlusten av 
vinterbete, samt att åtminstone viss del av övernattningsbetet kan 

                                                            
19 Störningszon betecknar här ett område inom vilket undvikelseeffekter får sådan påverkan på 
renpopulationen att bedrivandet av rennäring tydligt påverkas. 
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användas trots att upplag för avrymningsmassor etc. finns i området. I 
området finns tre andra övernattningsbeten, varav två även används av 
Laevas. Även dessa tros komma att påverkas av störningar från gruvan. 
 
Gabna sameby är oroliga för att damm och luftföroreningar från gruvan 
ska påverka renens föda negativt. Dialog om utredning av påverkan från 
damning förs mellan Gabna och LKAB. 
  
Sammanfattningsvis kan sägas att det kan förväntas att betesområden i 
och kring planerat verksamhetsområde antingen förstörs eller genom 
indirekt påverkan blir oanvändbara för Gabna. Bortfallet gäller vår- och 
vinterbete i form av mark- och hänglav, samt bete på myrmarker (t.ex. 
fräken och blåbärsris) och rastbete/övernattningsland. Exakt omfattning 
av betesförlust till följd av ianspråktagande av ytor och indirekt påverkan 
(störningszon) är svårt att uppskatta i dagsläget. Gabna befarar att 
störning från gruvan kan ge konsekvenser på stora delar av 
vinterbeteslandet. 
 
En för Gabna viktig (riksintresseklassad) flyttled passerar genom 
verksamhetsområdet. Layouten för gruvområdet har anpassats för att 
minimera påverkan på denna flyttled. LKAB har även anpassat 
dagbrottets utformning för att minska påverkan på flyttleden. En tänkbar 
anpassad sträckning av flyttleden förbi gruvan visas i figur 23. 
 
Gabna bedömer att planerad verksamhet kommer att leda till ökad 
arbetsbelastning till följd av ökad bevakning av renarna. De tror också att 
det kommer att leda till ökade behov av tekniska hjälpmedel såsom 
skoter, samt ökade anläggnings- och drivmedelskostnader.  Detta gäller i 
synnerhet den vinterbetesgrupp som brukar hålla till kring Mertainen, 
men även samebyn som helhet. Ökad spridning av ren till 
omkringliggande samebyarna Laevas i syd och Talma i norr befaras. Det 
innebär också ökade behov av underhåll av stängsel. Vid spridning av 
renar till andra samebyar måste renskötarna bevaka andra samebyars 
rengärden i samband med skiljning, för att återfå sina renar, vilket 
innebär ett omfattande merarbete då Talmas skiljningshagar ligger långt 
från Gabnas åretrunt-marker. 
 
Ur ett socialt perspektiv så ökar risken för konflikter både internt och 
mellan samebyar, då tillgängliga betesområden minskar. Alltför mycket 
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oavsiktligt nyttjande av angränsande samebyars område riskerar även att 
leda till konflikter då det innebär ett merarbete för alla parter. 
 
Gabna sameby berörs utöver planerad verksamhet vid Mertainen av ett 
flertal andra konkurrerande markintressen. Detta gäller bland annat en 
större vindkraftpark, skogsavverkningar, spår och störningar från 
skidåkare, skotrar och hundspann, samt andra gruvverksamheter. 
Samebyn upplever att de är hårt pressade och att varje nytt intrång därför 
innebär ett stort problem för samebyns renskötsel. Gabna sameby 
upplever att smärtgränsen för vilka intrång de klarar av redan är nådd. De 
uppger att de inte har några alternativa betesområden kvar. Samebyn 
befarar att om exploateringen fortsätter i samma takt så kommer några att 
behöva sluta med renskötsel, alternativt så kommer den yngre 
generationen inte att kunna fortsätta bedriva renskötsel när de äldre 
slutar. 

8.11.2 Gabna sameby - skyddsåtgärder 
Negativa konsekvenser för Gabna sameby är, vilket framgått ovan, 
oundvikliga. Det är dock möjligt att genom anpassning av verksamheten 
på olika sätt förhindra att den negativa påverkan blir oacceptabelt stor. 
 
LKAB har under samrådsprocessen, liksom samebyn, verkat för ett bra 
samarbetsklimat. Det är LKAB:s avsikt att verka för att detta goda 
samarbetsklimat bibehålls. De huvudsakliga dragen i en eventuell 
kommande verksamhet i Mertainen kommer att läggas fast i och med 
tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen Det finns dock mycket 
att vinna på en löpande konstruktiv kontakt i praktiska frågor som rör 
Mertainen, dels under detaljprojekteringsskedet och dels under drifttiden. 
Det ligger i LKAB:s intresse att de negativa konsekvenserna på 
rennäringen minimeras. Som ett led i denna strävan har ett 
samverkansavtal mellan LKAB och samebyn upprättats.  
Gabna förordar även att konsekvenserna för samebyn följs upp under 
hela projektets livslängd, då det kan ta tid innan konsekvenser uppstår 
och upptäcks, och då de kan uppträda på annan plats än i själva 
verksamhetsområdets närhet. Mer specifikt har diskussioner förts om 
uppföljning av damningspåverkan på renbetet i området.  
 
Vad gäller flyttleden så är det LKAB:s ståndpunkt att Gabna måste kunna 
fortsätta att nyttja flyttleden förbi Mertainen. Som nämnts i föregående 
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avsnitt har verksamhetsområdets layout, inklusive dagbrottets 
utformning, anpassats för att minimera påverkan på flyttleden. LKAB har 
för avsikt att i samråd med Gabna fortsätta arbetet med att finna för 
bägge parter acceptabla lösningar på detta och andra problem.  
 
En fortsatt dialog med bägge de berörda samebyarna om skydds- och 
kompensationsåtgärder kan komma att medföra ytterligare smärre 
justeringar av utformningen av det tänkta industriområdet. Ekodukt för 
passage av befintlig och med gruvan förknippad infrastruktur diskuteras 
också. Samebyn tror att renarna skulle kunna använda en ekodukt 
åtminstone nattetid då aktiviteten i gruvområdet är lägre. Stängsel på 
strategiska platser för att styra renarna i önskad riktning förbi 
gruvområdet diskuteras också. Planeringen av en eventuell framtida 
utformning och placering av denna typ av anordningar kommer att 
utföras i samråd med bägge berörda samebyar, för att säkerställa 
maximal nytta. 
 
Efter avslutad drift i gruvan kommer efterbehandling att ske, till vilken 
ekonomiska medel kommer att finnas avsatt i enlighet med gällande 
lagstiftning och praxis. Hänsyn till Gabnas behov kommer att tas vid 
utformning av efterbehandlingen, se vidare avsnitt 11.  

8.11.3 Laevas sameby – konsekvenser 
Om järnvägstransport väljs kommer Laevas i viss utsträckning påverkas 
direkt genom att renbetesområden tas i anspråk för stickspåret, se Figur 
24 ovan. Störst påverkan följer dock av att renen störs av verksamheten, 
även på betesmark som inte ingår i verksamhetsområdet, eller nyttjas för 
därmed förknippad ny infrastruktur. Laevas bedömer att planerad 
verksamhet kommer att leda till att betesområden inom och kring 
planerat verksamhetsområde inte kommer att kunna användas för 
renskötsel. Beroende på vilken layout för verksamhetsområdet och vilken 
logistiklösning som realiseras bedömer Laevas att upp till ett par km2 av 
bra rastbeten och övrig betesmark kan gå förlorade. 
 
En för Laevas viktig (riksintresseklassad) flyttled passerar förbi 
omedelbart söder om planerat verksamhetsområde. Den gren av 
flyttleden som nyttjas av Laevas kommer inte att påverkas direkt av valt 
alternativ, dvs. det huvudalternativ för lokalisering av till gruvan hörande 
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upplag med mera som LKAB förordar. Leden kommer dock att påverkas 
indirekt genom störningar som följer av verksamheten. 
 
Planerad verksamhet kommer att ge ökad trafik på väg och/eller järnväg. 
Detta kommer i bägge fall att resultera i ökad risk för renpåkörningar. 
Laevas bedömer att ökad trafik på järnvägen dessutom kommer att 
försvåra renarnas övergång av järnvägen under höstflytten samt i mycket 
hög grad försvåra övergång under renarnas fria strövning. 
Laevas bedömer att planerad verksamhet kommer att leda till att man 
måste lägga mer arbetsinsatser och mer resurser på tekniska hjälpmedel 
för att övervaka och hålla renarna samlade på önskat sätt. Detta gäller i 
synnerhet den vintergrupp som brukar hålla till söder om Mertainen, men 
även samebyn som helhet, då man passerar området under flytt. 
Försämrade betesmöjligheter för vintergruppen i området kommer också 
öka risken att vintergruppen behöver uppsöka andra betesområden, med 
ökat betestryck och risk för sammanblandning av grupper som följd. 
Ökad spridning av ren till angränsande samebyar, Girjas i syd och Gabna 
i norr, befaras också. Merarbetet och den försämrade fysisk status för 
renen som kan bli effekten av den störning som den planerade 
verksamheten befaras innebära, är förknippade med försämrad långsiktig 
ekonomisk bärighet för renskötseln. 
 
Laevas sameby berörs utöver planerad verksamhet vid Mertainen av ett 
flertal andra konkurrerande markintressen. Detta gäller bland annat 
flytten av Kiruna stad med tillhörande ny infrastruktur, en planerad 
vindkraftpark, ett skjutfält, skogsavverkningar, spår och störningar från 
skidåkare, skotrar och hundspann, samt andra gruvverksamheter i olika 
stadier. All betesmark är värdefull för samebyns möjligheter att bedriva 
en rationell renskötsel. Kumulativ påverkan gör att till synes små intrång 
tillsammans innebär ett påtagligt problem för samebyns renskötsel. 

8.11.4 Laevas sameby - skyddsåtgärder 
Vissa negativa konsekvenser för Laevas sameby är, vilket framgått ovan, 
oundvikliga. Det är dock möjligt att genom anpassning av verksamheten 
på olika sätt förhindra att den negativa påverkan blir större än 
nödvändigt. 
 
LKAB har under samrådsprocessen, liksom samebyn, verkat för ett bra 
samarbetsklimat. Det är LKAB:s avsikt att verka för att detta goda 
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samarbetsklimat bibehålls. De huvudsakliga dragen i en eventuell 
kommande verksamhet i Mertainen kommer att läggas fast i och med 
tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen. Det finns dock mycket 
att vinna på att upprätthålla en löpande kontakt med samebyn i praktiska 
frågor som rör Mertainen, dels under detaljprojekteringsskedet och dels 
under drifttiden. Det ligger i LKAB:s intresse att de negativa 
konsekvenserna för rennäringen minimeras. Som ett led i denna strävan 
har ett samverkansavtal mellan LKAB och samebyn upprättats. 
 
Laevas förordar även att konsekvenserna för samebyn följs upp under 
hela projektets livslängd. Fokus ska särskilt hållas på de kumulativa 
effekterna och i vilken grad Mertainen bidrar till dem, samt hur de 
löpande kan minimeras. Laevas har under samrådsprocessen framfört att 
man förordar det huvudalternativ 2, i kombination med underalternativ G 
eller H. Detta är den utformning av planerad verksamhet som i 
föreliggande MKB presenteras som valt alternativ, i kombination med 
järnvägs- respektive lastbilstransport. Anledningen till detta är att denna 
lösning bedömts ge mindre påverkan på flyttleden och mindre förluster 
av viktiga rastbetesområden än andra under samrådsprocessen utredda 
alternativ (se vidare bilaga B1). 
 
Efter avslutad drift i gruvan kommer efterbehandling att ske, till vilken 
ekonomiska medel kommer att finnas avsatt i enlighet med gällande 
lagstiftning och praxis. Hänsyn till Laevas behov kommer att tas vid 
utformning av efterbehandlingen, se vidare avsnitt11. 
 
En fortsatt dialog med de två berörda samebyarna om skydds- och 
kompensationsåtgärder kan komma att medföra ytterligare smärre 
justeringar av utformningen av det tänkta industriområdet. Viltstängsel, 
järnvägsövergångar och eventuellt även ekodukter kan komma att bli 
aktuellt på strategiska platser för att underlätta för renar att passera väg 
och järnväg. Planeringen av en eventuell framtida utformning och 
placering av denna typ av anordningar kommer att utföras i samråd med 
bägge berörda samebyar, för att säkerställa maximal nytta. 

8.12 Konsekvenser för kulturhistoriska värden 
Inga fasta fornlämningar kommer att förstöras av planerad verksamhet. 
Tre kulturhistoriska lämningar i form av barktäkter kommer dock att 
förstöras, då de ligger på platsen för upplaget för sidoberg och 
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sovringsavfall, se Figur 25. Dessutom kommer en kulturhistorisk 
lämning i form av spår av prospektering att försvinna, då den ligger på 
platsen för planerat dagbrott. Övriga kulturhistoriska lämningar kommer 
ej att direkt beröras av verksamheten. 

 

 
Figur 25. Tre kulturhistoriska lämningar i form av barktäkter samt en i form av spår av tidigare 
prospektering kommer att förstöras då upplaget för sidoberg och sovringsavfall respektive 
dagbrottet anläggs. Lämningarna är markerade med röda ovaler i figur. Beteckningar: Raä 2524, 
2525, 2526, 4A-1. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 
 

I stort kommer områdets karaktär att ändras i och med att det gamla 
dagbrottet, restprodukthögarna och övriga spår av äldre tiders gruvdrift 
försvinner. Detta har dock till stor del skett redan i anslutning till 
provbrytningen. 
 
Som nämnts ovan har även renskötseln haft en viktig roll i områdets 
historia. Att denna kan fortsätta i området kan därmed sägas vara av 
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kulturhistoriskt värde. LKAB arbetar i samråd med berörda samebyar för 
att negativ påverkan från planerad verksamhet ska minimeras, så att 
förutsättningar för fortsatt renskötsel i området kvarstår. 
 
I samband med fältarbetet för 2011 års utredning har Norrbottens 
museum i fält markerat de nyregistrerade lämningarna med pappersband. 
LKAB har för avsikt att, i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, 
märka ut skyddsområdet runt respektive fast fornlämning. Detta för att 
säkerställa att ingen oavsiktlig åverkan förekommer. De fasta 
fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen.  
 
Vad gäller övriga kulturhistoriska lämningarna i området har 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet informerat LKAB om att man bör följa 
Skogsvårdslagens hänsynsparagraf som stadgar att hänsyn ska tas även 
till denna typ av lämningar. Samråd med länsstyrelsen bör ske inför 
verksamhet som kan påverka dessa lämningar i området. LKAB har för 
avsikt att följa dessa råd, liksom att informera de personer som kommer 
att arbeta i området om förekommande lämningar och deras skydd. 

8.13 Sammanfattning av konsekvenser för riksintressen och formellt 
skyddade områden 

Väg E10 kommer att hamna inom säkerhetsavståndet för stenkast vid 
sprängningsarbeten i södra änden av dagbrottet. LKAB planerar därför 
att tillsammans med berörda myndigheter ta fram lämpliga 
skyddsåtgärder i samband med sprängning i de delar av dagbrottet som 
ligger närmast väg E10. Närmare detaljer kring dessa skyddsåtgärder 
kommer att arbetas fram i samråd med bland annat Trafikverket och 
Räddningstjänsten fram till dess att verksamheten påbörjas. Utöver detta 
innebär verksamheten utökade transporter på väg E10, i synnerhet då 
transporter av malm sker med lastbil. Denna fråga och eventuella 
skyddsåtgärder för att minimera risker och störningar förknippade med 
verksamheten hanteras vid pågående samråd med Trafikverket. 
 
Järnvägen kommer inte att ligga inom säkerhetsområdet vid sprängning. 
Trafiken kommer därmed inte att påverkas av sprängningsarbeten i 
dagbrottet. En eventuell framtida transport av malm via järnväg kommer 
att innebära en betydlig ökning av trafiken på Svappavaarabanan jämfört 
med idag. Samtidigt är bidraget av järnvägstransporter till och från 
Mertainen inte speciellt stort om man ser till det framtida totala antalet 
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transporter som Trafikverket planerar för Svappavaarabanan till slutet av 
2010-talet. Verksamheten kan sammanfattningsvis inte bedömas ha en 
negativ påverkan på Svappavaarabanan. Planering av framtida trafik görs 
gemensamt med Trafikverket och malmtransporterna är en förutsättning 
för järnvägsnätet. 
 
Befintlig 130 kV kraftledning kommer att flyttas efter samrådsbeslut med 
ledningsägaren Vattenfall Eldistribution AB. Flytten samt koncession för 
densamma ombesörjs av ledningsägaren. 
 
Naturreservatet Aptasvare fjällurskog (vilket utgör del av Natura 2000-
området Rautas) kommer inte att påverkas negativt av den planerade 
verksamheten i Mertainen. Reservatet är beläget på södra sidan om 
järnvägen och berörs alltså inte av gruvans verksamhetsområde. 
Fågelskyddsområdet kring Sarvijärvi bedöms inte heller påverkas 
negativt av planerad verksamhet. 
 
Vattendragen vid Mertainen, vilka är en del av Torne älvs Natura 2000-
område, kommer att påverkas lokalt med avseende på förändrade 
vattenflöden. För Pounujoki är påverkan i stort sett försumbar, medan 
påverkan på Mertaseno kommer att kunna registreras under normala 
lågvattenflöden. Påverkan innebär att vattenflödet blir högre och att dess 
fluktuation minskar sett över hela året. Längre nedströms i Mertaseno, i 
synnerhet efter sammanflödet med Mättikjoki och vidare i systemet, 
kommer eventuell påverkan succesivt att mildras eftersom opåverkade 
biflöden till Mertaseno ”späder ut” påverkan från gruvan i Mertainen. För 
Pounujoki blir påverkan försumbar. Även för vattendragen nedströms 
Mertaseno och Pounujoki i respektive system bedöms påverkan bli 
försumbar och inga risker för Natura 2000-områdets bevarandestatus 
föreligger.  
 
Vissa negativa konsekvenser för Gabna och Laevas sameby är, vilket 
framgått ovan, oundvikliga. Det är dock möjligt att genom anpassning av 
verksamheten på olika sätt förhindra att den negativa påverkan blir större 
än nödvändigt. LKAB har under samrådsprocessen, liksom samebyn, 
verkat för ett bra samarbetsklimat. Det är LKAB:s avsikt att verka för att 
detta goda samarbetsklimat bibehålls. De huvudsakliga dragen i en 
eventuell kommande verksamhet i Mertainen kommer att läggas fast i 
och med tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen. Det finns dock 
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mycket att vinna på att upprätthålla en löpande kontakt med samebyn i 
praktiska frågor som rör Mertainen, dels under detaljprojekteringsskedet 
och dels under drifttiden. Det ligger i LKAB:s intresse att de negativa 
konsekvenserna för rennäringen minimeras. Som ett led i denna strävan 
har ett samverkansavtal mellan LKAB och samebyarna upprättats. 
 
Inga fasta fornlämningar kommer att förstöras av planerad verksamhet. 
Tre kulturhistoriska lämningar i form av barktäkter kommer dock att 
förstöras, då de ligger på platsen för upplaget för sidoberg och 
sovringsavfall. Övriga kulturhistoriska lämningar kommer inte att direkt 
beröras av verksamheten och LKAB kommer att iaktta största möjliga 
hänsyn för att inte skada dem. 
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9 Verksamheten i relation till miljömål och miljökvalitetsnormer 

9.1 Aktuella miljömål  

9.1.1  Nationella miljömål  
I april år 1998 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och 2006 
tillkom ytterligare ett. De anger den miljökvalitet som bör ha uppnåtts 
inom en generation, dvs. till år 2020. Ett antal delmål har också 
formulerats. 
 
Miljömålen har ingen tydligt formell rättslig status (till skillnad från 
exempelvis miljökvalitetsnormerna). Dock ska miljömålen, enligt t.ex. 
miljöbalkspropositionen, användas för att tolka begreppet ”hållbar 
utveckling” i miljöbalkens portalparagraf (MB 1kap 1§). Miljömålen är 
därmed indirekt styrande.  
 
Utvecklingen och arbetet med att försöka uppnå miljömålen och 
delmålen följs fortlöpande upp på nationell nivå. För information om 
detaljer kring detta hänvisas till den officiella miljömålsportalen 
(www.miljomal.nu).  
 
Av de 16 nationella miljömålen bedöms främst följande nio vara 
relevanta för planerad verksamhet vid Mertainen: Giftfri miljö, Levande 
sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ingen övergödning samt i viss mån 
Myllrande våtmarker, Bara naturlig försurning, Grundvatten av god 
kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv samt Begränsad klimatpåverkan. 

9.1.2 Regionala miljömål  
Länsstyrelsen i Norrbottens län har tillsammans med olika miljöaktörer i 
länet med utgångspunkt i de nationella miljömålen fastställt 15 regionala 
miljömål. Ytterligare ett har fastställts av länsjägmästaren. Nu gällande 
regionala miljömål med tillhörande handlingsplan fastställdes av 
Länsstyrelsen under 2007. Norrbottens miljömål presenteras i sin helhet 
på länsstyrelsens webbplats: www.bd.lst.se.  
 
Norrbottens miljömål överensstämmer i allt väsentligt med de nationella 
miljömålen och tillhörande delmål. I några fall har de nationella delmålen  
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anpassats för länet, i några fall har de skärpts och i några fall har 
ambitionsnivån sänkts. 
 
Bland de nationella, regionala målen och delmålen bedöms följande, i 
varierande grad, vara relevanta för LKAB:s planerade verksamhet i 
Mertainen20:  
 

1. Miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

2. Betydande utsläppskällor av miljögifter ska vara kända med 
avseende på typ av föroreningar och mängder/koncentrationer. 

3. Nyanlagda vägtrummor och broar får inte innebära vandringshinder 
för fisk och andra djur. 

4. Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog skall 
bevaras och förstärkas. 

5. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten. 

6. Fram till år 2010 skall vattenburna utsläpp av kväveföreningar från 
mänsklig verksamhet till Bottenviken inte öka från 1995 års nivå. 

7. År 2010 ska utsläppen av kväveoxider till luft ha minskat med 
minst 25 procent från 1995 års nivå, dvs. från 13 000 ton till 9 700 
ton. 

8. De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.  

9. I Norrbotten ska grundvattnet ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag. 

10. Användningen av mark och vatten ska inte medföra sådana 
ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem.  

11. Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom Sverige 
vara hejdad.  

                                                            
20 Formuleringarna återges inte alltid ordagrant men målens relevans för planerad verksamhet i Mertainen 

är oförändrad.  
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12. År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet ha 
förbättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som 
hotade har minskat med minst 30 procent jämfört med år 2000, och 
utan att andelen försvunna arter har ökat. 

13. De svenska utsläppen av växthusgaser skall, som ett medelvärde 
för perioden 2008-2012 vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. 

 
LKAB arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan i den dagliga 
verksamheten men också i planeringen av nya verksamheter. Sedan 2002 
är LKAB certifierad enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 
9001. Systemet är datoriserat och gör på ett enkelt sätt information 
tillgänglig för hela LKAB:s organisation. LKAB har också ett energi- 
och miljöledningssystem som är integrerat med företagets 
kvalitetsledningssystem. Detta är certifierat enligt 
miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden EN 
16001. Hänsyn till miljön i Mertainen och övergripande miljömål är 
därför en naturlig del i planeringsarbetet. Bolaget har därmed i möjligaste 
mån försökt begränsa påverkan med avseende på uppsatta nationella och 
regionala miljömål. 

9.1.3 Lokala miljömål 
Inga generella lokala miljömål finns utarbetade för Kiruna kommun. 
Lokala miljömål finns angivna i översiktsplaner för delar av kommunen, 
dock inte för området kring Mertainen. 

9.2 Aktuella miljökvalitetsnormer 
Gällande regler för miljökvalitetsnormer finns angivet i miljöbalkens 
femte kapitel och dess förordningar. Vissa normer är bindande genom att 
de anger gränsen för lägsta godtagbara miljökvalitet, dvs.  högsta 
godtagbara föroreningsnivåer, medan andra snarare bör ses som vad som 
ska eftersträvas eller tjäna till underlag för bedömning av miljötillståndet.  
 
Idag finns normer fastställda för kemisk och ekologisk ytvattenstatus, för 
kvantitativ och kemisk grundvattenstatus, för s.k. fisk- och musselvatten, 
för utomhusluft, samt för omgivningsbuller. 
 
Angående de ytvattenförekomster som kan komma att beröras av 
planerad verksamhet innebär miljökvalitetsnormerna generellt att hög 
eller god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts 
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i samtliga ytvattenförekomster senast under 2015, om inte undantag 
fastställts, se Tabell 20.  Klassningen av vattenförekomsterna har tidigare 
beskrivits i avsnitt 7.4.8 ovan. 
 

Tabell 20. Vattenförekomster mellan Mertainen och Torne älv. Nuvarande status och tidsfrister 
enligt gällande miljökvalitetsnormer. 
   Kvalitetskrav.  

God/hög status ska 

uppnås/bibehållas till senast år: 

Vattenförekomst Ekologisk 

status 2009 

Kemisk 

status21 2009 

Tidsfrist ekologisk 

status 

Tidsfrist 

kemisk 

status 

Bergsmannijoki uppströms 

Ainasjärvi (motsvarar 

Mertaseno nedströms 

sammanflödet med Mättiköjoki) 

måttlig god 2021 2015 

Ainasjärvi måttlig god 2021 2015 

Bergsmannijoki nedströms 

Ainasjärvi 

god god 2015 2015 

Liukattijoki måttlig god 2021 2015 

Luongasjärvi måttlig god 2021 2015 

Luongasjoki måttlig god 2021 2015 

Torne älv god god 2015 2015 

Pounujoki hög god 2015 2015 

9.3 Verksamhetens konsekvenser sett till miljömål och 
miljökvalitetsnormer 

I detta avsnitt beskrivs verksamhetens påverkan sett till miljömål och 
miljökvalitetsnormer. 

9.3.1 Konsekvenser med avseende på miljömål 
Planerad verksamhet bedöms få följande konsekvenser sett till relevanta 
miljömål. Bedömningen baseras på de mer specificerade regionala 
miljömålen, men i något fall även på ett nationellt miljömål. 
 

- Utsläpp till luft och vatten har redovisats i avsnitten 8.2 och 8.3 
ovan. Utsläppen är inte av den omfattningen att de i nämnvärd 

                                                            
21 Kemisk status exklusive kvicksilver. Gränsvärdet för kvicksilver i biota är satt till 20 µg/kg, vilket 
överskrids av samtliga ytvattenförekomster i landet. Därför brukar man ange kemisk status exklusive 
kvicksilver. 
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utsträckning bidrar till att hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. I den mån den utsläppskälla planerad 
verksamhet utgör bör anses vara betydande kommer utsläppen att 
vara kända med avseende på typ av förorening och 
mängder/koncentrationer. 

- I den mån det blir aktuellt med anläggande av vägtrummor och 
broar kommer det att utformas för att inte utgöra vandringshinder 
för fisk och andra djur. 

- Det regionala delmålet att mängden död ved och gammal skog 
skulle öka till målåret 2010 uppnåddes ej. Planerad verksamhet 
kommer att innebära att gammal skog med hög andel död ved 
försvinner, se vidare avsnitt 8.9. Verksamheten kommer därmed 
att medverka till att det blir svårare att uppnå framtida delmål 
med liknande lydelse. 

- Årliga utsläpp av kväve till vatten kommer att bli ca 50 ton (se 
avsnitt 8.3.4 ovan).  Detta kan jämföras med den antropogena (av 
människan orsakade) nettotillförseln av kväve till Bottenviken om 
5830 ton (gäller för år 2006; källa: Vattenmyndigheten 
Bottenviken, 2012). Verksamheten kommer därmed inte att 
äventyra det övergripande målet Ingen övergödning. 

- Målet att minska utsläppen av kväveoxider till luft till 9700 ton 
uppnåddes troligen inte till målåret 2010 (Miljömålsportalen, 
2012). Utsläppen av kväveoxider till luft från planerad 
verksamhet bedöms uppgå till i storleksordningen 300 ton per år 
(se avsnitt 8.2 ovan). Planerad verksamhet kommer därmed att 
göra det svårare att nå framtida mål med liknande lydelse, men 
bedöms inte heller kraftigt försvåra denna strävan. 

- Planerad verksamhet kommer att generera utsläpp av försurande 
föroreningar. Detta kommer dock inte innebära risk för 
försurningsskador i området eftersom försurningssituationen 
allmänt sett är gynnsam och utvecklingen positiv 
(Miljömålsportalen, 2012). 

- Påverkan på grundvattennivåer och grundvattenkvalitet och 
indirekta effekter av detta har beskrivits ovan. Grundvattnets 
status som resurs för säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
eller grund för goda livsmiljöer för växter och djur i sjöar och 
vattendrag kommer inte att äventyras i och med planerad 
verksamhet. 
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- Användningen av mark och vatten ska inte medföra sådana 
ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser 
för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem.  

- Planerad verksamhet kommer att innebära att livsmiljöer för flera 
hotade arter förstörs, se avsnitt 8.9.2. Inga arter bedöms dock 
komma att utrotas till följd av verksamheten. 

- Målet att minska de svenska koldioxidutsläppen för perioden 
2008-2012 med 4 % relativt 1990 kommer troligen att uppnås 
(Miljömålsportalen, 2012). Utsläppen av koldioxid till följd av 
planerad verksamhet kommer att uppgå till i storleksordningen 
50 000 ton årligen (se avsnitt 8.2), vilket kan jämföras med totalt 
ca 60 miljoner ton koldioxid i länet år 2009 (RUS, 2012). 

9.3.2 Konsekvenser med avseende på miljökvalitetsnormer 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status 
till år 2015 och att statusen inte får försämras. Undantag har dock 
fastställts för ett antal vattendrag i området. Nuvarande status och 
tidpunkter då hög eller god ekologisk status samt god kemisk 
ytvattenstatus ska ha uppnåtts redovisas i Tabell 20 ovan. 
 
Utsläppen från verksamheten kommer att resultera i låga eller mycket 
låga metallhalter i Mertaseno enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder, se avsnitt 8.8.2. Dessutom kommer halterna 
uppfylla de rikt- och gränsvärden som finns uppställda för prioriterade 
ämnen (tabell 5 i EU-direktiv 2008/105/EC). Eftersom det inte finns 
någon tydlig generell koppling mellan kvävehalter och effekter på de 
biologiska kvalitetsfaktorerna har inte några grunder för 
statusklassificering utgående från kvävehalter tagits fram. Parametern 
som klassificeringar av näringsämnen grundar sig på är istället totalhalten 
av fosfor. 
  
Bedömningen är alltså att miljökvalitetsnormerna med avseende på 
ekologisk eller kemisk status inte kommer att äventyras på grund av den 
planerade verksamheten. 
 
Vattensystemet är inte klassat som fisk- eller musselvatten, varför 
miljökvalitetsnormen för dessa inte ska tillämpas. 
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Inga grundvattenförekomster berörs av planerad verksamhet varför norm 
gällande kvantitativ och kemisk grundvattenstatus ej ska tillämpas. 
Planerad verksamhet bedöms ej komma att medverka till att norm för 
partiklar i utomhusluft överskrids, se vidare avsnitt 8.2. Detsamma gäller 
för normens övriga parametrar för luftkvalitet i utomhusluft. 
 
Normen för utomhusbuller syftar till att omgivningsbuller inte ska 
medföra skadliga effekter på människors hälsa. Inga permanentboende 
berörs av planerad verksamhet varför normen ej är relevant i 
sammanhanget.  
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10 Jämförelse mellan nollalternativ och alternativa 
utformningar/lokaliseringar med valt alternativ 

10.1 Konsekvenser vid nollalternativ 
Större delen av det område som utgör gruvindustriområde för planerad 
verksamhet förblir i nollalternativet orört och kvarlämnas i befintligt 
skick. De för rennäringen intressanta områdena förblir fullt tillgängliga 
för Gabna och Laevas samebyar utan risk för störningar från 
gruvverksamheten. Området kvarstår också i sin egenskap som värdefullt 
skogsområde och habitat för diverse djur- och växtarter. 
 
Området är dock redan idag påverkat av prospekterings- och 
gruvverksamhet. Det dagbrott och övriga anläggningsdelar som LKABs 
provbrytning kvarlämnat kommer att efterbehandlas enligt 
efterbehandlingsplanen för provbrytningen. Dock kommer spåren efter 
provbrytningen inte försvinna helt bland annat eftersom provgropen av 
topografiska skäl inte kommer att vattenfyllas fullt ut.  
 
Den ansökta verksamheten utgör en del i det långsiktiga tryggandet av 
råvara för LKABs fortsatta förädlingsverksamhet, i synnerhet LKABs 
förädlingsverksamhet i Svappavaara. Den utgör också ett led i att trygga 
utvecklingen av tätorten Svappavaara och det lokala näringslivet. Ett 
nollalternativ skulle därmed i förlängningen innebära ett betydande 
bortfall av framtida arbetstillfällen i regionen. Nollalternativet skulle 
också innebära ett mycket stort inkomstbortfall för LKAB-koncernen och 
svårigheter att behålla nuvarande marknadsandelar. Vidare kan det rent 
allmänt ur hushållningssynpunkt betraktas som positivt att påbörja 
gruvbrytning i ett redan påverkat område som Mertainen. Ur samma 
aspekt kan det anses vara ett mindre bra alternativ att avstå utvinning och 
förädling av betydande mineralfyndigheter. 

10.2 Konsekvenser av alternativ utformning (huvudalternativ 5) 
Nedan görs en jämförelse av konsekvenser för huvudalternativ 5 och den 
valda utformningen, huvudalternativ 2. Endast de delar som innebär 
skillnader i konsekvenser tas upp. 
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10.2.1 Konsekvenser för landskapsbild 
Skillnaden mellan huvudalternativ 5 och 2 med avseende på framtida 
landskapsbild är att huvudalternativ 5 innebär att verksamheten sprids 
över ett större område. De landskapsomdanande åtgärderna blir därmed 
mer omfattande jämfört med om deponierna och övrig verksamhet hade 
samlats på en plats. 

10.2.2 Buller 
Huvudalternativ 5 innebär ett större område för bulleralstrande arbeten 
och därmed större bullerspridning jämfört med valt huvudalternativ 2. 

10.2.3 Utsläpp till luft 
I Tabell 21 redovisas en jämförelse mellan beräknade årliga emissioner 
för två alternativa layouter: dels valt alternativ (huvudalternativ 2) och 
dels den alternativa utformningen (huvudalternativ 5, se vidare avsnitt 
6.2.2). Tabellen visar summan av beräknade emissioner till luft samt 
dieselförbrukning förknippade med interna och externa transporter för 
respektive huvudalternativ och transportsätt (lastbil eller järnväg). Av 
tabellen kan man utläsa att den totala dieselförbrukningen och 
emissionerna till luft blir större vid huvudalternativ 5.  
 
För att tydligare kunna jämföra skillnader mellan de två alternativen 
presenteras i Tabell 22 en jämförelse av beräknade årliga emissioner till 
luft för endast interna transporter. Det framgår tydligt att skillnaderna 
mellan de två alternativen helt avser de interna transporterna och det 
ökade transportavstånd som läget för sidobergsupplaget i huvudalternativ 
5 innebär. 
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Tabell 21. Totala årliga emissioner till luft för valt alternativ och alternativ 
utformning. Tabellen visar summan av beräknade emissioner till luft samt 
dieselförbrukning förknippade med interna och externa transporter för respektive 
huvudalternativ och transportsätt. Emissioner som härrör från damning har ej 
räknats med.  Ej heller emissioner kopplade till energiförbrukningen för 
järnvägstransport av sovrad produkt till Svappavaara. 
 Diesel-

förbrukning 

Emissioner till luft per år 

NOx och HC CO PM* CO2 

Layoutalternativ + 

transportsätt 
m3 ton ton ton ton 

Valt alternativ + 

järnväg (2G) 
20 800 357 322 13,1 53 900 

Alternativ 

utformning + järnväg 

(5G) 

22 600 383 347 14,4 58 400 

Valt alternativ + 

lastbil (2H) 
23 200 373 325 13,3 60 100 

Alternativ 

utformning +lastbil 

(5H) 

25 000 400 348 14,6 64 600 

*PM avser ”particulate matter”, dvs. partiklar. 

 
Tabell 22. Jämförelse interna transporter: transport av sovringsavfall från kross- 
och sovringsanläggning till upplag, transport av sidoberg från dagbrott till upplag. 

  Emissioner till luft per år 

  
Diesel-

förbrukning 

NOx 

och HC
CO PM CO2 

 Layoutalternativ m3 ton ton ton ton 

Valt alternativ 

(huvudalternativ 2) 
10 800 161 151 7,6 27 400 

Alternativ utformning 

(huvudalternativ 5) 
12 600 188 176 8,8 32 000 
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10.2.4 Utsläpp till vatten och konsekvenser för ytvattensystem 
Verksamhetens sammanlagda utsläpp till vatten kommer inte att 
förändras, eftersom denna bygger på länshållning av gruvan och den 
lakning av sprängämnesrester eller partiklar från berghanteringen som 
följer av verksamheten. Dessa verksamheter är desamma som för 
huvudalternativ 2. Skillnaden är att man vid huvudalternativ 5 kommer 
att nyttja två recipienter: Mertaseno och Pounujoki. Orsaken är att 
lakvatten från sidobergsupplaget i huvudsak kommer att avvattnas mot 
ett av Pounujokis källflöden. Därmed kommer Pounujoki att ta del av det 
kväve och de partiklar som härrör från sidobergsupplaget. 
 
Den framtida vattenföringen i Mertaseno och Pounujoki har beräknats för 
huvudalternativen 2 och 5 (Tabell 23 nedan). Beräkningspunkt för flöde i 
Mertaseno, med tillhörande avrinningsområde, är provpunkten för 
vattenkemi (SVA69) belägen direkt nedströms den planerade 
utsläppspunkten för vatten från gruvverksamheten. Beräkningspunkt för 
flöde i Pounujoki, med tillhörande avrinningsområde, är provpunkten för 
vattenkemi (SVA78) belägen 800 m uppströms utloppet i Torne älv (se 
figur 16). Beräkningspunkten för Pounujoki är alltså belägen i slutet av 
vattendragets sträckning. I bilaga B4 visas kartor över 
avrinningsområdena för respektive beräkningspunkt. Arean varierar 
något mellan de olika alternativen som resultat av dikesdragningar för 
verksamhetsområdet. 
 

Tabell 23. Beräknad vattenföring vid provpunkter för vattenkemi nedströms om 
verksamhetsområdet. 

Mertaseno 
(SVA69) 

Area
(km

2
)

MQ 
(m

3
/s)

MLQ
(m

3
/s)

MHQ
(m

3
/s)

Q2 
(m

3
/s)

Q5 
(m

3
/s) 

Q10 
(m

3
/s) 

Q50 
(m

3
/s)

Q100
(m

3
/s)

Nuläge  43,41  0,39 0,13 6,25  13,57  18,09  20,60  26,63  29,14

Alternativ 2  48,01  0,43  0,15  6,91  15,00  20,00  22,78  29,45  32,23

Alternativ 5  46,25  0,42  0,15  6,66  14,45  19,27  21,95  28,37  31,05

Puonujoki 
(SVA78) 

Area
(km

2
)

MQ 
(m

3
/s)

MLQ
(m

3
/s)

MHQ
(m

3
/s)

Q2 
(m

3
/s)

Q5 
(m

3
/s) 

Q10 
(m

3
/s) 

Q50 
(m

3
/s)

Q100
(m

3
/s)

Nuläge  36,09  0,32 0,11 5,20  11,28  15,04  17,13  22,14  24,23

Alternativ 2  35,76  0,32  0,11  5,15  11,18  14,90  16,97  21,94  24,01

Alternativ 5  37,50  0,34  0,11  5,40  11,72  15,63  17,80  23,00  25,17
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Av tabellen kan man utläsa att de olika alternativen (sett till förändrade 
ytor) innebär endast marginella förändringar av vattenflödena i 
Mertaseno eller Pounujoki jämfört med idag och jämfört mellan 
alternativen. Bortledningen av vatten via diken och länshållningen av 
dagbrottet innebär emellertid att vattenflödet vid utsläppspunkten i 
Mertaseno och Pounujoki ökar. 
 
Pounujoki har hög ekologisk status och god kemisk status i nuläget. I den 
punkt där vatten från sidobergsupplaget kommer att avvattnas är 
vattenföringen mycket liten och detta innebär att spädningen av i 
lakvattnet ingående parametrar blir mindre än i det stora vattendraget 
Mertaseno. Alltså kommer halten av kväve vara betydligt större i 
utsläppspunkten i Pounujoki jämfört med i Mertaseno och risker för 
negativ påverkan på akvatiskt liv kan eventuellt föreligga. 

10.2.5 Konsekvenser för naturvärden mark 
Lokalisering av sidobergsupplag enligt huvudalternativ 5 har förordats i 
samråden sett till naturvärden mark. De markområden som då tas i 
anspråk har inte de naturvärden som finns vid lokaliseringen av 
sidobergupplaget vid huvudalternativ 2. 

10.2.6 Konsekvenser för friluftsliv, jakt och fiske 
Större markområden tas i anspråk vid huvudalternativ 5, vilket innebär 
mer störningar för vilt och att fler naturliga passager stängs. Den utökade 
instängslingen av verksamhetsområdet innebär också att rörligheten för 
friluftsliv begränsas ytterligare. 

10.2.7 Konsekvenser för rennäring 
Gabna sameby har förordat huvudalternativ 5 på grund av att förlust av 
renbete på så sätt kan minskas. Man anser att beteslandet i det område 
där sidobergsupplaget skulle ligga vid huvudalternativ 2 är mycket 
värdefullt och att om man måste välja mellan två platser vill man förorda 
huvudalternativ 5. 
 
Laevas har under samrådsprocessen framfört att man förordar 
huvudalternativ 2, i kombination med underalternativ G eller H. 
Anledningen till detta är att denna lösning för Laevas del bedömts ge 
mindre påverkan på Laevas intressen än huvudalternativ 5 och andra 
under samrådsprocessen utredda alternativ. Laevas befarar att 
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huvudalternativ 5 skulle innebära ökat tryck på betesområden på och vid 
huvudflyttleden. Detta eftersom den vintergrupp från Gabna sameby som 
normalt viker av norrut på lokal flyttled före Mertainen även den  skulle 
tvingas använda huvudflyttleden, vilken vid Mertainen används av både 
Gabna och Laevas.  

10.2.8 Konsekvenser för framtida utvidgning av gruvan 
Huvudalternativ 5 med en placering av sidobergsupplaget på västra sidan 
av dagbrottet innebär en risk för att en framtida utvidgning av gruvan 
försvåras. Vid brytning av malm i dagbrott är det viktigt att inte placera 
upplag eller infrastruktur på hängväggen, eftersom man därmed inte kan 
göra nya omtag utan att behöva flytta på dessa anläggningar. De 
geologiska förutsättningarna typer på att det kan finnas ytterligare malm 
mot djupet och längs mineraliseringens stupning samt strykning, även om 
detta inte har hunnit verifieras med prospekteringsborrningar. 

10.3 Motiv till vald utformning av planerad verksamhet 
LKABs motiv till vald utformning av planerad verksamhet sammanfattas 
nedan. 
 
Av de huvudalternativ 1-5 som bolaget har låtit utreda är det endast 
huvudalternativ 2 och 5 som har passerat genom den första sållningen 
med avseende på konsekvenser sett till omgivande miljö och ekonomisk 
genomförbarhet. Huvudalternativ 2 har valts med utgångspunkt av i 
huvudsak följande kriterier: 
 

- Risken för en begränsning av en framtida utvidgning av gruvan är 
mindre jämfört med huvudalternativ 5 

- Endast en recipient, Mertaseno, tas i anspråk 
- Ekologiska och kemiska effekter på Mertaseno blir mycket 

begränsade 
- Verksamhetsområdet blir mer begränsat, vilket minskar: 
- Effekten på rörligt friluftsliv 
- Effekten på vilt (rörlighet/passager) och jakt 
- Spridning av buller 
- Transporterna och därmed utsläppen till luft blir minst för detta 

alternativ 
- Alternativet är fördelaktigast sett till ekonomiska aspekter och 

resurshushållning 
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LKAB fortsätter samrådsprocessen med samtliga berörda parter för att 
om möjligt ytterligare kunna anpassa verksamhetens utformning efter 
önskemål och behov inom de ramar som ges för huvudalternativ 2. 
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11 Efterbehandlingsplan och miljökonsekvenser 
efterbehandlingsskede 

En efterbehandlingsplan har upprättats för verksamhetsområdet. Syftet 
med denna är att säkerställa en miljömässigt lämplig efterbehandling av 
den planerade verksamheten i Mertainen. Efterbehandlingsplanen 
återfinns i sin helhet som bilaga till avfallshanteringsplanen, bilaga B3. 
Nedan återges i korthet planerade efterbehandlingsåtgärder för olika 
verksamhetsdelar. 
 
Efterbehandlingsplanen bör kontinuerligt uppdaterats under 
verksamhetens drifttid. Detta för att säkerställa att den anpassas till hur 
det faktiska efterbehandlingsbehovet ser ut allteftersom verksamheten 
fortskrider, kunskaper från kontrollprogram under driftsskede blir 
tillgängliga och nya metoder och ny teknik utvecklas. 

11.1 Efterbehandling infrastruktur 
Infrastruktur avser i detta fall industriplanen med kross/sovringsfunktion, 
servicebyggnader, truck- och tillfartsvägar samt diken och 
sedimentationsbassänger.  
 
Alla byggnader, installationer och maskiner avlägsnas, diken och 
sedimentationsbassänger läggs igen. Därefter sker markberedning, 
marken moräntäcks och vegetering sker.  

11.2 Efterbehandling dagbrott 
Dagbrottet kommer att efterbehandlas genom att alla installationer av 
värde eller som kan vålla miljöskada avlägsnas. Därefter får dagbrottet 
vattenfyllas genom naturlig inströmning av yt- och grundvatten samt 
nederbörd. Eftersom dagbrottet är beläget i en sluttning kommer det inte 
att vattenfyllas upp till kanten annat än i den södra delen, där omgivande 
topografi är som lägst. För att förhindra fallolyckor kommer därför 
moränslänterna runt kanten att släntas av och dagbrottskanten markeras 
med stora stenblock med 5-7 m mellanrum. 
 
Efter att dagbrottet vattenfyllts, vilket beräknas ta ca 50 år, kommer det 
att brädda söderut mot Mertaseno. Vattenkvalitén på bräddat vatten 
kommer att vara likartad med den för länshållningsvattnet under 
driftskedet (se Tabell 13 i avsnitt 8.3.1 ovan). Dock kommer utlakningen 
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av kväve att klinga av snabbt eftersom ingen tillförsel genom vidare 
sprängningsarbeten sker. Påverkan på recipient till följd av detta 
redovisas i avsnitt 11.5 nedan. 

11.3 Efterbehandling upplag för sidoberg/sovringsavfall 
Som konstaterats ovan, (avsnitt 5.6.1), bedöms inte deponerat 
sidoberg/sovringsavfall varken vittra eller laka i någon omfattning av 
betydelse. Därför planeras för en s.k. okvalificerad efterbehandling, 
vilket i korthet innebär avsläntning, täckning med ca 0,3 m morän och ca 
0,1 m växtetableringsskikt i form av rötslam, skogsavfall eller annat 
lämpligt vid efterbehandlingstillfället tillgängligt material. Syftet med 
täckningen är i första hand att möjliggöra snabb återetablering av 
växtlighet så att området åter kan användas för ursprunglig 
markanvändning i form av renbete etc. 
 
Lakvatten från upplaget kommer i efterbehandlingsskedet att dränera i de 
riktningar som ges av terrängens lutning. Detta innebär dränering dels 
mot Saittajärvi i öst (ca 60 %) och dels mot Pounujoki i norr (ca 40 %). 
Påverkan på recipienter till följd av detta redovisas i avsnitt 11.5 nedan.  

11.4 Efterbehandling upplag för avrymningsmassor 
Totalt planeras upplagen för avrymningsmassor innehålla 2,2 Mm3. 
Moränbehovet för planerad efterbehandling är ca 1 Mm3. Resterande 
delar av upplagen kommer släntas av och vegeteras.  
 
Deponerade avrymningsmassor består i efterbehandlingsskedet av de 
avrymningsmassor (främst morän) som inte använts för efterbehandling 
av övriga delar av verksamhetsområdet. Som konstaterats ovan (avsnitt 
5.5.1), bedöms dessa massor varken vittra eller laka i någon omfattning 
av betydelse. Lakvattenmängderna kommer också att vara små, och ingen 
vidare konsekvensbedömning görs därför. 

11.5 Konsekvenser för recipienter i efterbehandlingsskedet 
Koncentrationerna av metaller i vatten som från dagbrottet dränerar till 
Mertaseno bedöms vara (maximalt): 0,1 µg/l As, 0,01 µg/l Cd, 0,02 µg/l 
Cr, 3,2 µg/l Cu, 0,002 µg/l Hg, 0,1 µg/l Ni, 0,02 µg/l Pb och 2,65 µg/l Zn 
(se Tabell 13 ovan). 
 



 

 
 

 

W:\Process\K_Dokument\Utredningar\Interna\2012\12-725 Svappavaara-Mertainen Miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd till 

fullskalig brytning.docx 

Bilagor: 

14 
 Datum: 

2012-02-28 
 Vår beteckning: 

12-725 

 141 (142) 

Säkerhetsklassificering: 

Öppen 
      

Handläggare │ Avd/Sektion 

Viveca Nordanfjäll Roslin │ TQ/Yttre miljö 

D   0980-719 73 

E   viveca.roslin@lkab.com 

 

  

Avrinninningsområdet för det efterbehandlade dagbrottet är ca 1,6 km2. 
Avrinningsområdet för Mertaseno är i efterbehandlingsskedet ca 43 km2. 
En utspädning om drygt 25 gånger kommer därmed att ske. Med hänsyn 
tagen till utspädningen kan konstateras att risken för biologiska effekter i 
Mertaseno är försumbar. 
 
Saiittajärvis avrinningsområde är ca 4,8 km2. Avrinningsområdet för den 
andel av upplaget för sidoberg/sovringsavfall som dränerar mot 
Saittajärvi är ca 1,6 km2. En utspädning om ca 3 gånger kommer därmed 
att ske, varför påslaget av metaller blir en tredjedel av ovan angivna 
koncentrationer. Med hänsyn tagen till detta och bakgrundshalter i sjön 
(Tabell 5) kan konstateras att vattenkvaliteten i Saittajärvi kommer att 
motsvara klass 1 (Zn), klass 2 (As, Cd, Cr, Ni) och klass 3 (Cu och Pb) 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket, 1999; gränserna återges även i Tabell 19 ovan ). 
 
Avrinningen kommer till stor del att ske i form av grundvatten och det 
finns ett bälte av myrmark mellan upplaget och sjön. Därmed finns 
förutsättningar för viss fastläggning av metaller i mark innan vattnet når 
sjön. Angivna koncentrationer i lakvattnet är dessutom 
maximikoncentrationer. Sannolikt blir resulterande framtida 
koncentrationer i Saittajärvi därför lägre än vad som angivits ovan, men 
viss påverkan går ej att utesluta.   
 
Nedströms Saittajärvi ligger Ainasjärvi, vilken har ett avrinningsområde 
om ca 60 km2, varför mycket kraftig utspädning sker (ca 40 gånger). 
Risken för biologiska effekter i sjön är därför försumbar. 
 
På motsvarande sätt som för Saittajärvi och Ainasjärvi kan konstateras att 
den andel av lakvattnet som dräneras mot Pounujoki kommer att spädas 
ut i storleksordningen 30 gånger innan det når vattendraget, varför risken 
för biologiska effekter i Pounujoki är försumbara. 
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