
 

 

 

    

       Tverrfjellet Gruver – rensing av 
 gruvevann på naturens premisser 

   

   





Historik 

› Predikert at gruva skulle gå i overløp tidligst 
etter ca. 2030, men kom i 2008.  
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Kortslutning i Hjerkinndammen 
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Geologi og vannkjemi 

› Lav permabilitet, men stor lekkasje i gruvetak 

› Sidebergarter hovedsakelig amfibolitt og grønnstein, høyt 
innhold av Kalsium-karbonat 

› Ph rundt 7, d.v.s. metaller mest på partikkelform! 

› Det høye karbonatinnholdet medfører at pH forblir 
tilnærmet nøytral selv etter at metallene er oksidert.  

› Svovelkisen (FeS2) oksyderer til Fe2+ 

› Prosessen foregår mest sannsynlig i de deler av gruva 
som ikke er vannfylt, dvs. i malmsone I.   

› Syren som dannes ved oksydasjon med svovelkisen, 
nøytraliseres i reaksjon med metaller hvor 
karbonatmineralene har en dominerende rolle.  

› Fellingsprosessen av Fe3+ krever rikelig tilgang på 
oksygen 

› Slammet som dannes har tilnærmet samme egenvekt 
som vann, vanskelig å sedimentere i tradisjonelle 
sedimentasjonsbasseng. 
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Gruva i tverrsnitt 

› Dypere ned i gruva reduseres oksiderte metaller. 

› Innholdet av kobber 1 ‰ av innholdet i vann fra jernbanestollen. Ca og S var 
imidlertid dobbelt så høyt.  
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Parame

ter 

  

Prøve 

04.04.

2012 

Jernba

nestoll

en 

Arsen <10 <0,2 

Kadmiu

m 

<1 64 

Kobber <1 2 700 

Nikkel 6,5 39 

Sink 2 600 27 000 

Jern 180 2 900 

Kalsium 500* 200* 

Bly <5 4,1 

Krom <1 <0,5 

Svovel 430* 200* 



Bilder fra gruva og Kvernbekken 
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Luftesjakta, uttak med selvfall 
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Rensemetoder - alternativer 

1. Passive behandlingsteknikker med 
anlegg som er selvgående uten tilført 
energi og som krever liten grad av 
tilsyn. F.eks Life treasure – anlegg. 

 

2. Aktive behandlingsteknikker med 
anlegg som krever pumper, kjemikalier 
og stor grad av tilsyn. Ionebyttere 
aktuelt, gir mulighet for gjenvinning. 

 

3. Kombinasjonsanlegg hvor for 
eksempel mangel på hydraulisk trykk 
medfører at pumper må anvendes 
eller at kravet til utfelling krever 
fellingskjemikalier i et ellers 
selvgående anlegg.  
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   Positivt     Utfordring 

› Høy pH, ikke behov for 
nøytralisering 

› Mulig å hente ut fra 
stort dyp, bruke gruva 
som rensetrinn 

› Mulig med selvfall til 
rensetrinn 
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› Høyt jerninnhold  

› Gipsdannelse (høy 
Ca2+ og sulfat)  

› Endring i vannkjemi 
over tid 

 

 



Alternative tiltaksmetoder, sjekkliste!  

› Tiltak som reduserer tilgang på oksygen: 

› Nedsenking av det forurensende materialet i vann (utført i 
Hjerkinndammen). 

› Heving av grunnvannstanden (utført Tverrfjellet gruve). 

 

 

›  Tiltak som reduserer tilførselen av vann: 

› Avskjæring av grunn- eller overflatevann som tilføres det 
forurensende materialet f.eks. gjennom sprekker i 
gruvetaket. 

› Tildekking av vannførende sprekker eller sprekkesoner med 
tetningsmateriale eller membran for å redusere 
vanninntrengingen i gruverommene. 

 

 

› Geokjemiske tiltak: 

› Tildekking med syrenøytraliserende materiale (lite 
anvendt). 

› Passivisering/innblanding av syrenøytraliserende materiale i 
vannet.  
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Designfasen 
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-35o om vinteren! 



Dekk-klipp - Lier 
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Dekk-klipp – Tverrfjellet pilotanlegg 
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• I luften brytes fenol ned av hydroxyradikaler, halveringstid 15 timer.  

• I jord brytes den ned av mikroorganismer i aerobisk miljø, halveringstid ca en uke 

• Giftig for vannorganismer. Ingen bioakumulering av fenol er påvist. 

  

• I kanadiske retningslinjer for overflatevann og utredninger utført i regi av EU er 

akseptkriteriene for 4-t-oktylfenol og bisfenol A, som begge finnes i dekk-klipp, satt 

til hhv. 0,12 µg/l og 1,6 µg/l 7 .  
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Olivins-egenskaper – pilot på Tverrfjellet 
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Olivin er et orthosilikat 
med kjemisk formel 
(Mg,Fe) 2 SiO 4  med 
fullstendig blandbarhet 
mellom endeleddene 
(Fe 2 SiO 4  og Mg 
2SiO 4 ). For å få full 
effekt av olivinens evne 
til å binde tungmetaller 
må den knuses ned til 
fint mel (olivin 11). 
Knusing gir høy 
spesifikk overflate og 
eksponering av 
bindingsplasser i  
krystallgitteret.  



Kombinert anlegg – pilot på Tverrfjellet 
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Design 
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Konklusjoner 
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› Dekk-klipp, er  et  stabilt  materiale  som  er  godt egnet  i  rislefiltre.  Med  
unntak  av fenoler  lekker  ikke  dekk-klipp miljøfarlige  stoffer.  

› Metallene bindes  hovedsakelig  i  belegget  som dannes  på  overflaten  av  
gummibitene.  

› Bruker enkelt-klipp med større porevolum på Tverrfjelet, godt fall. Polering 
med  reaktive  sedimentasjonsdammer  for  å  binde  tungmetaller.  

› Erfaringer  fra  Ragn  Sells og Oppland Metall  viser  lang levetiden på dekk-
klippfiltre. I Lieranlegget er beregnet levetid  opp mot 100 år.  

› Olivingranulat  som  er  mettet  med tungmetaller er stabilt og kan deponeres 
som inert avfall.  Mettet dekk-klipp må håndteres som farlig avfall. 




