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Folldal gruver



Kilde til sur avrenning



Sur avrenning

Figuren viser 
massenes 
syredannings-
potensial



Sur avrenning til elva Folla



Pålegg fra SFT til NHD, 2003

Redusere avrenningen fra gruveområdet i 
størrelsesorden 60 – 90% 

Konsentrasjonen av kobber i Folla skal 
reduseres ned mot 10 - 15 µg/liter.



Mengde kobber til Folla pr år

6-23 t Cu/år

0,06-0,14 t Cu/år



Cu og Al i vannprøver fra Folla



Problemstilling

• Avgangsmasser produserer 
sur avrenning

• Sur avrenning reduserer 
biologisk liv i Folla

• Hva er riktig tiltak? 



Mulig tiltak – tildekking av avgangsmasser
 

 

Tildekkingsalternativ
Redusert transport 

av kobber (t/år)
% reduksjon av 
kobber i forhold 

midlere utslipp til 
Folla

Komb. 1 (D+E) 6,0 ~40 %

Komb. 2 (D+E+F) 8,6 ~60 %

Komb. 3 (D+E+F+G) 13,2 ~90 %



Tildekkingsforsøk i laboratorium

Tildekking med CCBE (capillary barrier
effects)

Finkornet lag, vannmettet, hindrer 
oksygen diffusjon

Drenering av vann fra finkornet lag 
hindres av grove lag med lavt 
vanninnhold

Krever minimal nedbør

Aubertin et al. 1995

0.5 m

0.8 m

> 0.3 m

Sr≈1

O2

H2O



Tildekkingsmasser

Retensjonslag (vannmettet)
─ Ferdig oksiderte avgangsmasser (siltige)

─ Naturlige siltige masser (grustak)

Grove masser 
─ Naturgrus fra Folldal (0-8 mm fraksjon) 



Kolonneforsøk – oksygen i porevann

fine sand

pre-ox

tailings

Column 1 Column 2



Resultater tildekkingsforsøk

Tildekkingslag basert på CCBE er effektivt for 
å redusere diffusjon av oksygen til et svært 
lavt nivå
✓ Pre-oksiderte masser viser best 

resultater

Redusert utlekking av kobber på 70-80% 
fra begge typer vannmettede masser



Er tildekking mulig løsning? 

Ja! Omfang, type tildekking og 
utforming må vurderes nærmere. 



Rensing av surt gruvevann

For å oppnå full effekt i tillegg til tildekking

Som eneste løsning om tildekking ikke er aktuelt

Målsetting om å ha enkelt system med lavt driftsbehov
─ Flere ulike metoder har vært utprøvd

Forutsetninger i Folldal:
─ Store temperaturforskjeller

─ Store nedbørsforskjeller



Nøytralisering av surt gruvevann –

Innblanding med sidebekk og utfelling på elvesletta
 

 

  

Overføringsledning fra 
Gorbekken 

Innblandings og 
utfellingsområde Folla 

Punkt V4, dagens gruvevann 



Laboratorieforsøk nøytralisering

Forsøkene ble utført i 
følgende blandingsforhold 
surt gruvevann: nøytralt 
vann:
1:5
1:10
1:20
1:30
1:50
1:100



Jern og aluminium



Veien videre

Valg av løsning avhenger 
av Riksantikvarens 
beslutning

Vurderer også andre 
renseløsninger sammen 
med Asplan Viak



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


