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Samråd inför 
Dannemoragruvans återstart

Program
1. Företagspresentation Christer Lindqvist
2. Teknisk beskrivning Karl-Axel Waplan
3. Miljöpåverkan Henning Holmström
4. Frågestund







Klimatavtalet COP 21  - GRANGEX ledstjärna

 EU Green Deal
 EU  Fit for 55
 EU:S Taxonomi
 UN IPCC 1& 2
 COP 26



EU ETS – Handel med utsläppsrätter
Ökad kostnad driver på omställningen

x 3



EU Fit for 55 & taxonomin
Järn- & stålframställningen i ett paradigmskifte



Järn & stålprocesser – idag 8% av global CO2



>67% Fe 4% av 
marknaden

Världsmarknaden för 
järnmalm 



Järnhalt över 67% ; 4-5x större
marknad 2030

”Grade is becoming King” –
ökande efterfrågan



GRANGEX DANNEMORA
Den första koldioxidfria gruvan?

”En del av den gröna 
industriella revolutionen”

”En del av Europas strategiska 
järnmalmstillgångar”



Dannemoras omvandling är historisk och 
tyvärr vältimad!



Dannemoras tekniksprång
Modern anrikningsteknik

68%
2015



Dannemoras tekniksprång
Modern anrikningsteknik

76,3%

23,7%

Dannemora 55% Fe
=>2015
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Gråberg
94%

6%
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Gruvbrytning
Under jord

Dannemoragruvan- En grön återstart 2025
med en högkvalitativ järnmalmsprodukt

Malm-
uppfordring

Malmkross
&

anrikning

Järnvägs
transport

35 km
Hamnlogistik

Gruvbrytning
under jord

Malmkross 
&-

uppfordring

Malm
anrikning

Järnvägs-
transport

35 km
Hamnlogistik

-2015

2025->

100% Vätgas100% el 100% el 100% el 50% HVO/50% el

Dannemoragruvan var i drift tom 1992 samt 2012 till 2015
Producerade  lågkvalitativa järnmalmsprodukter 

100% diesel 100% diesel80% diesel/20% el 100% el 50% diesel/50% el



–
Återstarten av Dannemoragruvan

En grön världsklassprodukt 68% järnhalt 
Låg produktionskostnad (OPEX) USD 51*/dmt
Lågt investeringsbehov till produktionsstart c 1180 MSEK
Produktionsvolym 1,1 dmt/år 
Nuvarande produktionstid (LoM) >9 år
Möjlig expansion 8-10 år

*Inkl driftsinvesteringar & återställningskostnader 53 MUSD



OPEX* vs. FOB pris Hargs Hamn

Bench mark 
prissättning

Spot market

USD/dmt

USD51*/dmt
7

* OPEX produktkostnad inkl driftsinvesteringar etc fritt lastat Hargs hamn



–
Dannemoragruvan -huvudinvesteringar

Länspumpning av gruvan med vattenrening
Helt elektrifierad maskinpark uj & oj
Ny krosstation uj på 460 avv
Färdigställande av uppfordringsanläggningen
Ny kvarnhallsbyggnad
Helt ny malmbehandlingsprocess, sovring & anrikning

*Inkl driftsinvesteringar & återställningskostnader 53 MUSD



Steg för steg mot produktion:



info@grangesbergexploration.se



Dannemora Gruvan – Återstart
Teknisk beskrivning

GRUVBRYTNINGEN
• Helt elektrifierad
• Senaste teknik
• Allt gråberg kvar i gruvan
• 1:a krossteget under jord 
• Mkt torr gruva

PROCESSEN
• Uppfodring med bergspel(Inga lastbilar)
• Våt och torr bearbetning
• Malning till 30 micron
• Fe + 68 %
• All avfallssand åter ner i gruvan
• Inget överskottsvatten

LOGISTIK
• HVO eller vätgas
• Jvg till Hargshamn eller Gävle

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Tekniska studier och projektläget
Förstudie klar Maj 2021
Visar att det är möjligt att producera ett högvärdigt järnkoncentrat, + 68 %, ca 1 Mton färdig 
produkt, 3 Mton råmalm

PFS, Preliminary Feasibility Study , presenterad Januari 2022
Bekräftar möjligheten att med god lönsamhet producera ett högvärdigt järnkoncentrat med en i 
princip koldioxidfri gruvproduktion. Koncentratet når kraven för framställning av grönt stål

FS, Slutlig projekt studie
Planeras att inledas under våren. Förutsättning för finansiering av projektet. Beräknas ta ca 6 
månader. Slutgiltigt beslut inom kort.

Övriga studier och undersökningar
Parallellt med nämnda studier pågår undersökningar, utvärderingar och studier delvis nödvändiga 
för ovan nämnda studier samt förutsättning för MKB och slutligt miljötillstånd

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Gruvan

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Gruvan

2022-03-17 Dannemora - Samråd



2022-03-17

Kross o Schaktområdet

Dannemora - Samråd



2022-03-17

All utrustning eldriven - Batteri

Dannemora - Samråd



2022-03-17 Dannemora - Samråd



2022-03-17

CO2 reduktion under jord

CO2 reduktion vid utnyttjande av Elektrisk gruvutrustning

Per år LOM(9 år)

5 873 52 855 Ton 

Dannemora - Samråd



Stora tomrum under jord för gråberg och 
avfallssand

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Konceptuellt  Flödesschema

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Industri-
området

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Industriområdet

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Vattenbalansen

2022-03-17 Dannemora - Samråd



Logistik

2022-03-17

Jvg till Hargshamn eller Gävle, HVO el vätgas Harghshamn

Täckt lagerbyggnad Malmkajen Hargshamn 

Dannemora - Samråd



Dannemora Gruvan – Återstart
Miljö

2022-03-16 Dannemora 

Samrådsmöten Särskilt Berörda och Allmänhet 16-17 mars 2022



Agenda
1. (Verksamheten är redan presenterad).
2. Prövningens avgränsning
3. Kort Områdesbeskrivning
4. Pågående Utredningar 

Miljö- och vatten
Avfall/Restprodukter
Buller/Vibrationer

3. Kortfattad beskrivning av miljökonsekvenser att bedöma
Naturmiljö
Vatten och Avfall
Kulturmiljö
Buller och Vibrationer



Prövningens Avgränsning
• Byggnation av vattenreningsanläggning, tömning av befintlig gruva med utsläpp till 

recipient efter vattenrening
• Nödvändiga förberedande arbeten ovan och under jord, om/tillbyggnation av 

anrikningsverk
• Ansökan kommer omfatta en verksamhet med produktion av ca 1,1 Mton produkt per år, 

motsvarar en brytning och anrikning av som mest ca 3,5 Mton malm per år.
• Deponering av gråberg samt anrikningssand under jord i utbrutna hålrum.
• Nödvändig vattenhantering inkl. länshållning av gruva under drift med tillhörande 

vattenrening vid utsläpp till recipient.
• Vattenförsörjning av anrikningsverk med uttag av vatten från Gruvsjön, och/eller 

Sundbroån/Dannemorasjön samt lagring av vatten i Gruvsjön och/eller konstruerade 
bassänger ovan/under jord.

• Anläggande, ombyggnation och drift av de anläggningar, och i övrigt vidtagande av de 
förändringar, som behövs för produktionen.

• Nödvändiga transporter av produkt (följdverksamhet) till Hargshamn och/eller Gävle



Områdesbeskrivning



Planerade och Pågående utredningar
• Naturinventering Gruvsjön (Pelagia)

• Akvatiska undersökningar Sundbroån, Dannemorasjön (Pelagia)

• Ytvattenutredningar inkl. Sediment Sundbroån, Dannemorasjön (Pelagia samt Dannemora pågående 
egenkontroll)

• Geohydrologiska utredningar inkl. fältundersökningar/borrning omfattande en grundvattenmodell 
visande influensområde och tillrinning (Geosyntec)

• Malm/avfallskaraktärisering (Dannemora, Geosyntec, ALS)

• Utredning buller/vibrationer samt inventering av riskobjekt (Nitroconsult, Ensucon)

• Riskanalyser ras/stabilitet (Itasca, Dannemora)

• Vattenrening (Chromafora samt VA-drift)

• Statusrapport enligt IED (Geosyntec)

• Handlingsprogram Seveso (sannolikt sprängmedelskonsult)

• Kulturmiljö (tidigare äldre utredningar nyttjas)



Kortfattat beskrivning av 
miljökonsekvenser att bedöma

Sammanfattning av miljökonsekvenser:
Planerad drift liknar den tidigare verksamheten pre-2015.
• Viss kemisk påverkan samt påverkan på vattenföring i samband med tömning av gruvan 

trots vattenrening (”dricksvatten”) => Risk för påverkan på miljökvalitetsnorm (främst 
flöde) under tömningskede, dock inte permanent.

• Påverkan på vattenföring (vattenhantering) i samband med drift då anrikningsverket 
kräver vatten (tillskott på vatten nödvändig) => Bedöms inte påverka någon 
miljökvalitetsnorm (vattenrening samt minimering av flödespåverkan).

• Buller i samband med främst transporter, vibrationer i samband med 
sprängningsarbeten.

• Ingen direkt påverkan på riksintressen (miljö) eller andra miljöintressen då i huvudsak 
redan påverkade områden kommer nyttjas (Gruvsjön hyser dock vissa naturvärden).

• Ingen bedömd påverkan på kulturmiljö.



Naturmiljö

Naturmiljö
Inga skyddade områden 
påverkas.
• Naturvärdesinventering (t.ex. 

fågel, grodjur, NVI)
• Natura 2000 område på långt 

avstånd (nedströms).
• Delar av Gruvsjön har 

preliminärt höga naturvärden 
(biotop bladvass).



Grundvatten

Brunnar
• Preliminär grundvattenmodell 

=> Särskilt berörda.
• Testbrunnar installerade, 

provpumpade.
• Brunnar finns inom bedömt 

influensområde.
• Totalt ligger 33 energibrunnar, 

nio observationsbrunnar, två 
enskilda vattentäkter samt nio 
brunnar med okänd 
användning inom bedömt 
influensområdet.

• Tätt berg har bekräftats => 
Bedömd påverkan ringa.



Ytvatten

Ytvatten
• Sundbroån närmast liggande 

recipient. Dannemorasjön 
nedströms. Måttlig ekologisk 
status, uppnår ej god kemisk 
status.

• Två grundvattenförekomster.

Vattenförekomst Dannemorasjön Fyrisån - Sundbroån Diken genom Gruvsjön
Förvaltnings ID WA71444841 WA96853726 WA85976314

Ekologisk status Måttlig Måttlig Måttlig
Kemisk status Uppnår ej god Uppnår ej god Uppnår ej god
MKN Ekologisk status God ekologisk status 2027 God ekologisk status 2027 God ekologisk status 2027
MKN Kemisk status God kemisk status God kemisk status God kemisk status
Undantag 2027 Cd Cd, Pb Cd



Tömning av Gruva

Ytvatten
• Ca 3,2 Mm3. Ca 6-8 månader. Max 

800 m3/h.
• Vattenrening i samband med 

tömning samt under drift => 
Dricksvattenkvalitet.

• Erfarenheter från tidigare tömning 
och drift utan vattenrening => 
Ringa påverkan (högre halter 
uppströms).

• Påverkan på Sundbroån under 
tömningskedet t.ex. avseende 
flöde. 

Element Gruvvatten Permeat 5 l Permeat 12 l Permeat 16 l Permeat 21 l 

Na 26.9 35.5 35.3 33.9 35.7 

Mg 49.7 47.8 47.9 45.2 46.8 

K 8.37 8.2 8.16 7.6 8.43 

Ca 95.7 92.8 91.8 87.4 89.7 

Al 195 148 149 143 148 

Mn 36.1 22.8 21.7 20.9 21.2 

Fe 52.5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Co 0.438 0.332 0.26 0.396 0.263 

Ni 3.12 2.11 1.57 1.67 2.34 

Cu1 11 32.5 18.7 15.6 20 

Zn 488 18.2 15.7 15 31.1 

As 78.4 6.62 6.48 6.13 6.19 

Cd 0.462 0.112 0.053 0.204 0.066 

Ba 14.8 13 12.8 12.1 12.9 

Pb 0.964 0.544 0.396 0.505 0.413 

 



Vattenhantering 
Drift - Inga Utsläpp vid Normala Förhållanden

Vattenhantering
• Systemvattenbalans - Vattenhantering
• Gruvsjön ska länshållas enligt äldre 

dom (1966). Ca 185 m3/h i snitt. 
Anrikningsverket behöver ca 100 
m3/h.

• Vatten kan tas från Gruvsjön
alternativt direkt från Sundbroån eller 
Dannemorasjön, men behov finns av 
att lagra vatten för att inte påverka 
Sundbroåns flöde vid 
lägflödesperioder

• Cirka 150 000 m3 bedöms preliminärt 
behöva lagras. Antingen genom att 
nyttja Gruvsjöns variation i nivå (någon 
dm) alternativt bygga en bassäng.

• Arbete pågår för att minimera 
vattenförbrukningen i anrikningsverket 
t.ex. genom att torrdeponera i gruvan.



Vattenhantering - Drift



Anrikningssand och Gråberg
Anrikningssand och Gråberg
• Karaktärisering pågår. Kinetiska samt statiska 

försök. Försöksdata nu från ca 6 månader.
• Olika typer av anrikningssand samt gråberg 

representativt för brytning (samlingsprov).
• Preliminära data visar bl.a. att avfallet 

(anrikningssand och gråberg) är 
nettoneutraliserande med en hög s.k. NPR-kvot 
och hög och NNP-potential. Svavelhalten i 
anrikningssanden är relativt låg men dock 
högre än 0,1%.  

• Arsenikkoncentrationerna i anrikningssanden 
varierar mellan 18,6 – 106,5 mg/kg TS (KM 
10/MKM 40), koppar mellan 54 – 236 mg/kg TS 
(KM 80/MKM 200), zink 197 – 700 mg/kg TS 
(KM 250/MKM 500) och bly 76 – 214 mg/kg TS 
(KM 50/MKM 400). 

• Oxidationen/vittringen mycket låg (ännu lägre 
under vatten). ”Steady state” => Ingen lakning 

• Återfyllnad under drift => Återfyllnad av bi-
produkt inte avfall. 



Kulturmiljö

Kulturmiljö
Bedömd påverkan liten.
• Befintligt och 

påverkat 
industriområde.

• Moderna delen av 
anrikningsverket 
byggs ut i vinkel.

• Inga skyddade objekt 
ska påverkas av 
planerad verksamhet 
då den sker inom 
tidigare nyttjande 
områden.



Buller, Vibrationer, SEVESO
Buller

• Delar av den planerade gruvverksamheten kan ge upphov till buller i omgivningen under de tider arbeten pågår. Dessa
har koppling till verksamheten inom industriområdet och nära anrikningsverket. Krossning och malning av malm avses
dock ske under jord och inomhus.

• För bostäder med särskild närhet till verksamheten eller utfarter kan konsekvensen bli en ökad bullerbelastning.
Kanske då främst p.g.a. vissa godstransporter och persontransporter till och från verksamheten samt inom
industriområdet.

• Åtgärder kommer att vidtas så att riktvärden för buller skall innehållas för bostäder i området och inlösen kan erbjudas
i förekommande fall om så skulle krävas. De bullerstörningar som verksamheten kommer att medföra bedöms
sammantaget kunna hanteras.

Vibrationer

• Sprängningar kan komma att påverka omgivningen genom vibrationer som fortplantas i berggrunden. I huvudsak är
det två möjliga konsekvenser av dessa vibrationer som kan förutses. Avståndet från platsen för sprängning till
närmaste bebyggelse som regel är mellan 580 och 1 110 meter vilket enligt erfarenheter från tidigare verksamhet inte
medfört några skador eller kunnat klassas som över komfortnivån för sprängning.

SEVESO

• SEVESO, lägre kravnivån p.g.a. laddade mängder



Efterbehandling
• Underjordsbrytning med återfyllning av bergrummen medför även att en stor del av 

efterbehandlingsarbetet redan är genomfört när gruvan avvecklas. 
• Underjordsgruvan kommer fyllas upp över tid och vattenytan kommer att stabiliseras på 

den nivå som styrs av naturliga förhållanden. Sannolikt runt nivån -308 m. 
• Vattenkvaliteten i det vatten som då samlas i gruvan bedöms endast marginellt påverkas 

av de restprodukter från verksamheten (anrikningssand och gråberg) som placeras i 
gruvans bergrum då avfallet är finkornigt och till delar stabiliserat med minimal 
genomströmning av vatten. Jmfr avfallskaraktärisering. Preliminära data visar låg 
lakbarhet vid oxiderande förhållanden och lakbarheten kommer att vara ännu lägre 
under reducerade förhållanden d.v.s. under full vattenmättnad. 

• Byggnader rivs alternativt behålls för annan användning. Schakt och ramper plomberas 
med gråberg och/eller betongplugg. Maskiner, utrustning och annat av värde säljs av. 

• Bedömningar av rasrisker och rasriskzoner kommer att grundas på då erhållen kunskap 
om bergets beteende på den utförda brytningen. Förslag på översiktskartor för framtida 
markanvändning, respektive underlag för avstängning av områden med rasrisk tas vid 
behov fram tillsammans med kommunen. Återfyllningen av brytningsrummen under 
driften begränsar dock eventuella områden med rasrisk.

• Efterbehandlingsplanen och åtgärderna kommer även att beskrivas i kommande MKB 
samt vid behov uppdateras i kommande avfallshanteringsplaner (även omfattande 
efterbehandlingsplan och ekonomisk säkerhet). Det bör noteras att 
efterbehandlingsplaner numera uppdateras regelbundet, inkl. den ekonomiska 
säkerheten allteftersom en verksamhet förändras.



Dannemora samråd
Synpunkter och kommentarer

Senast 8 april 2022
Till:

info@grangesbergexploration.se
eller post till 

Grängesberg Exploration Holding AB (Publ), 
Sandhamnsgatan 48A, 115 60 Stockholm.

mailto:info@grangesbergexploration.se
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