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ADAKFALTET 1920-79 EN

DO~1mMENTATION

Sammanstalld 1979 av Kjell Amdahl pa uppdrag av Namnden far
Statens gruvegendom.

SAMMANFATTNING

Gruvfaltet vid Adak by, 3 mil norr om Mala i Norsjo kommun i
Vasterbottens lan, genomlevde tva huvudepoker under nara
60 !rs tid.

1920-40 pagick geologiska undersokningar och geofysiska matningar foranledd av en lokal hemmansagares observationer inom
omradet.
Undersokningarna utfordes av Sveriges Geologiska Unders6kning
(SGU) som'ocksa i fortsattningen var engagerad inom faltet.
1940-79 agde gruvverksamhet rum omfattande alla stadier far en
gruvepok:
provbrytning ~ch provanrikning fram till 1945, fortsatta undersokningar far att sàkra viss malmbas, utbyggnad till reguljar
gruvbrytning med malmbehandling i anrikningsverk 1945, gruvproduktion t o m 1977, kontinuerligt l6pande unders6kningar
far att bibehalla malmbasen, omsider definitivt sinande malmtillgangar efter 1970, slutbrytning 1975-77, nedlaggning apriI
1978 med personalproblem som kunde losas, totalavveckling 1978-79.
Staten agde och disponerade fyndigr.eterna. Narmast ansvarig
myndighet var Kungl Kommerskollegium, senare N&mnden far
Statens gruvegendom pa 70-talet.
Boliden\Aktiebolag atog sig genoro ett legodriftsavtal 1940
att f6r Kronans rakning handha alI vel'ksamhet inom faltet.
Genom fornyade legodriftsavtal 1945, 1950 och 1958 samt ett
entreprenadavtal 1970 tillforsilltrades kontinuitet i ver~samheten.
~
BOLIDEN bitrader och handhar enIigt ett avtal 1977 avvecklingen,
som forvantas vara avslutad 1979.

Fran fyra separat belagna malmfyndigheter producerades totalt
ca 6,3 miljoner ton malm med genomsnittshalter 2,02 %'koppar,
0,6 g/ton guld, 9 g/ton silver.
Forsaljningsprudukterna fran faltet utgjorde totalt 442 470 ton
kopparslig med genomsnittshalter 27,74 % koppar, 3,2 g/ton guld,
95 g/ton silver.
I tidigt skede saldes ocksa 923 ton smaltmalm med genomsnittshalt 10 %koppar, 2,4 g/ton guld, 35 g/ton silver.
Metallmangderna i forsalda produkter fran faltet utgjorde totalt
122·977 ton koppar, 1.437 kg guld, 41.872 kg silver.
Ekonomiskt sett var Adakfaltet i forsta hand beroende av ett
tilldels ~tarkt svangande kopparpris, men kopparhalter i rnalmen
samt malmernas ofta besvarliga upptradande var likaledes tungt
vagande forutsattningar.
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Observerat inom Adakfaltets horisont uppvisar ekonomin overvagande positiva resultat, men ocksa negativa.
Det ar icke orimligt att anta
att det genomsnittliga resultatet
per ar ar av storleksordning + 1 miljon kronor efter skatt,
summerat som kassarakenskap under alla ar och i lopande penningvarde.
BOLIDEN:s smaltverk pa Ronnskar vid Skelleftea kapte produkterna.

Administrativt och organisatoriskt var Adakfaltet integrerat i
BOLIDEN:s val etablerade gruvverksamhet. Ekonomiskt sett var
Adakfaltet omsorgsfullt atskilt fran bolagets ovriga bokforing.
Samma forhallande gallde Adakfaltets anlaggningar och utrustning.

1945 ars anlaggningar i Adakfaltet motsvarade sin tids krav.
Genomgripande moderniseringar, speciellt i samband med kapacitetsokning 1960 fran 170 till 250 tusen ton malm per ar, agde
rum betraffande utrustningen.
Vid nedlaggningstillfallet bedomdes byggnadsbestandet anno 1945
vara oanvandbart far annat andamal. Ett samh&lle anslutet ti~l
verksamheten ansags likaledes icke kunna fylla kommunala krav
far modernt samhalle.
Avvecklingen h~r inneburit total rasering avalla anlaggningar l
dagen med aterstallning av markomradena, sa ocksa betraffande
anrikningsverkets sandmagasin. Gruvorna har vattenfYllts.

Anstallda inom faltet rekryterades helt overvagande fran orten.
I samband med en nagot utdragen nedlaggningsprocedur kunde
BOLIDEN erbjuda var och en av de anstallda likvardigt arbete
ino~ sina ovriga verksamhetsfalt.
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UPPTACKTSHI8TORIK

Fare 1921: En hemmansagare i Kuorbevare by iakttog i fast
klyft kvartsgangar med svavelkis pa Lappliden nara Adakkupolens tOPPe
1921: Adakomradet besoktes av geologer fran Sveriges Geologiska Undersakning ($GU). Ett malmblock hittades S om Kuorbevare by. Geologiska arbeten av orienterande karaktar paborjades.
SGU:s engagement i omradet fortsatte fran denna tidpunkt genom
faltets hela "livstid" intill gruvverksamhetens epok tog slut
pa. 70-talet.
1923: Orienterande magnetiska matningar utfordes.
1927: Magnetiska matningar aterupptogs. Ett stort kopparkisblock hittades.
1929: Magnetiska matningarfortsatt. Ett antal inmutningar
kunde garas.
1930: Elektfiska matningar paborjades. I ett par undersokningsdiken blottades den kopparrika utgaende delen av Adakmalmen
("Abrahamssons malm"). I ett dike hittades 25 m sammanhangande
kopparmalm med medelhalt 10 %koppar. Indikationen visade en
"klumpformig" malm - det var darmed klart att omradet inrymde
hogvardig kopparmalm.
1931-34: De geofysikaliska arbetena fortsatte och utfordes i
detta skede pa entreprenad. SGU:s relativt knappa anslag rnedforde ratt langsam takt i undersokningsverksamheten just da.
1931: Karlssons Ostra malm blottades genom undersokningsgropar.
sju diamantborrhal borrades pa Adakmalmen med svartolkat
resultat.
1932: Fyra korta diamantborrhal fran dagen 400 m NNE Adekmalmen
borrades efttr matningsinJikationer 1930-31, varvid ovre delen
av den skivformiga Lindskaldmalmen kunde konstateras. En systematisk uppborrning av malmen under de eft€rfoljande aren ned till
100 m djup agde rum.
1933: Jordavrymning utfordes aver Adakmalmens utgaende i
dagen. Adakgruvans prospekteringsschakt paborjades far att
mojliggora en mindre gruvundersokning i SGU:s regi. Arbetena
pagick under 30-talet med ortdrivning pa 40, 80 och 165 m
gruvnivaer och i sammanhang darmed successiv schaktsankning
samt diamantborrning under jord.
En komplicerad malmbiid framtradde med oregelbundet upptradande
malmkroppar ned till 260 meters djup.
1937: I Alvar Hogboms arbete 1937 omtalas att Brannmyranfyndighèten redWl da hade varit foremal far diamantborrningar och
undersokningsgropar.
1940: Malmberakning for Adakmalmerna visade en malrnkvantitet
750 kto~ med ca 3 % kopparhalt.
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1942: Efter avsankning av Lindskoldgruvans prospekteringsschakt under de narmast foregaende aren med ortdrivningar pa
50, 75 och 100 m gruvnivaer samt diamantborrningar under jord,
kunde en malmberakning garas. Denna ansags visa ett ma1mkvantum ned till 170 m niva pa 1,5 Mton med ca 3 % kopparhalt.

Den salunda konstaterade malmbasen i Adak och Lindskald pa
drygt. 2,2 Mton malm med ca 3 %koppar lades till grund far
beslut om gruvdrift med anrikningsverk pa platsen.
Under trycket av kopparbristen under det pagaende kriget brots
redan 1941-43 en mindre kvantitet malm i Adaks dagbrott far
anrikning i Kristineberg. 1945 var anrikningsverket vid Adakgruvan kffirt far produktion, och den 30-ariga gruvverksamhetens
epok inleddes.

1953: Brannmyran upptogs till farnyad inventering genom elektriska matningar och ett omfattande borrprogram, varvid en
kopparkiskoncentration kunde lokaliseras.
1955: En malmberakning far Brannmyran visade en malmbas pa
359 kton malm med 1,37 % koppar. Beslut om en gruvundersakning
fattades darefter och schaktsankning pabarjades 1957.
1959: Adak Norra:s kopparkiskoncentration patraffades genom
ett diamantborrhal fran dagen. Ett omfattande unders6kningsarbete ovan och under jord under de faljande aren pavisade
ma1mkroppar ned till 370 m gruvniva.
1960-tal: En omfattande och sy.stematisk uppborrning ovan och
under jord med ortdrivningar pa 170 och 275 m gl'uvni ~"aer
bekraftade utatrackta och skivformiga kiskoncentrationer i
fIera skikt i anslutning till Lindskoldmalmerna norrut ned
till 275 m niva. Omradet betecknades "Norra Lindskold" och
blev foremal far successiv brytning.
1960-taJ.et karaktariseras av ma1mmedvetna och onlfattande
anstrangningar att slutfora totalbilden av Adakfaltets st~uk
tur och klarlagga varje uppslag far undersokning i syfte att
oka och sakerstalla en sinande malmbas.
Diamantborrning mot djupet agde rlOO under detta decennium varvid relativt omfattande men kopparfattiga och icke brytvarda
mineraliserade skikt patraffades pa ca 500 m djup i den astliga delen av Lindskoldomradet.
Djuphal fran dagen i Brannrnyranomradet resulterade i en sake~
begransning av malmen nerat under 250 m gruvniva.
I vissa djuphal, bI a fran Adakgruvans "Flacka Malmen" till ca
1000 m djup, kunde den radande uppfattningen bekraftas, att
bergarterna i kupolbildningen mot djupet averg&r i Adergnejser
och granitoida bergarter. Er'farenhetsmassigt innebar detta
att forutsattningarna far kopparkiskoncentrationer forsvinner
och bergarterna ar malmsterila.
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GEOLOGI

De gruvkarlar som under arens lopp var engagerade i gruvverksamheten inom Adakomradet - undersokningar, tillredningar,
malmproduktion, ekonomibedomningar, planering - hade soro nodvandigt underlag geologernas bild av faltet vilken forelag i
grova dragO vid slutet av 40-talet.
Detvar vidare ofrankomligt nodvandigt att fortlopande agna
den storsta uppmarksamh~t at det standigt vaxande omfanget
av nya geologiska ron under de foljande decennierna.
Nedanstaende kortfattade beskrivning av geologi och malmer
ar i huvudsak ett utdrag fran det angivna kallmaterialet.
Adakomradet kan sagas utgora en markyta NS x EW = 4 x 5 km
inom vilken Adakkupolen med malmerna var arbetsomrade.
Omradet benamndes tidigare Kuorbevareomradet (den lilla byn
Kuorbevare ligger pa sodra flanken av kupolfonstret ett par
km SE Adakgruvans f d industriornrade och en km S Brannmyrangruvan) •
Omradet kan uppfattas bilda den nordvastligaste utloparen av
de suprakrustalomraden som ben&mnes Skelleftefaltet.Omradet
ligger 4 km NE Adak i Norsjo kommun i Vasterbottens lane

Da

omradet omkring 1920 fangade intresset soro presumtiv malmproducent, fann geologerna att de nat~rliga èlottningarna av
fast klyft var fa, glesa och oj&mnt fordelade, vilket forsvarade den geologiska kartlaggningen. Denna olagenhet avhjalptes i viss man av undersakningsgropar och diamantborrningar som gjordes i undersokni1!garnas forsta skede under
20- och 30-talet.
Det var dock de geofysiska matningarna som utfordes ~nder
dellna tid och fram mot slutet avo 40-talet, som gjor de det
mojligt att dra sàkrare geologiska granslinjer i den jordtackta terrangen.
Det geofysikaliska materialet harrorde fran magnetiska och
elektriska matningar samt tyngdkraftmatningar.
Eftersom gruvverksarnheten utvecklades och okade i omfattning
under 40-, 50- ach 60-talet bedrevs fortlopande ett intensivt
prospekteringsarbete i hela kupolomradet saval ovan som under
jord i fonn av····bl a diamantbarrningar. Fornyade geofysiskamatningar i stor skala genomfordes under 60-talet. Malet var att
soka klarlagga den tilldels intrikat komplicerade malmbilden
samt sàkra malmbasen pa lang sikt.
Det har fran kompetent hall uttalats, att omfattningen av de
geologiska~~dersokningarna inom Adakomradet jamforelsevis har
varit helt ovanligt star. FIera ar fare avvecklingen av verksarnheten 1977 fanns inga objekt mera att undersoka i anslutning
till kupolomradet, ej heller ens uppslag harfar.
En intensiv uppf61jning av malrngeologiska observationer under
jord ocq petrografiska arbeten medforde slutligen en tillfredsstallande klar bild av faltets uppbyggnad och malmernas upptradande.
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Adakomradets dominerande strukturdrag ar en kupolbildning
kring vars centrum de olika bergartsleden upptrader i koncentrisk anordning med allt yngre bergarter fran de inre
delarna och utat.
Omradets tektoniska uppbyggnad ar i och far sig enkel och
uppfattas som en E-W fortlopande antiklinal med relativt svag
uppbuckling av bergartslagren. Det anses foreligga viss sannolikhet far att kupolen har bildats under inverkan av ett
vertikalt uppat riktat tryck fran en framtrangande granitoid
diapir i de centrala delarna pa djupet. Rarelsen har varit
relativt langsam och troligen fortgatt under hela perioden
far tuffitgruppens bildning - inga drastiska storningar i lageruppbyggnaden observeras.
Kupolens centrala del uppbygges av bI a metasomatiskt omvandlade
sura vulkaniska bergarter benamnda kvartsiter.
Erosionen n6tte ned kvartsitkarnans och de palagrade bergarternas topp sa att snittytan under jordtacket visar ett ovalt
fanster som bildas av granslinjen mellan kupolkarnan och omgivande bergarter. Fonstrets langd x bredd ar nara E-W x N-8 =
4 x 2 km. Fonstret har en area nara 5 km2 •
Fran den langstrackt domformade kvartsitkarnans begransningslinjer i ùagytan stupar palagraùe, skiktade ach bandade f&ltspatporfyriska bergarter - benamnda tuffiter - nerat at alla
hall konformt domens yta. Stupningsvinkeln ar 20 - 30°, upp
till 400 i kupolens narra, ostra och sodra del. Kupolfonstrets
granslinje mot vaster ar icke tand med sakerhet - kvartsitkarnans yt.a anses har stupa brantare och har icke natts med
djupa diamantborrhal. Tuffitbergartén har delvis tydligt sedimentert ursprung.
Malmernas ovre utgaende omraden fanns langs fonstrets granslinjer, de]s i overgangszonen mellan kvartsit och tuffit, dels
inne i kvartsiten.
Ma1mkropparna hade i forsta fallet overvagande formen av skivor
liggande konfonnt tuffitens textur, i det senare fallet overvagande formen av brecciemalmer anordnade i brant staende formation.
Gruvbrytning har agt rum i fem val skilda enheter 1nom Adakomradet.
Till Adakfaltet raknaèes Adak-, Lindskold- och Karlssongruvorna
samt Brannmyrangruvan, belagna i Adakkupolens nordvastra respektive sydvastra kanda delar.
Rudtjebackengruvan brots i kupolens ostra del.
Strukturellt skilde sig malmerna i tva huvudtyper.
Den ena typen representerades av Adak- och Karlssonmalmerna .
inom de massformiga kvartsiterna, den andra av Lindsk61dBrannmyràn- och Rudtjcbackenm.almerna
gransen mot, och delvis
inne i, den skiktade och bandade undre tuffitserien.

pa
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Mineralogiskt tillhorde malmerna tva typer.
Ru~tlebacken

var en kompakt svavelkismalm med kopparkis och
zinkblande, utpraglat skivformig med stupning 20 0 mot NE.
Den erbjod vissa likheter med Skelleftefaltets ovriga komplexa
kismalmer. Verksamheten vid den gruvan dokumenteras icke i
foreliggande arbete.
Adakfaltets malmer brots endast pa grund av kopparinnehallet.
Kopparkis ochmagnetkis var dominerande sulfidmineral. Svavelkis spelade en kvantitativtbetydelselos rell i likhet med sma
mangder arsenikkis. Anrikningsverkets uppgift var att framstalla ett hogt renat kopparkìskoncentrat innehallande malmens
sma mangder guld och silver samt uppna hogsta mojliga utbyte.
I angransande geologiska omraden finns viss analogi med sulfidmineraliseringen i Lavermalmen i sodra delen av Norrbottens
lane Falu gruvas ostra hardmalmsomrade har ocksa omtalats i
detta s~anhang.

Pa

en karta aver Adakkupolen finner man, att de ekonomiskt
sett brytvarda kopparkiskoncentrationerna tillhorande Adakfaltet fanns inom ett r-aktangulart strak med yta 1 x 3 km i
kupolens vastra kanda del. Rektangelns langsida har riktning
NW, och ytan tacker ~ngefar det nordvast strykande antiklinalveck med bred antiklinaltopp (:fbox fold") som man anser sig
ha konstaterat i denna vastra kant av domen.
Soderifran raknat ar avstandet mellan Brannmyrans och Adaks
gruvutrymmen 1500 m, mellan Adak och Lindskold 300 m med
Adaks norra m~~del inklamd daremellan. Karlssonmalmen lag
500 m aster om Lindskold.
I kartprojektion tacker de olika gruvutrymmena faljande ytor
(m 2 ): Brannmyran 94 000, Adak 42 000, Adak Norra 23 000, Lindskald 135 000 och Karlsson 1 500, tillsammans ca 0,3 km 2 •
Karlssonomradet omfattade tva koncentrationer av kopparkis:
den eko~omiskt betydelselosa Vastra, och den kopparrika men
kvantitativt begransade Ostra som blev faremal far brytni~g
~,der 1944-46. AlI kand malm (14 466 ton med 4,29 % eu) slutbrots under dessa ar, och anlaggningarna revs omedelbart
darefter. Omradet tacktes senare efterhand av anrikningsverkets
avfallssand.

MaLmen upptradde i cordieritkvartsit. Skarnbildning som vid
Adakmalmen forekom ej. Mikroskopiskt framtradde sulfidernas
kristallisationsfoljd svavelkis - arsenikkis - zinkblande magnetkis - kopparkis.
Malmkroppen var en 5 ID maktig flackt liggande skiva belagen 20 m
under markytan. Den mycket rika kopparmalmens utgaende i dagen
mot aster avergick nedat i en 80 m lang brecciezon lutande
svagt mot W. Skivans kartprojektion visar narmast rektangular
form med bredd 10 - 20 m•

.

Malmen brots i dagbrott och darefter under jord med vaggstross,
uppfordring genom vertikalsch~kt.
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Adak-Lindskold-Brannmyrangruppen ligger inom tva stratigrafiskt atskilda mineraliseringszoner.
Den ovre omfattar mineraliseringar i cummingtonit-kloritcordieritkvartsiter dar Lindskold och Brannmyran utformades
gransen mellan den omvandlingskropp med kvartsitbergarter som utgor domens karna, och de overlagrande omvandlade
tuffitbergarterna. Lindskolds djupaste delar ligger dock
inem en lokal kvartsitomvandlingszon.

pa

Den undre omfattar karaktaristiska skarn-kalkhorisonter dar
de djupaste delarna av Adaks och Adak rIorra kiskoncentrationer
fanns.
Mellan dessa bada mineraliseringszoner lag de kvantitativt
begransade men kopparrika malmkroppar av breccietyp i brant
och eregèlbunden formation fran Adaks dagbrott ned till
275 m'gruvniva. Den oversta avO dessa kroppar i Adaks dagbrott
ben&mndes Abrahamssons malm och var den forsta som blottades
1930 genom undersokningsdiken.
Brecciemalmerna utgjorde sprickfyllnader i ett nord-syd strykande spricksystem med stupningar 50-70° mot vaster. ~~almerna
.ar de enda kanda inom den i ovrigt malmsterila biotit-cordieritzon som med 100 m maktighet atskiljeF de tva namnda vasentliga malmforande zonerna.
Inom Lindskold hade skett en koncentrati9n av kopparminerai
inom vissa tektoniskt betingade horisonter inom cummintonitkloritzonen. En mangarig intensiv diamantborrning avslojade
successivt e~ serie brytvarda malmskivor med nordvastlig
stupning.
Malmtypen var dels kompakt hardmalm och skiktad impregnationsmalm i de ovre horisonterna, dels oregelbundna sprickfyllnader
av typ tensionssprickor i de undre skivorna. I malmen ingick
betydande mangder magnetkis (Forhallandet kopparkis: magnetkis
ungefar 2:1 noterat redan
40-talet). Arsenikkis forekom
lokalt patagligt inom huvudmalmens nedre delar pa 170 m gruvniva t ex i "Rikmalmomradets" bottenskikt mot liggvaggen understundom forekom helt kompakt, tfit arsenikkis breccierad
av kopparkis vilket p&minde om Bolidengruvans tata kopparkisbreccierade arsenikkismalm.
Malmerna var i hu~~dsak impregnationsmalmer som brots mot
analysgranser.

pa

Inom Adak Norra upptradde tre skivor av kombinerad kopparhardmalmstyp och skarnmalmstyp, strykning NE, nara nog sammanhangande i samma horisont, tackande ett kartomrade N-8
100 x 300 m, stupande 30-20-0 0 i Ostra delen, utvecklad som
UPP- och nervand batkol i den vastra. Den vastra skivan hade
i sin ovre del inpassats strukturellt i den branta sprickstrukturen, och inom det ornrade dar skivan overgick fran ostlig till brant vastlig stupning hade en malmkoncentration
skett med betydande maktighet. Lokalt h6g svavelkis/magnetkishalt"noterades
toppen av "kolen".

pa
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Inom Adak utgjorde den "flacka malmen" den storsta ma1mkoncentrationen. Malmen var av kombinerad hardmalm och skarnmalmtyp med hog magnetkishalt. Flacka malmens vastra del
hade anpassats till den branta sprickstrukturen varvid
en malmkoncentration hade agt rum i ombojningsvecket fran
flacka malmen uppat mot breccieformationen, med betydande
bredd i vecknivan. Flacka malmen lag horisontellt vid 275 m
gruvniva och tackte en kartyta NS x EW 150 x 200 m, skivformig, 2 - 5 m màktig, med blygsamma kopparhalter. Brytningsmetoden rumsbrytning med pelarsvsattning andrades fr o m
ombojningsvecket uppat till takbrytning med igensattning.
Inom Brannmyran utgjorde brytningstekniskt sett tva inbardes
forkastade hardmalmsskivor den brytvarda malmen. Varierande
mangder magnetkis (och blygsamma mangder arsenikkis) ingick 1
den brutna malmen.
Malmen° var overvagande en utpraglad impregnationsmalm dar
brytningsutrymmet styrdes av analysgranser - smala band av
kompakt kopparkis liggande konformt bergets textur var vanliga,
och en eller ett par sadana bankar i strossgaveln kunde ensam
ekonomiskt f6rsvara brytningen i rum- och pelarsystemet.
Malmens strykning var E-W i vastliga och centrala delen av
gruvan, men svangde NE i den 6stliga beroende pa omsvangningen
av Adakkupolens h6jdkurvekontur i omradet.
Malmkoncentrationens lutning var 25-40° med stark dragning i
falt motOoster. I ett begransat omrade med malmtillskott i
vaster, 100 m fran huvudmalmen, kunde konstateras att malmen
hade utgaende i dagen under det 10 ID tjocka jordtacket.
En far brytningen mycket besvarlig forkastning med sprangh6jd
20 m delade gruVlltrymmet i tva niira lika delar, A-malmen i
vaster och B-malmen i aster. Farkastningen f61jde en N-E
strykande skol med lutning 40 0 mot SE som skar malmcn pa 160 m
gruvniva. Spl'icksystem mej i stort sett samma strykning, men
med sprickplanet vinkelr~t forkastningsskalen.medforde "kyrktakras" med "taknocken" parallell ordinarie strossriktning.
Forkastningen st6rde driften inom 15-20 %av gruvarean.

Sammanfattningsvis satte àen stora uppsplittringen av kiskoncentrationerna inom de olika gruvenheterna i hog grad S1n
pragel pa verksamheten under jord.
Sammanlagt ett 3D-tal brytningstekniskt avgransade kopparmalmskroppar (lokalt betecKnade malmpositioner) blev foremal far
brytning inom Adakfaltet, och endast Karlssonmalmen uppvisade
en entydig och samlad malmkropp.
De flesta av dessa kiskoncentrationer upptradde som separata
ma1mkroppar, dels skivformiga dels oregelbundet klumpformiga,
i enstaka fall konnekterade genom mineraliseringar. I det
senare fallet representerades malmkropparna av rikare mineralkoncentrationer inom en och samma milleraliseringshorisont. En
sarpraglad grupp utgjorde de brant staende brecciemalmerna
i Adakgruvan Ined sina komplicerade mineraliseringssamband.
Utanfor de nlalmforande mineraliseringshorisonterna forekommer
ett flertal mineraliseringar framfor allt i Lindsk6ldgruvnn:
icke givandc produktionsobjekt, men de kravde ofta omfattande
diam.antborrningar far utt bl a sakerstalla deras ekonolniska
varde16shet.
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Redan under ett tidigt skede i den 40-ariga unders6kningsepoken undersaktes genom diamantborrningar.den narra flanken
av kupolfonstret. Omradet strakcer sig O - 2 km mot aster
fran Lindskoldgruvan. och betecknas "Lindskold Ostra", "Ru.dtj emyran" och "Kuorbevare". Nagot langre asterut i kupolfanstrets
ostra del, 1 km vaster om Rudtjebackengruvan, noteras ocksa
ett begransat undersokningsomrade "Lappliden".
Fornyade borrningar utfordes ocksa i ett senare skede inom
dessa omraden.
Dessa undersokningar motiverades av faltets geologiska/geometriska bild, eftersom kiskoncentrationer kunde tankas upptrada pa norra flanken Lindsk61d - Rudtjebacken och pa sodra
flanken Brannmyran - Rudtjebacken. Samtidigt sinade alla andra
uppslag far unders6kningar inom faltet.
Resultaten blev dock negativa.
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MALMTILLGANGAR

Fr o m 1940 registrerades Adakfaltets malmbas varje ar per
den 31 december.
Malmbasen representerade det totala kvantum ton kopparmineraliserat berg med korresponderande kopparhalt, som vid den
tidpunkten ansags kunna brytas och tillgodogoras pa foretagsekonomiska grunder. Begreppet malm var salunda synonymt med
(i ekonomisk mening) brytvarda kvanta i gruvorna.
I fareliggande arbete anvandes beteckningen kopparhaltigt
berg far de mineraliserade kvanta som icke tillfredsstallde
definitionen far malm.
Malmbasen uppdelades i pa likartade grunder beraknade kvanta
far varje gruva, viIka i sin tur uppdelades i malmpositioner
(lokal beteakning). Positionerna motsvarade brytningstekniskt
sett naturliga brytningsomraden.
Malmpositionerna uppdelades i delpositioner genom kIassificering i huvudsak efter kopparhalt och brytningsekonomi.
Anta1 deIpositioner i gruvorna kunde under 60-talet uppga till
mellan 50 och.100.
U~der t

ex slutet av 60-talet kunde uppgifter om en delposition innehalla folj~nde:

Gruva, pos nr, "normal" utfraktsniva, brytningsmetod, kvantum,
kopparhalt in situ och forvantad halt i malmen vid anrikningsverket, strikt be~aKningsbar eller ej, lage mellan avvagningar, vissa brytningstekniska forvantningar sasom lutning,
maktighet, undulation, farkastningar, atkomlighet) berghallfasthet i strosstaket, skraplangd, malmgeologisk bedomning,
mekaniserbar brytning eller ej, tillredningsomfang; produktionskostnad fritt smaltverk vid x-ars kostnadslage, intakt
vid sligforsaljning beroende av smaltlon och kopparnotering,
resultat fore skatt etc.
Under 10-arsperioden omkring 1970 med de stora svangningarna
i kopparnoteringarna gjordes minst tva inventeringar av
malmbasen per ar, unnerlattad av malmvardenomogram och generella k'\radrupelnomogram far snabba overslag.
Varje ars siffra far kvarvarande malmin situ far en delposition framkorn i princip genom att subtrahera sista ars
brytning fran faregaende ars "malmlager". Hartill lades
eventuella nya malmfynd i anslutning till positionen fororsakad
av t ex diamantborrningar under sista aret; negativa erfarenheter subtraherades. Radande kopparnotering och trenden harfar, samt forvantad kommande kostnadslage gay grundtonen i
malmbasberakningen - kopparfattiga positioner stod pa vantelista som potentiella producentomraden.

Det bar visst intresse att kronologiskt j&mfora malmbasens .
storlek under arens lopp med malmproduktionens storlek, eftersom detta indikerar anstrangningarna att fa positiva resultat
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vid malmletningen. Undersokningarna kravde ofrankomligt
sin tid - att hitta alI malm eller storre delen av den i
tidigtskede var orealistiskt.
Nya rnaImtillskott gjordes da och da och var uppmuntrande
men begransade - endast Brannmyran och Adak Norra gay
omkring 1960 mera betydelsefulla tillskott.
Endast tidigt 40-tal visade en malmbas stor nog for ca 10 ars
livstid for gruvverksarnhet i Adakfaltet. Efter 1946 fram
till 1972 motsvarade kvantum kand malm arligars stort sett
6-8 ars drift.
Driftsarens erfarenhet medforde en stravan att varje ar
atminstone kunna pavisa minst lika stort malmtillskott som
arsproduktionens avtappning av malmbasen. Stort sett lyckades
detta.
Anrikningsverket i Adakfaltet togs i anvandning 1945 med
en beraknad genomsattning 160-170 kton malm per are
Efter viss tillbyggnad och utokning av maskinparken 1959-60
fick verket en kapacitet pa 250 kton per ar i samband med
att produktionen i Brannmyran borjade.
1940 utgjordes malmbasen

end~st

av kand malm i Adak.

1941-54 utgjordes malmbasen varje ar av kand malm i.Adak och
Lindskold - Karlsson deltog med smarre belopp 1943-45.
1955-75 utgjordes· malmbasen varje
Lindskold och Brannmyran.

ar

av kand malm i Adak,

Ingen malmbas fanns vid nedlaggningstillfallet 1971.

Karlssons malmbas var 1943 16 kton malm med ca 7

%Cu.

Adak hade sin storsta registrerade malmbas 1941 med 719 kton.
MaImbasen sjonk standigt till 350 kton 1952, var 160-300 kton
1953-59, varierade darefter mellan 270-520 kton 1960-71,
med definitiv avtrappning darefter till 61 kton 1975.
Kopparhalterna lag 1941-51 vid ca 3 %eu, 1952-71 vid
1,6-2,4 %Cu, fr o m 1972 vid 1,4-1,7 % Cu.
Lindskolds registrerade malmbas var 315 kton 1941. Under
1943=46 ;ar den drygt 1 miljon ton och hall sig darefter
till 1955 vid 700-900 kton, 1956-62 var den 500-700 kton,
1963-72 800-900 kton, och trappade av till 160 kton 1975.
Kopparhalten var 1941 1,85 % Cu, 1952-59 ca 3
2-2,5 %, darefter till slutet 1,6-1,9 %.

%,

1960-66

~r~n~zr~n~

registrerade malmbas va~ 1955 359 kton, lag
darefter fram till 1970 vid 200-500 kton och sj6nk till
18 kton 1975.

Kopparhalterna var 1,5-1,7

%Cu

under hela driftstiden.

Sammanfattningsvis vur den totala registrerade malmbasen
storst 1943-1~5 mcd ca 1,8 miljoner ton med 2-3 % Cu) och
varierade darefter fra.m till 1973 mellan 1,2 och 1,7 miljoner
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ton med sjunkande kopparhalter fran 3-1,6 %. Avtrappningen
skedde snabbt 1973-75 till 240 kton med 1,6-2 %eu.
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UNDERSOKNINGAR
DIAMANTBORRNING

ar

Ovan jord utfordes diamantborrningarna under alla
av
Sveriges Geologiska Undersokning. SGU utfarde ocksa viss
borrning under jord i gruvundersokningens forsta skede.
T o m 1944 kan registreras 11-12 000 borrmeter i dagborrhal
varav drygt 4 000 meter fare 1941. Gruvborrhal har kunnat
registreras endast fr o m 1945 - gissningsvis borrades ett
par tusen meter under jord fore 1941.
Under jord utfordes alI diamantborrning av Bolidenbolaget.
Totalt har diamantborrats ovan och under jord inom Adakfaltet
drygt 150 000 borrmeter (varav drygt 52 000 borrmeter under
jord), fordelade pa ca 2 200 borrhal.
J&mfor man borrade meter med totalt producerad malmkvantum
till ~rikningsverket, 6 330 909 ton med innehall 127 884 ton
koppar, motsvarar detta ca 42 ton malm per borrmeter och ca
0,85 ton koppar per borrmeter.
Grovt uppskattat belastade borrningarna kopparns produktionskostnad vid gruvan med drygt 100 kronor per ton koppar i genomsnitt, ràknat i lopande penningvarde genom alla are
Endast en del av dessa haI overtvarade kopparkiskoncentrationer
som senare kunde brytas som malm, varvid malmkroppar kunde
lokaliseras, analyseras, volym och lagesbestammas for bI a senare
tillredningar.
En mycket stor del av halen utfordes utan direkt givande resultat
i form av malmfynd: avgransning av malmkroppar, motiverade borrningar efter geofysikaliska matningsindikationer i nya omraden,
"strukturborrningar" i malmgeolog~ska sammanhanè.., och tilldels i senare skeden - mer eller mindre viiI motiverad "uprslagsbor~
ning".
Resultatet av dessa haI var far gruvkarlen en ytterst vardefull och nodvandig information om vilka lokaliteter och omraden var ekonomiskt vardelasa, och bidrog i hag grad till en
geologisk orientering som komplement till en ofta mekanisk/
geometrisk betonad planering far malmkroppars tillredning och
brytning
Dm man betraktar en schematiserad karta over Adakkupolen dar
Adakfaltets gruvutrymmen har markerats i kartprojektion, kan
en rad polygoner inritas orr~ring varje gruva ach gruvans
narmaste intresseomrade dar dagborrhalen ar oftast koncentrerade.
Dessa individuella gruvomraden tacker stort sett SGU:s arear med
respektive systembeteckning far dagborrningarna.
Omradena med sina registrerade borrdata framtrader salunda:

- Karlsson: ornrade 0,06 km2, 966 borrmeter, 19 dagborrhal.
3 160;2/hal, 62 m2 /borrmeter, 15 ton bruten malm/borrmeter,
0,64 ton eu i mabn/borrmeter.
"

2

- Adak: omrade 0,49 km , 38 150 borrmeter (varav 17 618 borr~eter i 90 dagborrhal) fordelad i summa 685 haI. 715 m2 /hal,
13 m2 /borrmeter, 52 ton bruten malm/borrrncter, 1,06 ton Cu
i malm/borrmeter.
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- Lindskold: omrude 0,80 km2, 65 359 borrmeter (varav
3S-790-borrmeter i 170 dagborrhal) fordelad i summa 991 haI.
810 m2 /h!1, 12 m2 /borrmeter, 52 ton bruten malm/borrmeter,
1,14 ton Cu i malm/borrmeter.

- ~r!n~ran: omrade 1,30 km2, 35.321 borrmeter (varav 30.319
borrmeter i 196 dagborrhal) fordelad i summa 440 haI.
3.010 m2 /hal, 38 m2 /borrmeter, 28 ton bruten malm/borrmeter,
0,40 ton

eu

i malm/borrmeter.

- Ovri~a omraden omfattande Lindskold Ostra och Rudtjemyran

(0:50 km2)~ Kuorbevare (0,30 km2) och Lappliden (0,40
9.436 borrmeter i 41 dagborrhal.

km2 ):

registrerbara 149.232 meter borrats i
2.116 haI, varav 97·129 meter i 516 dagborrhal.

Sammanrattn~ngsvis har

1.220 m2 /hal, 18 m2 /borrmeter, 43 ton bruten malm/borrmeter,
0,81 ton eu i malm/borrmeter.
Borrade meter under jord ar troligtvis nagot hogre an angivet.

Halens langd under jord varierade fran 5-10 m ~pp till 200 m.
Medellangd for Adak 35 m, LindskaId 32 m, Brannmyran 21 m.
Halens langd ovan jord varierade fran 20-30 m upp till
6-700 m.
Medellangd far omrade Karlsson 51 m, Adak 196 m, Lindskold
228 m, Bra~nmyran 155 m.
Medellangd far ovrig borrning ovan jord utom namnda polygonomraden 230 m.
Medellangd totalt under jord 31 m, ovan jord 185 m.
Ett stort anta1 korta haI under jord borrades i strossar i
hang- och lisgvagg far att fastlagga malmgranser under strossdrivningen.
Ovan jord borrades vanligen haI med diameter 46 mm, under jord
46 och 36 mm for langre haI och 28 mm far korthalen.
Innan de speciella latta karnborrmaskinerna far 28 rom haI
fanns tillgangliga och kunde anskaffas under tidigt 60-tal,
anvandes for faststallande av malmgranser i strossar (har icke
registrerad) s k slamprovborrning. VanIiga berBborrmaskiner
med bergborr far spranghalsborrning anvandes och borrslammet
uppsamlades sektionsvis av halet far analys. Metoden gav osakra
varden, men en anvandbar indikation.

Malmernas mycket oregelbundna upptradande, form, lage och
inbardes sammanhang eller icke sammanhang gjorde att undersokningsarbetena maste utvecklas etappvis, kompletteras cch ideligen modirieras.pa erundval av vunna erfarenheter.
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Detta forhallande gallde i hagsta grad far diamantborrningarna,
som successivt och overspannande en betydande tidrymd, kunde ge
basen for en planering far rationell brytning av de olika
storre och mindre malmkropparna.
Exempelvis var SGU:s bild av Adakmalmerna mellan 165 och 275 m
nivaer grundad pa borrprofiler med vertikalhal med 10 m
avstand, men kompletterande sneda haI i profilerna blev nodvandiga far att sakerstalla malmgranser. Samma forhallande
var karaktaristiskt i Brannmyrans ostra delars utgaende i
falt, i Lindskolds centrala delar, samt i Norra Lindskalds
malmgransdetaljer.
En i forhand planerad undersokning med systematisk schemaborrning inom ett omrade kunde sallan blint genomforas.
Cm man betraktar en karta over kupolen dar dagborrhalens lagen
ar markerade, kan viss skenbar systembrist uppfattas inom
vissa omraden. Varje borrat haI medforde dock ofrankomligt en
geologisk vardering som ofta gay underlag for nasta halplacering i jakten'pa malmuppslag.
Endast i Norra Lindskaldomradet mellan Lindskald huvudmalm och
Rudtjesjan i norr kunde systemborrning ovan och under jord
genomforas, beroende p'a de mineraliserade horisonternas
relativt regelbundna forlopp.
Ovan jord borrades ett 30-tal haI ned till 5-600 m djup motsvarande sag 15.000 borrmeter i rutnat 60x80 m inom ett omrade 400x400 m.
Under jord drevs med ortforgreningar hanemot 2.000 m undersokningsorter pa 275 m niva varifran ett 50-tal haI borrades
i solfjadrar, cmfattande sag 3.000 borrmeter.
Darmed kunde Lindskold-komplexets utgaende mot djupet s8kert
faststallas liksom Norra Lindskolds utgaende i falt. Smarre
kiskoncentrationer kunde lokaIiseras.
Det ekonomiska utbytet blev magert: inom omradet kunde till
fram emot tidpunkten far avvecklingen brytas sag 150 kton
Cu-haItigt berg med halter 1,0-1,5 %Cu i malmpositionerna
18,20 och 21.
Borrdata far omradet blev salunda 160.000 m2 , sag 18.000 borrmeter, sag 2.000 m orte 2.000 m2 /borrhal, 9 m2 /borrmeter,
8 ton bruten malm/borrmeter, 0,01 ton eu i malm/borrmeter.
En tabellarisk uppstallning ar far ar ger i -en kronologisk
foljd ett begrepp om intensiteten i diamantborrningarna inom
gruvomradena:
-

!a~l~s~n~

AlI borrning utfardes fare 1942.

- Adak: Bortsett fran tiden t o m 1940 utfordes starre delen
av-b~;;ningarna ovan jord 1956-63 med 300-4·500 borrmeter/ar.
Ingen borrning ovan jord agde rum 1944-55 och 1964-68. Sista
aret far borrnine ovan jord var 1974.
Under jord borrades 300-900 m/ar 1945-60, 900-1.600 m/ar
1961-65, sarnt 100-1.200 m/ar 1966-75. Sista aret far borrning
under jord var 1976.
Summa borrning ovan och under jord kulminerade 1960 med
5.070 borrmeter.
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- Lindskold: Ovan jord borrades 500-4.700 m/ar 1941-43,
1952=74.-rngen borrning utfardes 1947-51 och 1967--71. Sista
ar far borrning ova~ jord var 1974.
Under jord borrades 200-800 m/ar 1945-53, 200- 2.000 m/ar
1954-69 och 300-1.000 m/ar 1970-76.
Summa borrning ovan och under jord kulminerade 1965 ~ed
5.519 borrmeter.
- ~ran~r~n: Ovan jord borrades 500-4.100 m/ar 1952-68,
400-1.800 m/ar 1971-72. Sista ar far borrning ovan jord var
1974.
Under jord borrades 1961-74 100-600 m/are Sista
ning var 1975.

ar

for borr-

Summa borrning ovan och under jord kulminerade 1966 med
4.983 borrmeter.
Sammanfattningsvis borrades totalt inom gruvomradena i genomsnitt 1941-74 ovan jord 2.460 m/ar och under jord 1945-74
1.740 m/are
Summa total borrning ovan och under jord i faltet kulminerade
1965 med 9·500 borrmeter.

Ovan jord ar!vande SGU Craelius borrmaskiner typ AB, XC och
senare Hagby Bruks TORHAM med drivkaIla dels bensin - dels
dieselmotor.
Under arell 1954-66 hade SGU i uppdrag att bo~ra 5-6.000 m/ar.
Anslagsmedel harfor rorde sig om 0,5 Mkr/ar under 60-talet.
Under borrperioder hade SGU 1-3 maskiner i gang.
Under jord anvandes Craelius borrmaskiner X2, x4 och XC,
eIdrivna far 36 och 46 mm haI. For 28 mm korthal anvandes
en BOLIDEN-kon~truerad 2-stegsmatad tryckluftdriven diamantborrmaskin. BorrmeterkostnaJen under jord okade fran 25 till
80 kr 1957-72. 1-3 maskiner var i gang praktiskt taget kontinuerligt.
Diamantborrningarna inom faltet, inte minst under jord, anvandes av gruvkarlen/produktionsmannen som ett sjalvklart
instrument i bI a arbetet att rutinmassigt lokaIisera brytvarda
eller icke brytvarda mineraliserade omraden. Det kunde exempelvis draja ar innan karteringen av ett eller fIera narliggande
haI fuIlt 11t kWlde utnyttjas i samband med verifierande och
kompletterande haI fran annan framkommen borrposition inom
samma intres seornr[tde.
Det var darfor n5dv~ndigt att p~gAende borrning.genorn bergartsskikten icke avbrots far tidigt, att uppfoljning av bergartstypen i slutmetrarna av halet gjordes rutinmassigt, att karteringen av borrkarnorna skedde med kunnig omsorg, och att selç.tioneringen av karnan far kemisk analys gjordes Jned framsynt
omtanke och likartad bedomning i uppdelningen.
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Eftersom brytningskostnaden i t ex d~nlagiga malmer' var
beroende av strossarnas hojd (= malmmaktighet') och blivande
hane och ligg i bruten volym dikterade~ av avtagande kopparhalter mot hang och.ligg i impregnationsmalmen, efterstravades
en provtagning/sektionering av borrkarhan pa sa satt att
kopparhalten inom en och samma sektion lag pa nara samma niva.
Det senast noterade arbetsmomentet blev det verkliga underlaget
far ekonomisk bedomning av brytvardheten av en lokaliserad
koncentration av kopparmineral, eftersom kvantum, genomsnittshalt, marginalhalt och cut-off-grade fick j&mforas mot en
varierande kopparnotering.
Baserad pa analysvarden fran borrningarna kunde av varje
huvudposition. med malm urskiljas delpositioner, var och en med
graderad kopparhalt och malmvarde. Av upp till 8-10 delpositioner - vilka oftast befann sig i samma stratigrafiska horisont - kunde en del laghaltiga omraden vila fran exploatering,
men noteras som potentiella produktionsobjekt beroende pa t ex
kostnader far tillredning/brytning, anrikningsverkets kapacitet
far marginaltillskott, behovet av jamn kopparhalt i anrikningsmalmèn, men framfor allt beroende av radande kopparnotering och
trenden pa kopparmarknaden.
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UNDERSOKNINGAR,
BERGARBEtEN,
GRUVlJNDERSOKNING

SCHAKTDRIVNIl~G

Vid Adakmalmen avsanktes i Abrahamssonmalmens liggvagg ett
vertikalt prospekteringsschakt med lìten area ned till 165 m
gruvniva, varifran unders6kningsorter med liten profil drevs
pa nivaerna 40, 80 och ·'65 m avvagning. T o m 1940 registreras
252, 628 och 626 m ortdrivning pa respektive nìva.
Diamantborrningar utfordes fran dessa orter, vilka omsider
delvis breddades och anknots till Adaks senare uppfordrings~
schakt.

Vid Lindsk61dmalmen avsanktes nag~t senare ett vertikalt
prospekteringsschakt med liten area tìll 100 m gruvniva.
Viss ortdrivning far undersokningar agde~ rum pa 50 och 100 m
nivaer. Schaktets pahugg-gjordes i malme.~ls h~ingsida sadan att
skarning med Lindskalds huvudmalm skedde vid 100 m djup.
Orterna anknots omsider till Lindsk61ds uppfordringsschakt.
Prospekteringsschaktet utnyttjades senare under driftstiden som
ventilatiopsschakt far tilluft under jord.

pa

Vid Brannmyranrnalmen avsanktes ett vertikalt schakt
granslinjen for A-malmens SW utgaende i falt och som skar malmhorisonten
115 m gruvniva. Motivet far schaktsankningen var
gruvundersokning, men schaktet drevs i "ruiI" profil med
komplett utrustning med tanke pa framtida sannolik maLmupp·fordring trots att davarande malmbas var begransad. Schaktdjupet avslutades vid 280 m gluvniva. Fran schaktet drevs
undersokningsorter i full profil
nivaerna 85~ 115, 160 samt
(senare) 250 m, vilka sucessivt blev utfraktsnivaer far bruten
malm.

pa

pa

ORTDRIVNI:NG

Med mild overdrift kan sagas att en mycket star del avalla
orter som drevs
de olika nivaerna inom Adakfaltet i princi?
hade karaktar av undersokningsorter, vilka senare planenligt
i stor utstrackning kunde utnyttj~s som huvudnivaer far malmutfrakt och kommunikation.
En splittrad och osB.ker malmbild som klarnade endast undan
far undan under arens lopp, samt ekonomiska synpunkter dikterade
filoso~in far denna kombinerade undersoknings- tillredningsverksarnhet. Det var i driftsepokens borjan orealistiskt att
senarelagga start av produktionsdriften i pavantan av en langdragen och kOStS~l undersokningsepoks eventuella pavisning
av en malmb&s far 15-20 ars drift. Den arliga produktionsvolymen aterspeglar i hog grad dell vid varje tidpunkt kanda
malmtillgangen, undersokningsarbetenas behov av tid, sarnt
antal tillgangliga produktionsfronters kondition under jord~
I verkligheten var den registrerade kanda malmbasen vid varje
tidpunkt fram mot 1970 tillracklig far endast 8-5 ars produktion.

pa

Orterna drevs - via tvarorter fran schakten in mot aktuellt
malmlaBe - som faI torte,r i malm inom de donlasiga malmkropparna
Lindskqld och Brannmyran~ dar det vertikala avstandet mellan
dem - och niv~p&huBgen i schakten - var beroende av den f6rvantade brytninBsmetoden. Adakmalmernas vertikalt spridda l:iskoncentrationcr fc)rorsakade inom de ovre omradena en oregelbunclen bild av ortsystelnen med h6e;st varierande ni vaavstand.
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Orterna blev under framdrivningen, och ocksa i senare skeden,
utgangslagen for diamantborrningar vilket ocksa agde rum
fran tvarorter och grenorter fran faltorterna.
I Adak befanns nodvandigt att driva relativt omfattande tvar-

ortsystem far borrstationer pa 40, 80, 165 och 275 m nivaer
med horisontalavstand mellan tvarorterna 20-50 m.

I Lindskold och Brannmyran diamantborrades i solfjaderform
uppat/nedat, i princip med solfjaderplanet tvars ortriktningen och ofta i blivande brytningsrums centerplan. Avstandet mellan borrplanen var normalt 20-50 m, dock beroende
av lokala behov. Exempelvis borrades ett betydande antal
borrmeter i solfjadrar i de fem grenorterna pa 170 m niva
i Lindskalds nordastra ornrade, dar borrplanens avstand var
endast 13 m, d v s lika med forvantat strossavstand.
Hanemot 19~0 borrades ett motsvarande system fran 275 m nivas
grenorter i Norra Lindskold som komplement och verifikation
till 170-systemet och borrningarna fran dagytan.

Faltorternas rikt i den kopparmineraliserade bergartshorisonten best&mdes dels efter visuell bedarnning, dels tidvis i
samband med korta diamantborrhal mot hang och ligg soro forsàkring att man befann sig i den aktuella horisonten. I viss
omfattning anvandes mejselprovtagning i ortga~rlar och ortvaggar far analys, sasom afta skedde i finimpregne~ade strossgavlar.
Diamantborrhalen fran fiiltorterna gay uppgifter om bI a maktighet och kopparhalter inom den zon orten àrevs. Av storsta
varde var dock uppgifter om llalsektionernas skarning med
oftast p~rallellt liggande kopparhaltiga horisonter i hang
och ligg, samt om bergartslagren. Vid ansattande av nya borrhaI i solfjiidern efterstravades upprepade skiirningar av de
mineraliserade horisonterna pa sadant satt att avstandet
mellan skarningspunkterna i sammà horisont blev 20-40 ID,
vilket normalt ansags tillrackligt for preliminar uppskattning
far malm- och ekonomiberakning.
Inom ovan nfunnda "170-systerns" oklara mineraliseringsomrade
var 10 m skarningsavstand afta onskvart.
I Lindskeld och Brannmyran var de mineraliserade horisonterna
'sallan utformade SOffi plana, regelbundna och jamntjocka skivor.
Deras maktighet och lutning kunde vari era h6gst avsevart inom
samma malmkropp och med pataglig undulation. Faltorterna
blev darfor som oftast krokiga, men kurvornas radie efterstravades vara star nog far den sena~e transporten med malmvagnarna. Under dri vningen kontrollerades 11ang- och liggvaggs
hajdl8,ge i ortgaveln, med forvantad brytningsmetod i atanke.
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Under en nara 35-arig kontinuerligt forlopande undersokningsepok med gruvundersokning drevs i genomsnitt drygt 500 m
art per ar inom Adakfaltets gruvor med sin mattliga arsproduktion. Den helt overvagande delen kunde efter ett passerat
undersokningsstadium utnyttjas i malmproduktionen, emedan
atskilliga ortmeter sarskilt pa starre djup framtrader pa
gruvkartorna som tillsynes daligt utnyttjade, relativt
kostsamma gruvutrymmen med svagt motiveringsunderlago
I fallet Adakfiiltet representerar dessa "improduk.tiva" orter
helt nodvandigt etablerade utgangslagen far diamantborrningar,
med givande eller icke givande resultat. Utom det forhallandet att ortdrivning med liten area pa storre djup med tillhorande borrprogram var ekonomiskt gynnsamt j&mrort med
kostsamma langa haI fran dagytan, gay dessa undersokningskombinationer under jord da och da negativa resultat som i
viss mening gay vardefull information om ett ornrades vardeloshet - felaktigt riktade och dyrbara tillredningsarbeten
kunde undvika,s.
Exempelvis bedomdes 1959, da Adak Norra paborrades, att malm
borde upptrada mellan Adak och Adak Narra eftersom dessa
kiskoncentrationer finns i samma nord-syd strykande spricksystem med sprickfyllnader. Avstandet mellan dem ar tva
hundra meter med gott utrymme far nya ma1.mkroppar. Omradet
lag val til~ far tillredningsarQeten ..
Emellertid drevs 1960-66 2-300 ortmeter far renodlad undersokning pa 240 ID avvagning mellan Ad8..k och Adak Norra.
1-2.000 diamantborrmeter fran detta ortsystem och fran 275 m
niva i kombination visade negativt resultat.

STIGORTSDRIVNING

Stigortsdrivning anvandes sallsynt som unders6kningsorter
egentlig mening.

l

Exernpelvis drevs en 30 m 45-gradig stig ut aver "flacka
falt mot r~E i Adak far att k1IDria etgblera
en diamantborrstation i stigens topp, varvid riktade borrhal

malmens" utgaende i

nedat!framat kunde ge upplysning om den mineraliserade
horisontens eventuella fortsattning och utbredning.
I annat sammanhand anvandes en far annat àndamal destinerad
stigort mellan 275 och 170 m nivaer i ostra delen av Lindskald
som angreppspunkt far undersokning av en patraffad horisont
mellan nivaerna.
Likasa informerade den stigort som drevs upp fran 275 till
240 ID niva i Adak far att ta undan for grabergsdriften i
orten dar uppe sa pass mycket om en ytterst diffus mineralisering mellan nivaerna dar, att stigorten blev utgangslaget
far brytning av r·1alm 30 under 1970-talet. Omfattande diamantborrning tidigare i omradet var ej tillfyllest
grund av
oregelbunden mineralisering. En "bulk-brytning" av omradet
gay andii tillfred.sstallande kopparhalter i bruten malm.

pa
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TILLREDNINGAR,
BERGARBETEN

SCHAKT

o

Prospekteringsschakten far Adak och Lindskold kunde genom
sina lagen och sma arear (4,0 x 2,5 respektive 3,8 x 2,8 m)
icke utnyttjas som frarntida uppfordringsGchakt far brytningsepoken soro b6rjade under 40-talet.
Vid denna tidpunkt bedamdes det vara l&mplìgt med ett nytt
schakt far vardera Adak och Lindskold - den 300 m langa ortforbindelsen
275 m niva etablerades efter 1955.

pa

Karlssonschaktet avsanktes 1943-44, area 3 x 3 m, langd

26-m~ ~ed trilave och provisoriskt bergspel far tunnuppford-

ring.
Adakschaktet - som pa den tiden ben&mndes Adak centralschakt pabarjad;s-1942 och slutfardes 1947 pa 314 m avvagning med en
schaktlangd 307 m och area 4,8 x 2,5 m, trainbyggnad far
personhiss/bergskip med motvikt, stegvag med avdelning
, far rar oCQ kablar, tryckknappstyrd Koepespel bredvid tralaven med hisshastighet 3,5 m/sek.
Nivapahugg gjordes vid 40, 80, 97, 145, 165, 204 och 275 m
nivaer.
Huvudbassang for gruvvatten placerades under 275 ID nlva.
Schaktet anvandes far berguppfordring fran skipstation vid
295 m avvagning under hela driftstiden dock endast far grabergsuppfordring Adak/Lindskald efter utbyggnaden 1959/60.
Schaktet anvandes for personer och gruvmateriel far Adak till
slutet 1977.
Lindsk61dschaktet - som pa den tiden ben&mndes Lindsk61d
~e;t;~s-C;-hakt paborjades 191~3 och "slutfardes" i olika
etapper till 100, 170 och 286 ID niva i 1945, 1948 och 1960,

=-

med skipstationcr under respektive nivaer (dock, ~j 275 m
niv&), schaktlangd 281 m. Nivapahugg gjordes vid 50,75, 100,
12~, 170 oéh 275 m nivaer. Utrustningen gjordes lika Adakschaktet
En storre bassang far gruvvatten med pumpstation fungerade
fr o m 1960 som centraliserad anlaggning for Adak/Lindskold.
8chaktet anvandes far personer och gruvmateriel far Lindsk61d/
Adak Norra till slutet 1977.
Tralaven var sammanbyggd med anrikningsverket som ocksa var
en trakonstruktion.
o

Centralschaktet - i 1960 ars terminologi - paborjades 1958 och
~1~tf6;d;s-1960 pa 360 m avvagning med schaktlangd 356 m.
Schaktet drevs cirkulart rned diameter 4,7 m, inbyggnad av
tra, ingen steGvag, ingen ovrig utrustning.
Schaktet anvandes fr o m 1960 till slutet 1977 far centralise"rad uppfordrine uv endast grovkrossad malm far Adak~ Lindskc)ld och Branlli~yran. Ett cnkeltrummiet och helautomatiskt bergspel i dagen betj iinade tva mot varandra balanserade skipar
med 4 Jn/sek spelhastighet. Den 40 m hoga cirkulara betonglaven inrymde cn 1 000 ton malmficka. Gejdergangen ovan jord
far skiparna placerades i jarnkonstruktion utanpa laven.
Skipstation placcrades
340 m avvagnìng med vattenbassang

pa

darunder.
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Adak Norra-schaktet paborjades/slutfardes 1958-59, ett

blInds~h~kt frI~275 n miva ned till Adakfaltets djupast
belagna gruvniva
370 ID avvagning. Schaktet drevs cirkulart med4,7 ID diameter, slutfordes vid 442 m avvagning och
toppgavel med linskiva 62 m aver tackningen pa 275 ID niva.
Trumspelet placerades
275 ID niva och betjanade med 3 m/sek
spelhastighet utan motviktsarrangement en rorgejdrad tunna
far malmuppfordring, person- och materieltransport; kur far
spelstyrerska bredvid pastigningen vid tackningen.
Schaktinbyggnaden gjordes i tra med stalstegvag och fllll

pa

pa

schaktutrustning.
8chaktet betjanade Norra Adaks malmomrade under 275 m niva.

1957 och slutfordes 1959 pa
gruvavvagning 289 m, schaktlangden blev 282 m. Schaktet drevs
cirkulart med diameter 4,2 m, iribyggdes i tra med stalstegvag
·och full schaktutrustning
Ortpahugg gjordes far nivaerna 85, 115, 160 och 250 m, vattenbassang placerad i schaktbotten. 'IUrin lastningsstationer
placerades pa 240 m avvagning, senare ocksa pa 270 m da
250 m nivan ornsider blev utfraktsniva.
Ett trumspel placerades bredvid schaktet och betjanade en
rorgejdrad tunna utan motviktsarrangement - spelhastighet
2 m/sek.
Laven var en oppen stalkonstruktion typ "cirk'..lslave" ~- dvs
beraknat vara fly"ttbar far undersokningsandamal - och var
det forsta exemplaret av denna typ iuom Bolidenbolaget.
Schaktet anvandes for alla typer av transport under hela
gruvans livstid.
~r!n~r~n~cga~t~t paborjades

Inom Adak~altets fyra gruvor - Karlsson, Adak, Lindskold,
Brannmyran - drevs sammanf'attningsvis 1,3,3 respektive 1
schakt med langder 26, 160-307-265, 100":'281--356, respektive
282 m.
.
Totalt inom faltet anvandes under livstiden atta schakt med
sarr~a langd 1677 m.
Djupast belagna scha~t·botten - 442 m avvagning - fanns i
Adak r~orra.

Jordtacket vid schaktpahugg i dagen var i Adak-Lindsk61domradet 5-7 ID, i Brannmyran 14 m.
Karlssonmalmen gay 556 ton bruten malm per meter avsankt
schakt (1 schakt), motsvarande 24 ton koppar i malm per
meter schakt.
Adak + norra Adak gay 3.118 ton malm per meter schakt
(3 schakt) motsvarande 64 ton koppar per meter schakt.

Lindskold + Norra Lindskald gay 4.587 ton malm per meter
schakt (3 schakt) motsvarande 101 ton koppar per meter schakt.
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Brannn~ran gay 3.495 ton malm per meter schakt (1 schakt),
motsvarande 50 ton koppar per meter schakt.

Totalt gay Adakfaltet 3.788 ton bruten malm per meter utford
schakt, motsvarande 78 ton koppar i malm per meter schakt.

HORISONTALORTER

I kartprojektion av gruvorna, dar alla horisontella niva-

orter ar markerade, framtrader de sidledes farskjutna laget
far orterna i gruvorna, vi1ket indirekt berattar om vissa
karakteristiskor betraffande malmernas upptradande.
I denna projektion av Adak tacker orterna ovanfor 240 m
nivan praktiskt taget ~ara~dra beroende pa de smB. brecciemalmernas spridda lage i hajd1ed men samlade i kartprojektion inom en langsmal rektangel med rikt N-S.
I denna projektion av 1ind~k~1~ och Br!n~ran_ar orterna
oftast ·v-5.1 atskilda och aterger faltorter drivna i malmkroppar med lutning 10-30° och placerade sa att avstandet
mellan dem matt efter lutningen motsvarade ekonomiskt optimal
langd far skraplastning i strossarna. Orternas krokiga linjer
aterger hojdkurvorna i malmskivan och darmed malmens svangningar och undulation. En icke liten del av utfraktsorterna
fick laggas under malmen och kunde drivas efter raka linjer.

I nedanstaende uppgifter om gruvernas ortsystem innehaller
siffrorna far drivna ortmeter saval metertal far angiven
nivaort som diverse "straortmeter" i ovanfar liggande ornraa.e
upp mot nasta o~tniva.

Karlsson
20 m:

80 m art, utford 1944.

Adak och Adak Norra

40 m:

445 m art, utfard slutet 1930-talet-1945 far undersokning och malmtransport i tidigt skede.
80 m: 730 m art, utford slutet 1930-tal-1943, syfte som ovan.
9'7 m: 339 m ort, utford 194'3-45, syfte som evan.
145 m: 380 m art, utford 1943-47, syfte SOffi ovan.
165 m: 785 m ort, utford slutet 1930-talet-1843, syfte som ovan,
Anvandes ocksa far transport av graberg fran dagbrottet
till igensattningsrum.
204 m: 543 m art, utfard 1941+-52, i huvudsak far bergtransport.
240 m: 562 m ort, utfard 1960-72, undersokning mot Adak Norra
och kommunikation till malmer aver "flacka malmen".
275 m: 2 91'1 m art, utfard 1946-70 i etapper, far undersakningar ocli blev huvudni va fO:J.' Adak fr o ID 1960 och .
"enda ortforbindelse med Lindsk61d.
~r-ro nl: 725 In ort, utfc1rd 19G8--70 som huvudniva far .A~dak Norras
nedre delar.
Forbindelse med det gamIa prospekteringsschaktet gjordes pa
nivderna 40, 80 och 165 m.
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Lindskold
_.--_-50 m:

75 m:
100

m:

125 ·m:
170 m:

275 m:

648 m art, utf6rd 1943-57 (i vil\s man troligtvis
ocksa fare 1941). Undcrsokning Lamt huvudnivà.
284 m art, utford 1944-47 for undersokningar.
1.215 m art, utf6rd 1943-48, 1951-57 och 19620
Undersokningar samt huvudniva.
228 m art, utford 1945, 1951-52 far undersokningar.
2 816 m art, utford 1948-51, 1955-58, 1960-72 och
1974-75. Omfattande undersokningar i Narra Lindskold,
huvudort.
2.547 m art, utford 1957-58, 1961-63, 1966-71 och
1974-75. Omfattande unders6kningar i Narra Lindsk61d,
huvudniva far Lindsk61d, Narra Lindskold och ovre
delar av Adak Narra.

587 m art, utford 1960-63 och 1970-11. Huvudniva.
m:
115 m: 336 m ort, utford 1960-61. Huvudniva.
160 m: 1.048 m ort, utford 1959~ 1962-64, 1968-71. Huvudniva.

85

205 m: 98 ID art, utford 1959, 1968-69 Bom blindart mellan
160 och 250 m nivaer vilka hade inbordes stort avstand

efter

malrnlu~ningen.

250 m: 875 m art, utford

1964-68. Huvudort far

B-~malmens

del

under 160 m niva.
Samianfattningsvis drevs i Karlsson, Adak, Lindskold och
Brannmyran 80,7,426, 7.738 respektive 2.944 m art, fordelade
pa 1,9, 6 respektive 5 nivaer.
Tatalt drevs 18 188

ID

ort

pa

20 nivaer.

Karlssonmalmen gay 181 ton malm per meter utford horisontalort,motsvarande 8 ton koppar •
. Adak + Norra Adak gay 265 ton malm per meter utford horisontalort, motsvarande 5 ton koppar.
Lindskold + Narra Lindsk61d gay 437 ton malm per meter utf6rd
horisontalort, motsvarande 10 ton kappar.

Brannmyran gay 332 tan malm per meter utford horisontalort,
motsvarande 5 ton koppar.
Totalt gay Adakfaltet 349 ton bruten malm per m~ter utford
horisoIltalart, motsvarande 7 ton koppar i ~almen.
Kronologiskt sett drevs sammanfattningsvis 1.500 ortmeter
rare 1941, fr o ID 1942 o - 1.000 ortmeter per ar, med kulmination 1,150 m i 1944, nara 1.000 m i 1957, 1961, 1965 och 1968.
Under tiden 1942-71 drevs i medeltal 550 artmeter per ar.
Den djupast belagna utfrakt~~nivan var pa 370 m avvligning.
Det mest utbredda ortsysternet var pa 275 m avvagning och
fanns inom ett kartomrade 1.200 x 500 m.
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STIGORTER

Stigorter utnyttjades som malm- och grabergsschakt omedelbart
intill huvudschakten samt i Adaks omrade far igensattningsbrytning, soro malmschakt inom alla gruvor utom Karlsson,
och som stegvagar i 'Adak- och Lindskoldomradet, dels ocksa
som integrerad del vid schaktdrivning, samt slutligen som
ventilationskanaler.
I Adak placerades fare 1960 ofta stegvag och malmschakt inom
samma stigort, skild at med timmervagg, i ovrigt helt overvagande i skilda stigorter.
I Adak var stigorter ofrankomliga inom brecciemalmernas formation samt inom Adak Narra, likasa inom de delar i Lindskold
och Brannmyran dar ett eller fIera malmskikt befann sig utom
rackhall far skraplastning eller lastdumpers att lasta
direkt i vagn
huvudniva. Stigorternas langd varierade
fra n 10-15 m upp till 100 m.

pa

En schematiserad oversikt aver omfattningen av stigortdrivningarna foljer nedan
Adak:

1944-57, 1960-62

och

1967-74

drevs

2.342

m stigort mot-

sV;rande i medel 90 m/are
Lindskold: 1944-75 drevs 3.602
110

~

stigort motsvarande

1

medel

m/are

Br!n~xr~n:

1959-73 drevs 757 m stigort motsvarande 60 m/are

Totalt drevs inom Adakfaltet ca 150 stigorter, summa 6.701 m
stigort under tiden 1944-75, motsvarande 210 m stigort/ar
och med en stìgortlangd i medel sag 45 m.
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BRYTNINGSMETODER

Under tiden 1940-76 brots drygt 6,3 milj ton malm i Adakfaltet
fordelat
foljande brytningsmetoder och bergarbeten:

pa

-

116 kton - 2 %
- 18 u

ca

dagbrott
igensattning
vaggstross
pallstross
restbrytning
undersokning/
tillredning

"

n

1 , 155"

4 . 126

"

450 "

65 "
7 "

"

287 "

5 "

"

207 "

3 "

"

Av gruvornas respektive malmkvanta levererade
27 %fran dagbrott
Karlsson

44 ""
29 ""

Adak

52 " t i
39 " "

Lindskold
Brannmyran

80 ""
67 " "
22 ""

vaggstross
tillredningar
igensattning
vaggstross
vaggstross
vaggstross
pallstross

Av alI malm inom hela faltet fran
- dagbrott
levererade Lindskold
- igensattning"
Adak
- vaggstross
1t
Lindskold
Adak
Brannmyran
Lindskold
- pallstross
"
Brannmyran
Lindskold
- restbrytning
"
Adak
Brannmyran
- undersokning/
tillredning
Lindskold
Adak
Brannmyran

68 %
88 "

65 "
18 "
16 "

48 "
47 "
53 "

24 "
23 "
52 "

24 "
21 - "

Av Lindskolds restbrytning

(153 kton) brots 7,5 kton i den
s k Storpelaren i "Rikmalmomradet" pa 170 m nlva med en
modifierad TOP SLICING metod under 70-talet.

I siffran far igensàttningsbrytning (1 155,6 kton) ingar smarre
kvanta fran modifierad magasinsbrytning i topp av igensattningsrum.
Malmkvanta fran vaggstross och pallstross ingar som delar
av rumsbrytning med avsattning av pelare. 72 % av all malm
brots med denna metod .

.Qa~b.!:.olt~b!:Y1nin~

agde rurll efter jordavrymning i

- Karlssongruvan 1944-45 med viss pallning och sidostrossning
och upplastning och upptransport med bil intill uppfordringsschaktet och f'illtorten var klar i1945. Stor~ta dagbrottsyta
i kartprojektioll var sag 20x10 m, djuI) sag 10 m.
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- Adakgruvan 193x-43
satt som ovan, intill malmschakt drevs
upp i dagbrottet fran 40 m ortniva, darefter' mera regelbunden
vertikalpallning. Sto~sta dagbrottsyta var sag 150x70 m~ djup
sag 20 m.
- Lindskoldgruvan 1954-55 da den donlagiga rumsbrytningen
med pelaravsattning fran 50 m ortniva nadde upp till malmens
utgaende i dagen. Sidostrossning och "liggande" pallstrossning
anvandes med upplastning dels i bilar i dagbrottet, dels skrapades malmen ned till 50 m niva direkt i vagnar aver skrapbrygga.
Storsta dagbrottsyta sag 60x50 m, djup sag 20 m. En del graberg
strossades ned pa malmens hangsida i dagbrottet av sakerhetsskal.
1.~n~a1tni.!!g.§.b'!:y.!:..n.in.s.agde

rum

J.

- Adakgruvan 1945-77, dels i alla Adaks brant staende brecciemalmer fr o ID det stora vecket vid 250 m avvagning och uppat
mot dagbrottsbotten, dels i Adak Norras avre del fran 290 m
avvagning och uppat mot 240 m avvagning. Malm 30 mellan 275
och 240 m avvagning avve~kades ocksa med igensattningsbrytning.

1968-76 i det s k "Rik.malmomradet" i gruvans
vastra del mellan 170 och 120 m avvagning. Fran detta ordinarie
utbrutna rum- och pelarbrytningsomrade kunde darigenom restbrytas och tillvaratas drygt 150 kton malm med i genomsnitt
- Lindskoldgruv'an

5 t 45

%eu.

Brecciemalmerna i Adak brots enligt "klassiskt" igensattningsmonster, varje malmkropp skiva far skiva nedanifran och uppat
med successi v fyllning av brytningsrummet l'c'r var je utbruten
skiva. Som fyllmaterial anvandes graberg fran dagbrottet sarnt
fran undersoknings- och t{llredningsarbeten fran faltets alla
gruvor. Varje malmkropp tillreddes for denna brytning fran de
olika ortnivaerna med stigorter och schakt far person- och
materieltransport och for graberg och lasskjuten malm.
alI malm i dagbrottet var utbruten tjanade detta som uppsamlings~trymme far allt graberg, varifran det tappades ned
till gruvans olika nivaer far fordelning till under liggand.e
'brytningsrum. I det tidiga skedet under 40- och SO-talet
tappades malmen i vagnar
narmast under malmkroppen befintliga utfraktsort med sparbunden transport till malmstartschaktet vid Adakschaktet.
smamalmerna i Adaks ovre delar var utbrutna under 50-talet
pagick brytning i huvudsak endast i Adaks storsta igensattningsrum (nr 12) och malmutfrakten kunde centraliseras pa
215 m niva och fyllbergfordelningen sammanfaras till 1 à 2
nivaer (204 och 165 ID nivaer).

Da
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Da

Arbetscykeln far brytningen av varje skiva bestod av de vanliga
arbctsmomenten:
- nedstortning av fyllberg genom grabergschaktet fran ovanfor
befintlig ortniva ned pa f6regaende skivas fyllbergsyta i det
7 m hogu~utryrnmet,

, ;(.~
~l

30

- horisontalplanering av fYllberget med skrapning, intill
.3 m fritt utrymme aterstod mellan bergyta och rummets hori-

sontella malmtak,
- tackning av fyllbergsytan med 1x3 m stalplat far att skilja
senare nedskjuten malm i taket fran detta fyllberg,
- uppborrning av taket med brant staende spranghal, successiv
laddning och nedskjutning av taket i viss ordning med motsvarande utskrapning av den losskjutna malmen till brytningsrummets malmstartschakt och successiv uttappning av
malmen i vagnar
under befintlig ortniva,
- slatsprangning av rumstaket med horit)ont21la haI till
blivande fri rumshojd 7 m,
-renskrotning av detta tak och undan far undan frilagda
vaggar i samband med
- utskrapning av alI malm,
- sammandragning i hog av alI rumsplat och placerad med nasta
fYllbergsmomènt i atanke,
- upptimring av stegvagar och malmschakt till niva kommande
fYllbergsplanering,
- nedst6rtning ach utplanering av nytt fYllbergslager pa det
redan befintliga.

pa

Med erfarenheter fran USA och Canada utvecklade Bolidenbolaget under 60-talet en metod att anvanda avfallssand
fran anrikningsverk sum fYllmaterial i igensattningsrum.
Adakfaltet avvaktade metodforsak i Kristinebergsomradet
och anvande f! o m 1966 detta fDrfaringssatt. Grabergsarbetena under jord hade vid den tidpunkten starkt avtagit
i omfattning och det stora igensattningsrumrriet i Adak var i
det narmast~ fardigbrutet ~ endast Malm 30 nara Adakschaktet
s~t ovre delar av Alak Narra ater3tod far igensattningsbrytning dar avfallsfYllning kom till anvandning.
I flotationsverket avskildes i det finmalda avfallet genom
cyklonering den grova fraktionen som i vattensuspension fordes
genom sjalvrinning i plastslang ned i Adak-Lindskold till
aktuellt gruvutrymme som skulle fyllas. Avdranering av vattnet
skedde far Adakfaltets tamligen snabbt fran den utlagda fyllen
geno~ draneringstrummor och draneringsslangar till stegvag.
Efter en vecka kunde hjulburna borraggregat och lastmaskiner
kora pa fyllmaterialet. Nasta malmskiva sk6ts med ekonomisk
fordel direkt ned pa denna fyll utan anvandning av platlaggning eller gjutning av cementgolv.
Den nya fYllningsmetoden var mycket lattarbetad och flexibel
och medforde att t ex "Rik.malmomradet" i Lindskald blev aktuellt
far "restbrytnin~(. Under rum- och pelarepoken i denna malmdel
med lutning 5-20 var ett 5-10 m maktigt skikt fran malmhang
och nedat brytvard, medan underliggande kopparmineraliserade
skikt i direkt anslutning till den utbrutna delen ej var brytvard.
I samband med utbyggnaden 1960 okade fultets malmbas med fattiga
malmkvanta genoro lagre kostnader per ton bruten malm. Detta
medforde.att dessa laghaltiga skikt blev brytvarda och brots i
de ordinarie strossarna med vertikalpallning dar sa kunde ske
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pa

med bibehallen sakerhet, varvid strosshojderna
sina
stallen okade till 10-15 m, lokalt 20 m, allt medan pelardiametrarna i systemet utokades nerat fran upprinnelig 5 m
under malmhangen.
Av sakerhetsskal naddes gransen far denna tillskottsbrytning

1967.
1966 iordningstalldes Rikmalmomradet, som i kartprojektion
tackte en yta 150x80 m, far fyllning med avfallssand och
successiv restbrytning, genom fartimring avalla strosspahugg
i nivaorten pa 170 m, utlaggning av draneringstrummor och do
slangar, genomgripande komplettering av ventilationssystemet
samt helmekanisering av omradet med dieseldrivna borrningsoch lastaggregat.
Fyllningen gjordes i 14 etapper med 2-3 ID hoga "skivor"
beroende pa atkomligheten av malmresterna. Efter varje skivas
dranering var fyllmaterialet sa fast att indelning av omradet med
latta vertikala skiljevaggar forankrade i fyllmassorna kunde ske
efter behov och turordningen i skjutning och lastning. Totalt
anvandes 160 000 m3 fyllmassa.
Darmed kunde totalt genom 10 ar alI restmalm mellan 160 och
120 m avvagning i pelarbalkar, bottenskivor, mellanskivor, takskivor och pelarnas "halkalar" mot ligg och hang tillgodogoras.
Ett anta1 hela pelare kunde brytas - en av dem inneholl 300 ton
koppar i malmen.
Av siikerhetsskal avsattes mitt i detta omradet en "storpelare"
(LxBxH = 40x5x15 m) i malmens strykningsriktning i borjan av
60-tale~. Pelaren inkliiddes senare med timmer, plank och· sackvav som skiljevaggar mot ef~erfoljande totala infyllning, och
stegvagar och malms~hakt i staI anordnades intill pelaren.
Den hAlt overvagande delen av pelaren brots i slutfasen med
pallstrossning och skraplastning i oppen'TOP SLICING.
R1.l!l!sÈ.rLt.!li.!!fLm~<La'y'sat~ning ~v-y~lar~ agde
och val" den forharskande brytningsmetoden,

rum i alla gruvorna·
i Karlsson 1945-46,
Adak 1945-76, Lindskald 1945-77 och Brannmyran 1960-76.
Pallstrossning var alltid ett "2.steg" vid denn::;. metod i malmer
med storre maktighet och anvandes totalt sett 1948-50 och

1963-75.
Utrustningen vid denna metod var efter 1950 konventionellt
latta handhallna bergborrmaskiner pa pneumatiska knamatare
("spannben") och skrapspel mcd stallinor och malmskrapa for
utskrapning uv den losskjutna malmen till startschakt eller
ovcrvagande aver skrapbrygga direkt i vagn.
Skraplastning under jord utvecklades internationellt sett pa
20-talet och metoden som helhct var ytterst smidig och anvandbar och under 40-, 50- och borjan av 60-talet den endast
tankbara far Adakfaltets lutande n~lmskivor och vaxlande malmbild SOffi endast kunde klargoras und.an far 1ll1dan under arens lopp.
Med visst fog kan Adakfaltet betraktas som en representant for
spannbens- och skraplastningsepoken i svensk gruvbrytning i
0
donlagiga malmer med liten maktighet med upp till 25-30 lutning.

32

Teknologiskt sett nadde utvecklingen forst vid slutet av
60-talet fram till fullt anvandbara sma dieseldrivna borraggregat och lasta- och bar-maskiner far smagruvor med
tranga utrymmen. Brytningssystemet far Adakfaltet var
stort sett fastlast, nya malmomraden av betydelse var
taliga t men med moda blev "mekaniscringsgraden" med sadan ny
utrustning 50 % far alI malmbrytning efter 1970. nHelmekanisering" av brytning och lastning kunde dock da endast ske i
flakt liggande malmer som Malm 51, 53 i Adak Norra och l'lalm 22
i Lindskald, samt i igensattningsrum Malm 30 i Adak, Malm 50
i Adak Norra samt i restbrytningsomraden i "Rikmalmen",
"Flacka malmen" och vid diverse ortbalkar pa olika nivaer.

da
fa-

Utvecklade rampsystem far transport av denna maskinutrustning
mellan ortnivaer kunde icke ekonomiskt l.ltnyttjas inom Adakfaltet
(men val i Rudtjebackens nya malmomraden efter 1970). Maskinerna
demonterades till sma del-enheter far tré.. nsport ned genom de
gamla uppfordringsschakten, inorterna och ned genom utbrutna
rum- och pelarstrossar till arbetsomradena dar ihopmontering
ater gjordes~

Vid denna metod med konventionell utrustning planerades i kartprojektionen,med utgangslinje fran den aktuella nivaorten, ett
system av parallella strossar inom malmomradet som beharskade
brytningen mellan denna ort och den narmast ovanfor liggande,
vilken i sin tur blev utgangslage far hogre upp i malmskivan
planerade strossar.
Strossarna drevs i planprojektionen pa rikt uppat, mot malmens
lutning, vinkelrat till malmens strykning, d v s i allmanhet
ocksa vinkelrat till orten - dock detta sista teroe~de av rr~l~
skivans lokala undùlation. Strossdrivningen fullfordes (vid
ihallande malmf6rning) vid ovanfor liggande nivaort eller vid
malmens ovre utgaende. Strossarna placerades erfarenhetsmassigt
med centeravEtànd 13 m, varvid strossens bredd gjordes 8 m med
en 5 rn bred pelarbalk mellan strossarna. I denna pelarbalk
gjorde~regelbundna genomslag mellan strossarna och blivande
pelare utskulpterad~s i rader med 5 m diameter och 8 m mellan dem.
Viss flexibel pelaravsattning inom pelarbalken agde rum beroende
av strosstakets ha,11fasthet. Lokalt laghaltig malm OCll mindre
malmmaktighet utnyttjades far pelaravsattning dar sa kunde ske.
I kartprojektion framtradde pelarna med hagst oregelbunden farm,
bl a beroende ocksa av skalar och sprickor. I Lindskolds flerskiktsornraden med malmskivor och strossar aver varandra med
kvarlamnade 4-8 m tjocka grabergslager mellan strossarna avsattes pelarna i de olika skivorna sa, att deras areor tackte
varandra far att sakra deras barighet. I Lindskolds Rikmalmsomrade dar verksarnheten pagick under ett tjugotal ar medforde .
oxidation i sprickar och slag i pelarna att deras arear minskade
genom successiv avskalning; bandagering med stallinor och stalnat avhjalpte situationen till fYllningsmetoden sakrade laget.
Bergmekaniska arbeten kontrollerade utvecklingen betraffande
pelarnas barighet och sjunkande strosstak.

Vid konventionell strossdrivning dar den aktuella nivaorten
malm~-Jki vans hangsida, och
.
malmens miikti ghet t ex var 7-8 m, hade dri vningscykcln foljande

mcd 10-11 m2 area val" placerad i

moment:
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- uppstrossning tvarsgaende aver orten av 3 m bred slits med
tak 5 m aver nivàortens sula och nisch i h5jd med orttaket
pA ortens "nedsida" stor nog far person och skrapspelmontage,
- skrotning av tak och vaggar i slitsen med skrotspett och
handkilning samt sakring av taket med bergbultning vid behov,
- upplastning av losskjutet berg med lastmaskin i vagnar,
- montage av flyttbar skraplastningsbrygga i stalkonstruktion
tvars aver orten i h6jd med orttaket med bredd lika slitsens,
samt med fYrkanthal i bryggan far passage av losskjuten malm
till understalld vagn under bryggan vid skraplastnìngen, montage
av skrapspelet,
- indrivning av kort ortstump i hojd med bryggan
nivaortens
"uppsida" i malmen, med breddning av ortstumpen till full strossbredd och nedstrossning av taket upp till malmhang, med successiv
utskrapning av salvorna samt skrotning,
vaggstrossdrivning i kontakt med malmhang upp till nasta ortniva med strosshojd 3-4 ID och bredd 8 m, salvorna borrade med
solfjaderuppskjutning och indrift per salva upp mot 3 m, successiv
utskrapning av malmen efter skrotning av tak, vaggar och strossgavel fran berghogen,
- slutskrotning i strossen till i gorligaste maD "klingfast" tak
med frikostig forankring av taket med 3 m langa bergforankringsbult vid behov, med atanke fortsatt langvarig arbetscykel i
strossen och senare sv"aratkomligt tak i hoga strossar, t ex i

pa

"Rikmalmen" ,

- grovrensning med skrapning av strossulan rare pallstrossdrivningen,
- indrivning horisontellt fran skrapbryggan nagra salvor med
liggande pallhal aver hela ntrossens bredd jntill full hojd for
efterfaljand2 vertikalpallning i strossulan uppnaddes, med
successiv utskrapning av malmen sam~ fort16pande skrotning av
vaggar och pallgavel,
- oversyn av skross~aket med kontrollskrotning for varaktig
sakerhet mot stenfall, darefter fortlopande under hela strossens
livstid,
- pallstrossning retirerande fran den uppnadda pallgaveln upp
mot strossens ovre ande med ncdatriktade branta, nastan vertikala haI salva far salva aver hela strossens bredd och successiv
malmskrapning, borrning med bergforankrad pallmatare, 3-4 m
djupa spranghal ned till malmens liggsida och blivande strossula,
- efterjustering av strossulan vid kvarstaende oregelbunden
malmligg,
- drivning av genomsl~g mellan blivande pelare i pelarrad till
intilliggande strossar och utformning av pelare, skrotning av
vaggar och tak.

Skraplastningen var smidig och gay manga variationsmojligheter for
strossdrivning
T ex i Branl~rans tungformiga utflikningar av malmens utgaende
i falt avgrenades huvudstrossen nere vid skrapbryggan eller
langre upp i strossen med frarnskrapning av malmen i tva eller
tre steg genom omkoppline; av skrapspel~~linorna till lampligt
place:rude bakblock for linforningen.
I BranI11l\.yrans f6rk.astningt~ormadc kunde tcndensen ti Il "kyrktakras" beharskas genom uppdrivning av "pilotstrossar" med
li tcn bredd fr<ln skrapbryg[;an SOIn et t forsta momf'nt. Darefter
drevs sidostrossar i full bredd med rikt 90° till pilotstrossen
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mellan blivande pelare, och med genomslag till langre bort
uppdrivna pilotstrossar. Vinkelskrapningen genomfordes med
framskrapning av malmen till pilotstrossen salva for salva
och darefter omkoppling av linorna pa det tvatrummiga skrapspelet far slutlig framskrapning till vagn under bryggan.
Tretrummiga skrapspel med mojlighet till direktskrapning i
vinkel blev icke populara i Adakfaltet och anvandes ej.
Optimal maximal skraplangd ansags vara 60 m, vilket aterspeglades i den sidledes placeringen av nivaorterna ì kartprojektionen. De splittrade malmskivorna och malmens varierande
lutning var ej tillrackligt kand vid tidpunkten far nivapahuggen i huvudschakten (varvid ortnivaerna blev fastlasta i
avvagningslage), och langa skrapvagar kunde uppsta mellan
nivaorterna eller fran hogst belagna nivaort till malmens
ovre utgaende. Over 100 m avstand kunde forekomma mellan
skrapbrygga oèh strossgavel, varvid s~xapning skedde i tva
till tre steg med extra skrapspel placerat uppe i strossen,
upp till sallan f6rekommande fYra steg vid skrapning fran
kombinerade grenstrossar langst uppe i huvudstrossen.
Om detta forhallandet genom pagaende undersokningsarbeten
kunde forutses i tid, drevs horisontella grenorter fran
underliggande nivaort in under malmornradets mitt varifran
malmstortschakt drevs upp till ma~mlaget. Skraplastningen
i ovre del av strossen agde
rum till det gallerforsedda
schaktet, varvid skraplangerna ofta halverades. Malmen
tappades sedan periodvis frAn schaktet i vagn i grenorten~

da

Re2..tbr~tE.i!ill

agde rum i

- Àdak 1970-73 samt 1977,
- Lindskold 1965-70, 1973-74 och 1976-77
- Brannmyran 1965, 1969-76
Med restbrytning avses i detta arbete brytningen av kvarstaende
malmrester som brots och registrerades under denna beteckning
efter att avrig ordinarie brytning var avslutad i de olika
omradena, samt ocksa i viss man brytningen av kopparhaltigt
berg har och var far att tillfredsstalla beslutet 1974 om farlangd avvecklingstid far verksamheten i nedlaggningsskedet.
Brytningen i Lindskolds Rikmalmornrade var i egentlig mening
en restbrytninB, men registrerades som igensattningsbrytning
i samband med den systematiska fyllningsproceduren.
Malmrester brots i ortbalkar, narmaste omrade omkring nivaorterna i orternas tak, vaggar och sula, varvid alla spar
efter orten kunde forsvinna, pelarbalkar i pelarraderna, ortkorsningt',r, bottenski vor i vissa rum- och pelarstrossar,
kopparfattiga mellanskivor mellan aver varandra liggande
strossar. Vissa pelare eller delar av dem kunde med kortsiktiga
sakerhetskrav brytas i samband med att omraden successivt kunde
overges.
Brytningen agàe rum systematiskt i viss ordning efter bedomning
av hallfasthet, med varierande strossborrning raed kniimatare och
skraplastning, maskinlastning till vagn samt lasta- och barmaskiner till befintliga stortschakt, allt efter atkollÙigheten
till arbetsplatserna.
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ANRIKNING

Kopparkisen i malmen behovde skiljas fran vardelost graberg
genom en anrikningsprocess for att en godtagbar forsaljningsprodukt vid ett smaltverk. skulle astadkommas.
Malmens karaktar dikterade ett flotations;forfarande som enda
tankbara process.

Da

Adakfaltets anriknin~sverk to~s i anvandning 1945 var processen val kand sedan lang tid tlllbaka, men starten av pro,duktionsdriften fick som annars vanligt foregas av studium av
malmens struktur, anrikningsforsok i laboratorieskala och mera
omfattande provanrikning vid Bolidenbolagets verk i Rannskar
och Kristineberg.
Anrikningsverkets uppgift blev att framst&lla en kopparslig med
hog kopparhalt och hogt utbyte, lag inblandning av grabergsmineraI och laga halter av icke onskvarda sma mangder av
arsenik- och zinkmineral samt magnetkis. Storre delen av sma
mangder guld och silver foljde med kopparkisen i sligen.
Malmen var en "énmetallmalm", vilket teknologiskt sett innebar
ett enkelt~ narmast stereotypt fladesschema far processen
utan behov av selektiva atgarder visavi andra metallsliger att
utvinna. Fran verkets start fram till 1972 pagick dock aterkommande arbeten far att forbattra anrikningsresultatet.
Dessa arbeten cmfattade dels upprepade laboratorieforsok, dels
driftskorningar i full skala i verket med olika specifika
forutsattningar och agnades systematiska underso~ningar dels
i krossningsschemat, dels i malkretsen, dels i flotationsforloppet.
Allrikningstendenser hos elenlenten guld, silver, kobolt och
selen vid koppar-arseniksepareringen i flotationsprocessen
blev foremal far inledande laboratori~f6rsak redan 1952.
Det framkonl att guldet aterfallns i det forsta flotationskoncentratet av koppar, silvret atfoljde kopparn, kobolt atfoljde arseniken och selen atf61jde huvudsakligen svavlet
(saval i kopparkisen som i magnetkisen).
Ett inledande anrikningsforsak i laboratorieskala av borrkarngods fran diamantborrningarna i Brannmyran 1955 visade
lovande mojligheter far samanrikning i Adakverket av malm
fran de tre gruvorna. Matstandet mot nedmalning i kvarnar
okade i turordningen Adak - Lindskold - Brannmyran.
En forsarnring av slig- och avfallshalter 1964 da Malm 50
brots i de hogst belagna delarna av Adak Narra, fororsakades
ìcke av den hoga magnetkismangden i malmen dar, men berodde
pa malmens skarntyp ach andrade struktur. Med 1964 ars forhallanden (kopparnotering 3·680 kr/ton eu, malmhalter 1,61,8 %eu, slighalter 25-30 %eu, avfallshalter 0,05-0,10 % eu;
malmvardeq 700-900 kr/ton slig) konstaterades att 1 %h6gre
kopparhalt i sligen var ekonomiskt f6rdelaktigare ~n 0,1 %
lagre kopparhalt i avfallet.
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1963 pabarjades Iangtidsobservationer·och forsok i driftsskala i verket inom malkretsflotation. 1966-67 gjordes forsok
i driftsskala att trycka arsenikkis med natriumcyanid samt
trycka aktiverade jarnsulfider. 1971 gjordes en omfattande
detaljprovtagning av malkretsen med mAlsattning att bI a oka
kopparutbytet.

1972 utfordes laboratorieundersokningar och overslagskalkyl
betraffande eventuell framstallning av arsenikkisslig i Adak.

1972 gjordes en idégranskning betraffande eventuell samanrikning
med en viss fraktion av Rudtjebackenmalm i Adakverket fqr att
uppna optimalt kapacitetsutnyttjande.
Ett trettiotal rapporter fran dessa arbeten sammanstalldes
under verkets livstid.
Utan att vara_forbehallslost jamforbara ger ,foljande varden
fare och efter ombyggnaden 1960 ett intryck av utvecklingen
betraffande kopparhalter i malm~ slig och avfaII respektive
kopparutbyt~ far tva valda ar:

1951 :
1961:

3 ~ 12 %,

1~52 "~

25~02 %~

30, 15 ",

0,14 %,

0,06

tI,

88

%

94 "

Enligt sin kemiska formel CuFeS innehaller "ren" kopparkis
34,6 % Cu, och arsen~kkis enlig€ formeln FeAsS 46,0 % As.
En manatlig berakning av aktuell mineralsammansattning i
producerad malm till anrikningsverk, i kopparslig respektive
i avfall for t ex 1964 visar:

3,4 - 8, 1 r'/fJ kopparkis i malm~
0,9 - 1,7 " arsenikkis " "
1,3 -11 ,8 " magnetkis " "
. 73,7 -88, 1 " kopparkis " slig,
O, 1 - O~5 " arsenikkis n "

O, 11- 0,21 "
O, 11- O~21 " kopparkis " avrall,
1,4 " arsenikkis " "
o~8
3,3 - 9,0 " magnetkis ". "

%

medel

4,9

"

O ~ 12 "
6,2 "

"

6

82,4

"

"

0,4

"

O, 15

"

1, 1

"

5,8

"
"
"
"

"

Registrerade kopparhalter 1964 i malm, slig respektive
avfall var 1~67, 28,38 respektive 0,05 % Cu.
Mbtsvarande arsenikhalter i malm respektive slig var

0,53 respektive 0,17 %As.

Fullanalyser av genomsnittligt arsprov far anrikningsmalm
gjordesda och da. Exempelvis visar ett utdrag av elementfordelningen 1964 foljande varden (halt i %resp g/ton malm):
Cu
Fe

1,67
12,0

%

As

0,53

"

Se

0,003 .,

Co

0,014 "

Zn

O, 10
0,00'1
0,001
0,01

Cd
Hg under
Pb

Au 0,3 g/ton
Ag 8 g/ton

tf.

"

ti

tt

s

Si0
2
CaO
Mn
CO
2

4,5
54,4
1 ,3
O, 14
0,47

%

"
"

"

"
"
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Vissa epoker framtrader far Adakfaltet i allmanhet och
anrikningsverket i synnerhet:

- fere 1945; bruten malm skickades till Kristineberg och
Ronnskar for vìdarebehandling.
.

..

- 1945-59; anrikningsverkets kapacitet var 170 kton malm

per ar.
Malmen fran Adak och Lindskold uppfordrades okrossad i resp
gruvas schakt. Malmen fran Adàkschaktet fraktades i vagnar
ovan jord medelst en kabelbana till Lindskoldschaktets malmficka i anrikningsverket
- efter 1959; anrikningsverkets kapacitet var 250 kton malm
per are
Malmen fran Adak fraktades i nytillkommen ortforbindelse pa
275 m niva till centraliserad grovkrossanlaggning under 275 m
niva i Lindskald med nytt centralschakt gemensamt far de tre
gruvorna. Brannmyranmalmen uppfordrades okrossad och fraktades
med bil till·malmstartschakt nara Centralschaktet. I samband
med matningen av grovkrqssen efterstravades jamn blandning
av malmer med olika halter fran stortschaktsystemen.
Fladesschemat och maskinutrustningen far malmbehandlingen fran
losskjuten malm i strossar till fardig produkt slig var andamAIsenlìg och i averensst&mmelse med god standard far sin tid
under de tva sist namnda epokerna.

Den okrossade malmen fran gruvorna Adak och Lindsk61d matades
via litea ficka till ett 3-stegs krossverk bestaende av 2 st
kaftkrossar av Blakes typ och 1 st 8ymons Shorthead 5 1/2'
konkross i cirkulerande krets med 3 siktar. Malmen krossades
ned t1.11 12 mm och matades via 3 st fickor om sammanlagt
1 800 ton till 2 st seriekopplade kulkvarnar. Inom krossverket
transporterades malmen
staltra~sportband, hundbana och elevator. Kulk~"arnarnas kapacitet var 28 ton malm per timme·.
Kvarnarna arbetade vardera i cirkulerande krets med rakeklasserare och skalclassifier. Godset nedmaldes till 60 %
under 0,06 mm.
Efter reagenstillsats floterades malmen i ett 30-tal flotationsapparater typ BOLIDEN BFP 120. Koncentratet f6rtjockades
i Dorrtankar ochavvattnades i Oliverfilter och vedeldad
roterande torktrumma till 7 %vattenhalt. Sligen samlades i
en sligficka, lastades pa bil far 36 km transport till Slagnas
jarnvagsstation och viQarebefordrades till Ronnskar smaltverk.
Avfallet fran flotationen pumpades till sandmagasinet.

pa

Vissa modifikationer agde rum under periaden, bI a utokningen
av volymen far krossat gods till 1 800 ton, utbyte av nagra
stalband till gummitransportband, ombyggnad av primarkvarnen
till stangkvarn. Viss handplockning pa band av graberg agde
rum under den alIra forsta tiden. Skrotstal fran gruvan plockades
band, men ersattes med elektromagnet.

pa

Flotationsreaeenser var xanthat, kalk och flatol.
Encrgiforbrukningen var 1948 3,4 far krossning, 18,2 far malning samt 6,2 kWh/ton malm far flotationen.
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I samband med anrikningsverkets kapacitetsokning 1959-60
bibeholls byggnaden ofarandrad bortsett fran ett tillbygg
p! den sodra fasaden far ny stangkvarn. Ma~kinutrustningen
utokades och modernisérades; staltransportband, hundbana och
elevator ersattes med gummdtransportband, rakeklasserare och
skalar ersattes med cyklonklasserare, primarkvarnen andrades
ater fran stangkvarn till kulkvarn, krossystemet forenklades,
antal flotationsapparater utokades, automatisering och fjarrstyrning fran centraI manoverpulpet genomfordes utom de tunga
enheterna krossar och kvarnar, genomgripande utbyggnad av
ventilationssystemet agde rum etc.
Adakfaltets anrikningsverk var det forsta verk inom Bolidenbolaget dar automatisering agde rum och troligtvis det ~orsta
i Sverige.
Malmen fran de tre gruvorna excentermatades till en
- gravkross under jord, typ kaftk.ross Morgardshammar
med spaltoppning 125-150 mm,

Dr

10

- utmatades via helautomatisk och satsvagande skipstation till
- uppfordring genom Centralschaktet i 2-skipsystem med ett
a-tons helautomatiserad ASEA linkar'spel till 1000-tons malmficka i betonglaven (4 ton/skip, bottentommande skip, spelhastighet 4 m/sek),
- utm.a.tades via 2 stfjarrstyrda excentermatare till gummi-transportband 1000 rom bre~d, stigning 15°, transportavstand 50 m
till niva aver den gamla mellankrossen av Blak~s typ inne i
verkets krossavdelning med spaltoppnjng 70 rom,
- bandet fungerade som matarband till krossavdelningen med
skrotmagnet over bandet i dess ovre ande,
- :fink.rossning i den gamla Symons Short Head 5 1/2' med spaltoppning 12 ~ och i cirkuIerande krets med 1 st vibrationssikt
maskoppning 20 mm 4-k,
- lagring av fardig krossad malm frAn detta 2-stegs krossverk
i 3 malmfickor med sammanlagd kapacitet 1 800 ton.
(Mellankrossen ersattes 1970 med en-Svedala-Arbra spindelkross
14-50, med intagsoppning 14", spaltreglering
38-75 mm, kapacitet 150 ton/timme vid spaltoppning 38 mm.
Darmed fick finkrossen en vasentlig avlastning och krossavdelningens drift blev ytterst stabil).

av A11is-Chalmertyp

- utmatning fran finkrossfickorna via helautomatiskt och reglerbart bandsystem samt via helautomatiserad och reglerbar malm-"
hund (bana) somfungerade som vagkarl i en elektronisk satsvag
med tradtojningsgivare i dragdonet far hunden till
- stangkvarn av Marcy-typ, utosningskvarn C/J 2 400 x 3 600 mm
av Morgardshammars tillverkning, i cirkulerande krets med en
400 mm hydrocyklon,
- matning till de 2 gamla och nu parallellkopplade kulkvarnarna
~ 2 040 x 2 730 mm, genomstromningskvarnar av Nyhammars tillverkning, bagge i cirkulerande krets med 400 och 500 mm
cykloner varifrun fingodset gick till flotationsavdelningen,
dar
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- 35 st flotationsapparater typ BOLIDEN BFP-120 fordelades
pa raflotation 9 st, repetering 12 st, scavenger 14 st.
Reagensforbrukningen var 359amylxantat, 1 800 g slackt kalk
samt 15 g Pine ail per ton behandlad malm. Flotationen
skedde vid pH = 11 i pulpen.
- Avfallssanden pumpades 400-1.200 m till fordelning i ett
sandmagasin, efter 1966 tidvis och delvis efter eyklonsortering
ned under jord for fYllning vid igensattningsbrytning. Overloppsvattnet fran magasinets spegeldamm avklarnades ytterligare i den konstgjorda narbelagna 1 000 x 300 m stora
Rudtjesjon fare avlopp till Skelleftealven.
- Koncentratet fartjockades i Dorr-anlaggning, vatten avfiltrerades i de 2 gamla Oliver trumfilter av 8ALA:s tillverkning,
varefter sligen torkades till 7-8 % fuktighetshalt i den nu
oljeeldade och automatiserade gamla torkugnen. Fran denna
transporterades sligen via automatiserad slighundbana upp i
en 150-tons sligsilo.
- Av~rakt av sligen till Slagnas agde rum i lastbil med
20-25 tons 'nyttolast far v b f med jarnvag till Ronnskar.
Stangkvarnen kardes med 78% fasta bestandsdelar i pulpen,
kulkvarnarna med utspadning 1,4. Malmen nedmaldes i kvarnavdelningen till 50 %mindre an 0,044 rom. Verkets normalkapacitet var 33 ton malm per driftstimme vid nara
7 500 d~iftstimmar ~er ar. Verket kordes 3-skift kontinuerligt
med stillestand far semester. Utan storre ingrepp i malkretsen
kunde verkets kapacitet variera mellan 24 och 36 ton per timme
beroende av malmens malbarhet.
Vattenbehovet for processen var 1,5-2 m3 /ton m~m eller sag
1 200-1 800 ID 3 per dygn, vilket tillfredsstalldes av vatten
fran gruvvattenuppfordringen fran Adak och Lindsk61d dar
tillrinningen var sag 3 000 m3 per dygn.

40

PRODUKTION

Under en nara 40-arig verksarnhet i Adakfaltet kunde totalt

6.330.903 ton kopparmalm tilÌgodogaras och behandlas. Malmens
metallhalter var i medeltal 2,02 %koppar, 0,6 g/ton guld
och 9 g/ton silver, 'motsvarande ca 127.900 ton Cu, ca 3.800 kg
Au och ca 57.000 kg Ag i detta malmkvantum.

Av denna malm behandlades under 1945-77 6.280.155 ton i
anrikningsverket i Adwcfaltet och 1977 20.007 ton i Kristinebergs anrikningsverk, sammanlagt 6.300.162 ton malm med
medelhalter 2,01 % Gu, 0,6 g/ton Au och 8 g/ton Ag. Av denna
malm framstalldes som gruvomradesprodukt sammanlagt
437.292 ton kopparslig med i medel 27,47 % eu, 3,2 g/ton Au
och 95 g/ton Ag. I denna slig, som skickades till smaltverket
i Ronnskar, fanns salunda 121.866 ton koppar, 1.420 kg guld
och 41·393 kg silver.
Differensen mellan ovan namnda malmkvanta, 30.741 ton, utgjordes av malm fran provbrytning fram till 1945.
Fare 1941 skickades 453 ton med 8 %Gu, 1,2 g/ton Au och
33 g/ton Ag fran Abrahamssonmalmens dagbrott som smaltmalm
till Rannskar. Sa skedde ocksa med 470 ton, 12 %Cu, 3,5 g/ton
Au, 38 g/ton Ag fran Karlssondagbrottet i 1944. Under .1941-44
skickades 29.726 ton, 3,5-4 % Cu, till Kristineberg far prov~
anrikning: resultatet blev 5.158 ton kopparslig med
15-20 %CU, 1944 skickades 92 ton, 1,87 %Cu, till anrikningsverket i Ronnskar far provanrikning: resultatet blev 10 ton
slig med 17 % Cu.
Totalt utgjordes Adakfaltets forRaljningsprodukter av
442.470 ton slig med medelhalt 27,74 %Cu, 3,2 g/ton Au
och 95 g/ton Ag, samt 923 ton smaltmalm med medelhalt sag
10 % Gu, 2,4 g/ton Au och 35 g/ton Ag.
Sligen inneholl 122.888 ton koppar, 1.434 kg guld och
41.839 kg silver, smaltnlalmen respektive 89 ton, 3 kg, 33 kg,
Summa totalt inneholl forsaljningsprodukterna salunda 122.977
ton koppar, 1.437 kg guld och 41.872 kg silver.
Av malmens totala metallinnehall aterfanns i sligen ca 95
av kopparen, 40 %av guldet och 75 % av silvret.

%

Sandmagasinet i Adakfaltet inhehaller 5.862.875 ton avfallssand fran anrikningsverket. Sanden innehaller drygt 4.700 ton
koppar, 2.300 kg guld och 9.000 kg silver.

Under 1945-46 anrikades malmen fran varje gruva far sig.
Fr o m 1947 anrikades malmen fran alla gruvor gemensamt och
satsvagen i anrikningsverket visade den verkliga vikten av
producerat ineaende rnalmblandning till verket.

41

Bruten malm fran varje malmposition vagdes dock ocksa i
malmvagnarna
sparvagar i navaorterna. Dessa grova siffror
far tonnaget fran varje gruva overensstanrmer ej helt med
verklig totalt anri~ad malm, men ger nedan en bild av produktionsforhallandet mellan gruvorna.
Provtagning far analyser kunde ej ske for varje malm. Nedan
angivna analyser harrar fran arlig aterkommande royaltyberakning som baserades pa malmlagerkort far malmpositionerna.

pa

'Registrerad produktionsperiod, summa bruten malm och kopparhaltens medelvarde for gruvorna ar foljande:
Karlsson 1944-46/14.466 ton/4,29 %, Adak 193x-77/1.970.758 toni
2,06 %, Lindskold 1943-77/3.380.385tbn/2,21 %, Brannmyran

1960-76/978.514 ton/1,43 %.

Malmfordelningen totalt gruvorna emellan ar respektive:
under 1 %, 31 %, 54 %, 15 %.
Kopparfordelningen totalt gruvorna emellan ar respektive:
illlder 1 %, 3 1 %, 58 %, 11 %' ~

Tonnagefarhallandet gruvorna emellan far bruten malm var
1945-59 Adal: Lindskold ca 60:100, 1960-76 Adak: Lindskald:
Brannmyran ca 75:115:60.
Malmproduktionen i Adak var 1946-60 stort sett 40-80 kton/ar,
1961-75 60-80 kton/ar. Lindskold producerade 1946-60 stort
sett 70-170 kton/ar, 1961-75 80-120 ktan/ar.
Brannmyran producerade 1961-75 stort sett 50-80 kton/ar.
Adaks halter 1945-59 var 2,1-3 % Cu, 1960-77 1,2-1,8 % Cu.
Lindskalds halter 1945-59 var 2,2-3,6 % Cu, 1960-77 1,32,3 % Cu.
Brannmyrans halter var 1960-76 1,2-1,7 % Cu.

Anrikningsverket i Adakfaltet behandlade i grava drag foljande
ma1mkvanta fran gruvorna med kapparhalter:

1946-60 120-180 kton/ar med 2,1-3,3
kton/ar med 1,4-1,8 % Cu.

% Cu, 1961-75 200-255

Producerade sligmangder varierade 1946-60 '12-18.000 ton/ar
med 23-30 %eu, 1961-75 11-15·000 ton/ar med 27-30 % eu.
Kopparmangderna i sligen varierade 1946-60 3.200-5.200 ton/ar,
1961-75 3~60o-4.300 ton/are

Graberg brots i en total ornfattning av 505,.kton 1940-76,
fordelad pa gruvorna Karlsson 2 kton, Adak 187 kton, Lindskald 268 kton, Branrunyran 48 kton.
Av detta kvantum brots 19 1+8-56 42 kton i Adaks och Lindskolds
dagbrott for att komplettera behovet av fyllberg far igenstittningsbrytningen i Adak.Ovrigt graberg konl fran schakt, ,
orter och stigorter i s~nband med unùers6knings- och tillrcdningsarbetena.
rrotalt br6t~'i .salunda ca 6.850 kton nlalrn och e;raberg under drifts-

epoken.
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ORGAN ISA'rION

Adakfaltets verksarnhet var i alla hanseenden integrerad i
Bolidenbolagets organisation och beteendemonster far dess
gruvverksarnhet, och Adakornradet - som omfattade de separata
enheterna Adakfaltet och Rudtjebackengruvan - var ett av
10-talet gruvomraden inom BOLIDEN:s centrala gruvforvaltning.
(Rudtjebackens malm anrikades i Kristineberg. Administrativt
tillhorde gruvan Adakomradet).
Den dagliga verksamheten utovades lokalt sjalvstandigt i nara
kontakt med den centrala administrationen. Fqrslag till mera
betydelsefulla dispositioner forelades statens representanter
och kontrollant efter centralt godkannande.
Adakfaltets lokala omfattning av administrativ personal och
hjalpavdelningar kunde effektivt begransas genom anlitande av
centrala funktioner .. Lopande drift'ens behov av reparationer och
underhall far industri och samhalle samt smarre nyanlaggningar
beharskades av lokal personal. I ovrigt stod till forfogande
den centrala organisationen i Boliden betraffande konstruktioner,
byggnad, mekaniska och elektriska arbeten, transport, industrihalsovard, prospektering, skyddstjanst, arbetsstudie- och utvecklingsarbeten samt geologi.
Plan~r far undersokningar och tillredningar samt brytning
utarbetades lokalt liksom alla typer av blldget och prognos.
Alla funktioner t o m utarbetande av efterkalkyler beharskades
av lokal personal liksom lopande redovisning av anslagsmedel.
Externa ekonomiska farhallanden liksom sligforsaljning handlades
av central ekonomiavdelning. Den helt overvagande delen av
relationerna till anst8.1lda handlades lokalt i enlighet med
Bolidenbolagets personalpolitik och i nara kontakt med centraI
personalavdelning. Forradshallningen val" BOLIDEN:s. Lokal
kemisk analysverksamhet kunde under 60-talct ovel"latas till
annan funktion inom bolaget. Gevlogifunktionen handlades av
professor Sven Gavelin som val" statens geologiska konsult.
Central geologisk avdelning deltog i detta arbete som underlattades genom lokalt stationerad geolog 1967-73.
Lokala avtalsforhandlingar handlades inom Adakfaltet med stod
av centrala administrationen.
Avtalsforhandlingar Vi5~vis staten betraffande verksamheten
handlades centralt.

En centralt sanrrnanstalld instruktionsbok med brett spektrum gay
handlingsmanster far de flesta fall inom verksarnheten.
Inga kommunala funktioner fanns for sarrfuallet med 50 lagenheter.
Adakfaltets samhallsansvar var iogonfallande och torde ha aterspeglats i servicen betraffande boendestandard och underhall.
Adakfaltets tillvaro praglades fordelaktigt genom integrationen
i en storl"e gruvorganisation med fast, foretagsekonomisk malsattning, omfattande t ex
- tillgang till know how betraffande teknologisk standard och
forsknines- / forsol~sverksa.mhet
- externa relationer till samhalle smnt internationellt

.

- erfarenl1et frun funktioner inom gruvsamhallen
- kl~lr linje inorTl .personalpolitiken
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Avvecklingsepoken 1975-78 kravde speciella insatser,
betraffande personalfragorna.

~

synnerhet

Tat lopande korrespondens, tekniska/ekonomiska manads- och
arsrapporter, alI planering och forslag samt specielutrustningar var led i kontakten mellan uppdragsgivaren staten och
den atagande, Bolidenbolaget.
Representant fran vederborande statlig myndighet besokte regelbundet Adakfaltet; i protokoll fran dessa sammantraden noterades
bI a Adakfaltets situation i varje hanseende samt dispositioner
av anslagsmedel. Driftens folk vardesatte att denna representant
var gruvfackman, vilket ocksa var fallet betraffande statens
speciella tekniska kontrollant som regelbundet besokte Adakfaltet.

Personalorganisationen lokalt vid Adakfaltet aterspeglade den
principiella upplaggningen vid BOLIDEH:s 6vriga gruvomraden.
Anta1 anstallda inom de olika arbetsfunktionerna okade nagot
under 40- och 50-talets undersoknings- tillrednings- och anlaggningsverksarnhet men stabiliserades och foretedde inga drastiska
andringar. Antalet okade fran borjan av 70-talet bI a genom
mera arbetskravande gruvbrytning i geografiskt spridda omraden
och restbrytning samt successiv avtalsenlig forkortning av
arsarbetstiden per anstalld.
Platschefens narmaste medarbetare och deras motsvarande var
1974:
- 1 Bruvingenjor, 1 gruvfogde) 6 gruvforman, 90 kollektivanstallda,
2 matningstekniker, 1 kartritare

-

1 anriknings-

verkmastare, 12 kollektivanstallda

ingenjor

-

1 geolog

2 gruvkartorer

-

1 Inek-verk-

15 kollektivanstallda

Inastare

-

1 el-over-

montar

-

1 karnrer

1 forman, 20 kollektivanstallda (kombinerad
med allmanna arbeten)

5 kontorister, 1 forradsmastare, 1 sjukskoterska,
marketenteri 3 kollektivanstallda, stadpersonal
deltidsarbetande, industrivaktfunktion

Antal arsanstallda varierade salunda:
- tjanstelnan
19)~ 1-1~6:

9-13, darav 5

under j ord

1947-50: 18-23, "

6"

1951-75: 21-28, "

6-7 "
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medel 1945-59: 23 darav 6 under jord
"
1960-75: .. 24 "
7 "-

"

1945-77: 23 "

7 "-

- kollektivanstallda

1941-46: 117-203
1947-50: 157-167, darav 90-95 under jord
1951-70: 102-142, "
54-87 "1971-77: 35-162,"
20-90 "medel· 1945-59: 140 darav 76 under jord
"
1960-75: 129 Il
77 ""
1945-77: 132 "
75 "- summa totalt antal ars anstallda
medel 1945-59: 163 derav 82 under jord
"
1960-75-: 153 "
84 "-

"

1945-77: 155

11

82 "-
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PRODUKTIVlTET

Produktiviteten inom Adakfaltet beskrivs nedan

pa

tva satt:

1. Arbetstimmar per 1.000 ton malm
2. Arston malm per anstalld

Sammanfattningsvis var
1. arbetstimmar totalt far kollektivanstallda 1941-78 per
1 .000 ton totalt producerad malm 1941-77 ca 1.500 tim/1.000 ton
2. ton malm producerad per anstalld (tjansteman + kollektivanstallda) 1941-77 i genomsnitt ca 1.100 ton/anstalld/ar.

Vissa forutsattningar for beràkningen foljer nedan:
- avtalsenlig arsarbetstid vid l-skiftsgang(Udagtid tt ) var:
- ovan jord:

1941-50:
1958- :
1960-62:
1972-74:
1976-78:

2.400 tim,
2.303 "
2.205"
1 ~ 920"
1.852 ti

1951-57:
1959
1963-71:
1975-

2.352
2.254
2.160
1 • 895

tim
"
"
.'

- under jord:
1941-45:
1948-62:
1972-74:
1976-78:

2.250 tim, 1946-47: 2.205 tim
1.960"
1963-71: 1.920 "
1.880 "
1975
1 .808 "
1 ~ 665 "

- kollektivanstalldas totala anta1 registrerade arbetstimmar
191~ 1-78 var ca

- ovan jord 4.613.300 timmar motsvarande 124.700 arbetstimmar
per ar i genomsnitt,
- under jord 4.874.500 timmar motsvarande 131.700 arbetstimmar
per ar i genomsnitt)
- totalt ovan/under jord 9.487 .800 .timmar motsvarande 256.400
arbetstimmar per ar i genomsnitt.
1. Arbetstimmar per 1.000 ton malm (kollektivanstalldas timmar)
v~i~~~------------

1946-60: 1.027-2.521 tirn/l.000 ton
196'1-74:
',86- 981 "Medelv"arde 19 4 5-77: 1.505 tim/1.000 ton

motsvarande

1,5 tim/ton malm
22

"

IU

78

"

1

ft

slig
Cu i slig
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2. Arst.Q.nyer_B.Qs!iill~ (tjanstemiin + kollektivanstallda) hade
me de lvarde

1945-59: 1.190 ton malm/anstalld/ar
1960-75: 1.840 "1945-77: 1.400 It_
Genomsnittligt antal kollektivanstallda per ar 1945-77 var 132.
Omràknat via utforda arsarbetstimmar och avtalsenlig tid vid
1-skiftsgang blir denna siffra nara 119.
Teoretiskt sett var antal arston per kollektivanstalld utan
franvaro 1945-77 i genomsnitt ca 1.550.
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SKYDD8ARBETE
·OLYCKSFALL.

Skyddsarbetet inom Adakfaltet bedrevs enligt centralt upplagda riktlinjer inom BOLIDEN8 gruvforvaltning.
Fordelen darmed var iogonfallande genom bI a lopande tillgang till systematiskt ordnade skyddsmeddelanden, foreskrifter far utforanqe av nyckelarbeten ovan och under jord,
information om skyddsarbetets utveckling inom branschen, etc,
allt i forening med tillhorigheten till en stor och tidigt
val utvecklad skyddsorganisation.
Fran skyddsorganisationens stab i Boliden inlanades specialutrustning och tidvis personal far sarskilda undersokningar
och kontrollatgarder inom industrin, lopande/periodiserad
statistik betraffande olycksfallsorsaker, dammkontroll och
gasmatningar samt oversikter aver yrkesskador sammanstalldes
vid staben. Varningsskyltars utformning yar standardiserad.
Industrilàkaren besokte Adakfaltet regelbundet - silikosoch ovrig halsokontroll pagick fortlopande. I samband med
dieselfordons inforande under jordbesoktes Adakfaltet
regelbundet av specialutbildad gas- och ventilationsexpert
fran stabsavdelning. Svetsning och gasskarning i anrikningsverk, gruvschakt och under jord i det hela taget agnades
sarskild uppmarksamhet.
Lokalt inem faltet fungerade skyddsfunktionernas personal
enligt organiserat monster.
Sjuksyster anstal1des redan pa 40-talet. En 10-20 personers
skyddskemmitté bestaende av medlemmar fran alla interna
"yrkestyper" och gemensam far Adakomradet sammantradde 3-4
ganger per ar, dar representanter fran skyddsorganisationens
stab var narvarande. I skyddskommitténs sammantraden deltog
bergmastare eller inspekt6r fran skydJ.sinspektionen en gang
per ar - i samband med sammantradena besokte kommittén alla
arbetsplatser ovan och under jord.
Varje manad utfordes skyddsronder ovan cch under jord med
skyddsombud och arbetsbefal som deltagare.
Utover offentlig myndighets periodi3erade besiktning av berg. spel och lyftinratl~ningar utfordes av sarskild utbildad lokal
personal veckobesiktning av spel, linor och inbyggnader.
Ett stort antal skrotare med enda uppgift att rensa tak och
vaggar samt kontrollera dessa regelbundet var karakteristiskt
i Adakfaltet med stora "permanenta" och vaxande takytor i
donlagiga malmer.
.
En sarskild avdelad
skyddsforman borjade arbeta lnom faltet
fr o m slutet av 60-talet.
En skyddsarbetare agnade sin hela tid med goromal inom skyd~s
arbetet: kontroll och reparation av enklare lyftinrattningar,
livlinekontroll, tillsyn av gangvagar och belysning, dammprovtagning, etc.
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Adakfaltet deltog i Svenska Gruvforeningens arliga skyddstavlingar for svenska gruvor med jfumfarbara brytningsforhallanden och evanjerdsanlaggningar.
Faltet uppnadde basta resultat inem sin grupP, ràknat som
antal olycksfall per~l milj arbetstimmar
for ovan jord: 1965, ~72, -76
for under jord: 1952, -53, -54, -56, -61, -62, ~63, -65, -74
och ~77

Under en 37-arig verksamhet 1941-77 registrerades inom Adakfaltet 877 olycksfall varav 615 under jord. Av dessa agde
rum 5 dodsfall fororsakat av olycksfall, varav 4 under jord.
Den genomsnittliga olycksfallsfrekvensen under" namnda tid
var totalt ovan och under jord 92 olycksfall per 1 miljon
arbetstimma~. Frekvensen ovan jord var 57, under jord 126.

Frekvenssiffrorna praglas av relativt hagre varden 1941-51
med sarskilt hogre varden 1949-50 (290-214) troligtvis i
samband med inforandet av knfumatning under jord (frekvens
unGer jord 1949-50 var 393-310).
Adakfaltets frekvenser ar stort sett jamfarbara med svensk
gruvindustri totalt, men fordelaktigare far Adakfaltet fr o m
1952, sarskilt under jord.
Variationsgranserna far valda arscykler betraffande frAkveLser
antyds nedan:
- ovan jord:

1941-60: 30-172, 1961-77: 0-68
- under jord:

1941-60: 6J-393, 1961-77: 0-100
- totalt ovan/under jord:

1941-60: 55-290, 1961-77: 0-88
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EKONOMI

Under hela verksamhetstiden var bokfaringen avo karaktar kassaràkenskap vilket innebar enbart en registrering av kostnader,
intàkter och resultat darav.
Ingen avancerad foretagsekonomisk behandling av ekonomiska forhallanden agde rum betraffande exempelvis investeringar t avskrivningar, kapitalforrintning. Kostnaderna bokf6rdes oavkortat
och synkront rakenskapsperioden en manad oavset t investt:ringBobjektets nature
Medel far verksamhetens bedrivande beviljades far varje
(juli-juni) av riksdagen.

budg~tùr

Bolidenbolaget som forestod
driften far statens ràkning utarbetade varje ar tekniska och ekonomiska budgeter och prognoser
far Kunglig Kommerskollegium - fr o m 1971 for N&mnden far
statens gruvegendom.
Medel for godkanda planer for den totala verksamheten askades
darefter hos riksdagen, i huvudsak uppdelade i tva belopp,
- "driftsanslag" far gruvor och anrikningsverk samt avrig lopande
drift inklusive samhallet, och .
- "investeringsanslag" for nyanskaffningar och ersattningar
betraffande maskiner, u~byggnader, bostader, anlaggningar,
storre undersokningsobjekt, ovantade storre handelser, SGU:s
undersokningar.
Kostnader, intakter och resultat bokfordes av Bolìdenbolaget
t o m 1970 under leeodriftstiden. Fr o m 1971 under entreprenadtiden bokforde bolaget endast jriftskostander och anvanda medel
av investeringsanslaget. Bokforingen lades upp lika med den far
bolagets avriga gruvverksamhet enligt geGerellt gallande kontopIan som gay tillfredsstallande utrymme far lokalt betingade
variationer och detaljer. R&kenskaperna var ~eriodiserade med
mànatliga och kalenderarsvisa sammanstallningar som redovisades
far staten.
Nedanstaende sifferuppgifter i lopande penningvarde ar utdrag
av en statistisk sammanstallning som bygger pa ars-efterkalkyler
och data frall forsaljning av kopparslig.
Siffrorna harrar fran material kand inom Adakffiltets horisont
och omfattar icke skatter el1er eventuel1t uppkomna andra kostnader inom statlig organisation.
Qt~i!t~r omfattar i foreliggande arbete

- produktionskostnader far gruva (summa alla gruvor) med ma~
transport, krossning och anrikning, sligbehandling med sligtransport till Ronnskar, driftens (icke fardelade) al~anna
omkostnader, sarnhallcts lopande kostnader, lopande undersokningar
och tillredninBar inom malmen,
- anlaggningskostnader av "investeringskaraktar" betraffande
byggnader, maskiner, t ex utbyggqaden av anrikningsverket och
Brannmyrangruvan 1958-60, samt undersokningsobjekt under jord
t ex Norra Lindskold, samt vissa avvecklingskostnader 1976-77,
.- ersattning till Bolidenbolaget far fullforda ataganden
fiiltet.

ill0m
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lnl~t~r

omfattar i fareliggande arbete

- forsaljning av kopparslig fritt levererad Ronnskar smaltverk
med frandrag av behandlingskostnader i smaltverket.
T o m 1970 skedde avrakning baserad p! arlig genomsnittlig
notering far koppar, guld och silver. Fr o m 1971 skedde manatlig'avràkning motsvarande.
Resultat representerar i foreliggande arbete differensen mellan
ovan'st!ende tvu begrepps siffror.
Statens anslagsmedel till Sveriges Geologiska Undersokning far
diverse arbeten inom faltet under alla aren ar icke integrerade
i nedan angivna siffror och bokfordes ej inom Adakffiltet. Ej
heller bokfordes eventuellt beviIjade'medel eller bidrag fran
vederborande statliga myndighet dire~t till nagon sammanslutning i omgivningen (om sa har varit fallet), men viiI t ex
bidrag till det lokala Folkets Rus.
I samband med bearbetningen av materialet far fareliggande

arbete har SGU meddelat faljande betraffande forburkade medel
vid SGU fa,r Adakfiiltet under SGU: s totala engagemang dar.
Siffrorna ar i hog grad preliminara och maste uppfattas vara
en averslagsmassig uppskattning - vilket anda indikerar anstrangningarna att lokalisera malmerna och aka malmbasen.
Diamantborrningar
Geofysiska matningar
Geologiska arbeten
Geokemiska arbeten
Regionala undersokningar
Summa

storl~ksordning

20

~-1kr

5-19 "
3 "
2 "
2 "

35-40 "

SGU:s nedlagda kostnader torde salunda motsvara 5-7 kr per ton
bruten malm (lopande penningvarde).

SGU uppger fran sin undersakningshistorik far faltet:
magnetiska matningar
tvaram - turammatning
magnetiska matningar
slingrammiitningar
- 1950-54: elektrisk kompensatormatning
- 1964-67: elektrisk djupmatning
- 1966-69: XYZ-slingrammatning
pagaende geokemiska arbeten
- 1965-

-

1933
1934
1936-43:
1941-45:

~~n~n!att~i~g~vis kan,

under statens synvinkel, redovisas l
lopande penninGvarde och observerad inom Adakfaltet, under
tiden 19 1t1-77 (37 ars verksamhet), en total utgift 319 400 Mkr,
en tatuI intakt )~21 800 Mkr, och ett positivt resultat
102 }~OO Mkr fare skatt etc (avrundadc siffrot).

Om SGU:s forbrukade anslagsmedel uppskattas till ca 37,5 r~r,
tarde nettore~)ultatet av verksarnheten vara ca + 65 r1kr fare
skatt etc: Resultatet motsvarar en nettovinst enligt ovanstaende
ca 10 kronor per ton bruten malm eller ca 530 kr per ton koppar
i slig fare skatt etc, sammanraknat ar far ar i lopande penningvarde.
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Siffrorna redovisas nagot detaljerat nedan med angivande av
belopp i tusen kronor per are Enhetskostnader i kronor per
ton malm per ar anges i viss man. Beskrivningen koncentreras
till valda arscykler for t ex enskilda kostnadselement, dar
arsbeloppen ar karaktaristiska och har samma magnitud (avrundade
siffror, ej kronologiska variationsgranser).

Stigande lener och materialkostnader gjorde utslag i de totala
enhetskostnaderna 1957-59 men hejdades vid okad produktion fr o m
1960. Kostnaderna steg ater fr o m 1966, markant fr o m 1975
i samband med produktionens avtrappning.
Arbetstidsforkortningar 1951, -58, -59, -60, -63, -72, -75 och
1976 enligt avtal, samt Adakfaltets sma mejligheter att radikalt
rationalisera/mekanisera under jord, samt tidskravande restbrytningar bidrog att eka enhetskostnaderna.
Utgifterna fordelade sig salunda:
- gruva med malmtransport (tkr/ar), variation mellan:

1945-47: 1.000
1961-65: 2.200
1970-76: 5·000
Medel 1945-77:

1948-60: 1.200 - 1.900
- 2.900
1966-69: 3.400 - 4·300
- 9·200
3.150 tkr/ar.
Enhetskostnad "1945-77: 7 - 60 kr/ton malm
medel
16 "

- anrikning med sligtransport (tkr/ar), variation mellan:

1945-47:
700
1961-65: 1·500
1972-76: 2·500
Medel 1945-77:
Enhetsl~ostnad

- 1.000
- 1·900- 4·700
1.750 tkr/ar

1948-60: 1.100 - ,.400
1966-71: 1· 600 - 2.000

1945-77: 7 - 24 kr/ton malIn
9 "-

medel

- allmanna omkostnader (tkr/ar), variation mellan:

1945-51:
300 800
1960-69: 1·700 - 2.000
Medel 1945-77:
Enhetskostnad

1952-59: 1 .000 - 1.300
1970-77: 2.100 - 3.800

650 tkr/ar

1945-77: 2 - 20 kr/ton malm
medel

9 "-

- sununa produktionskostnader (drift) enligt ovan (kr/ton malm) ,
variation mellan:
191~ 5·- 5o: 1 6

-

18

1966-71: 28 -

1.0

Medel 1945-77: 34 ~r/ton malm

1951-65: 21 1972-77: 48 -

28
108
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- undersokningar/tillredningar (tkr/ar), variation mellan:

1944

1.300

1945-58: 200 - 800

1959-61: 1.000 - 1.200
1962-64: 700 - 800
1965-74:
900 - 1.800'
1975-76: 600 - 900
Medel 1945-77: 850 tkr/ar
Enhetskostnad 1945-77: 2 - 9 kr/ton malm
medel
5 "- anlaggningar av investeringskaraktar (tkr/ar) variation mellan:

1943-45: 1.000 - 2.500
1946-56: 100 - 500
1957-71:
900 - 4·800
1972-75: 300 - 600
Medel 1941-77: 1.000 tkr/ar
Enhetskostnad 1941-77: 1 - 28 kr/ton malm
medel
6 - 7 "- ersattning till Bolidenbolaget (tkr) inkl del av vinst
t o m 1970:
- totalt t o m 1977: 31.600, motsvarande en enhetskostnad
5 kr/ton malm
- summa totala utgifter enligt ovan (tkr), observerad inom Adakfaltet, variation mellan:

1943-50: 2.000 - 4.000
1959-65: 8.200 - 10.600
1974-76: 18.000 - 21.300
Medel 1941-77: 8.700 tkr/ar

1951-58: 5·200 - 8.200
1966-13: 12.COO - 16.000

Enhetskostnad (kr/ton malm):

1946-50: 20 - 25
1958-60: 49 - 69
1966-72: 55 - 62
r~edel 194 1-77 :
2'

1951-57: 32 - 41
1961-65: 33 - 43
1973-77: 74 - 124
50 kr/ton malm
600 "koppar

Intakter
-_....-Baselement i sligforsaljningen var enligt overenskommen och
à jour-ford avrakningsformel mellan saljaren staten och koparen
smaltverket:
- levererat ton slig vid smaltverket
- sligens rnctallhalter
- icke betalbara metallforluster i smaltverket
- behandlingskostnader i sInaltverket (bI a "smultlon" och
raffineringsIon".' specifik far metallerna.

Nedan angivna sligvarden (kr/ton slig) och malmvarden (kr/ton
malm) representerar respektive varde "fritt levererad smalt'lerk"
och efter frandrag av behandlingskostnaderna i smaltverkc0.
Malmvardet kan darfor j&mroras direkt med totalutgiften inom Adakfiiltet.
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Av den totala intiikten vid sligforsaljningen 1941-77,
421.800 Mkr, representerade kopparen 40-8. 700 ~1kr, guldet
7.200 Mkr och silvret 5·900 Mkr.
I genomsnitt utgjorde adelmetallerna 3 % av forsaljningsvardet
1945-77, men andelen steg fr o m 1975 till 11 %.
Metallnoteringar baserades under legodriftstiden (t o m 1970)
p~B~lTd;nbolagets kontrakt med Svenska Metallverken och Tele-

pa

styrelsen, under entreprenadtiden (fr o m 1971)
Metal Exchange (LME).

Uppnadda metallpriser (kr/kg metall)
varierade mellan:

(eu) kr/kg
1943-46: 1:43 - 1:20
1950
2:53
1955-56: 4:70 - 4:75
1965-72: 5:05 - 7:50
(kulmen 1974)

-

nedan avrundade och

ko~~r

1947-49: 1:62 - 1:82
1951-54: 3:06 - 3:58

1957-64: 2:73 - 3:86
1973-77: 5:98 - 9:58

- ~uld (Au) kr/kg
1943-72: 4.000 - 9·000
(kulmen 1974)
-

ar

London

~ilver

1973-77: 13.100 - 22.800

(Ag) kr/kg

1943-50: 74 - 126
1968-77: 253 - 687
(kulmen 1974)
Slig~a..E.d~

1951-67: 143 - 276

(kr/ton slìg), avrundat, varierade mellan:

1945-49:

160 -

1950-54:

350

1955-56: 1.070 - 1·140

550 -

740

590 790
1973-74: 1·950 - 2.480
1959-64:

196)-72: 1.230 - 1·740

1975-17: 1·000 - 1.270
(kulmen 1974)
Medelv~rdet

f6r slig 1945-77 var 953 kr/ton slig, varav
koppar 924, guld 16 och silver 13 kr/ton slig.
~alm~aEd~

1945-49:
1955-56:
1965-72:
1915-77:

(kr/ton malm) , avrundat, varierande mellan:

18 -

30

83 -

90

1950-54: 45 - 82
1957-64: 36 - 67
1973-74: 110 - 130

61 - 103
70 - 95

(kulmen 1974)

f4edelvardet far malm 1945-77 var 66 kr/ton malm, varav koppar 64,
guld 1 och silver 1 kr/ton malm.
~w~ inla~t~r

fran sligforsaljningen (tkr), avrundat, varierade

mellan:

1945-50: 1· 460 - 8.010
19G}J- r6: 11· l~ 50 - 28· 5-20

1951-63: 8.610 - 14·780

r

(kulmcn 19'{)~)

Intii.kt ovC'rstigaude 20 r'·ll~r uppnaddes 1966,

-69, -70, -73 och

19'{ 4 •

11t;dclintakt 191~1-77: 11. }~oo tkr/ar, motsvarande

3.).30 kr/ton koppar i

~jlig.

66

l~r/ton

nlalnl,
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Resultat

--~-

Bokforingens karaktar av kassaràkenskap, hoga utgifter far
undersokningar/tillredningar/anlaggningar, SRmt sma'sligmangder
och otillrackliga metallnoteringar medforde negativa resultat

1941-46.
Underskott uppstod 1961 i samband med avslutningen av utbyggnaden. Sjunkande kopparnotering samt stark avtrappning av produktionen medforde betydande underskott fr a m 1975.
Relativt betydande overskott 1954-56, 1966, 1969 och 1973-74
berodde pa tillfredsstallande star sligmangd, hog kopparnotering,
laga kostnader far undersokningar/tillredningar/anlaggningar.
Resultat (tkr), avrundade siffror, exkl sdu:s kostnader, far
vissa arscykler anges ne~an, samt enhetsresultat (kr/ton) far
malm, slig ac? koppar i slig:
- totalresultat (tkr), observerad inom Adakfaltet, varierade:

1941-46: 90
1950·-56:
5.300
1959-60:
280
1962-64:
530
1972
: 100
1975-77: - 2 100
Medel 1941-77: +

-

3 800
8 600
650
2.400

1947-49:
730
1957-58:
2.800
1961
· 480
1965-71:
930
1913-74:
8.000

-

1 130
3.100

- 12.800
- 9·600

7 700
2.800 tkr/ar

- malm (kr/ton malm) , varieTade:

1941-77: - 32 - + 52 kr/ton
Medel 1941-47: + 16 kr/ton malm
- slig (kr/ton slig) varierade:

1941-49: 50 - 80
1962-64: 41 - 167
1913-74: 650 - 840
Medel 1941-77: + 230 kr/ton
- koppar

l.

1950-58: 160 - 630
1965-70: 390 - 860
1915-77: -290 - 630
slig

slig (kr/ton koppar) varierade:

1947-49:
190
1962-64:
140
1913-14: 2.200
l~edel 1941-47:

330
586
- 2·900
+ 830 kr/ton

.580 1950-58:
1965-70: 1.360 1975-77: - 1·200

2.260
2·980

2.280

koppar.

Om SGU:~ antagna kostnader medraknas tarde total nettovinst

far staten 1941-47 observerad inom Adakfaltet, ca 65 Mkr fare
skatt etc, motsvara

- ca

10

~r/ton

"

145 "-

"

530 "-

anrikad malm
levererad slig
koppar i slig

Vinsten 65 Mkr fare skatt etc ar proportionsvis 20 % uv i
forelige ande arbete registrerad totalt forbrukade medel
319 400 Mkr.
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En speciell utredning gjordes inom Adakfaltet 1977 betraffande
Brannmyrangruvan som separat investeringsobjekt. Ekonomiberàkningarna baserades p& kassarakenskap och lopande penningvarde
1955-78. Antagna kostnader far SGU:s diamantborrningar ovan
jord inom omradet medraknades.
Registrerade totala utgifter 50 Mkr och beràknade intakter
61 Mkr antydde en nettovinst 11 l~r fere skatt etc, och indikerade en vinstproportion 23 %.
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DRIFTSAVTAL

Vid slutet av 30-talet var vissa sulfidmalmfYndigheter i
Vasterbotten, tillhorande staten, kanda som presumtiva
kopparproducenter.
Bolidens Gruvaktiebolag, som dA bearbetade sulfidmalmer,
var val etablerat vid liknande objekt inom Skelleftefaltet.
Andra varldskriget paskyndade initiativtagande att paborja
gruvverksamhet vid vissa av statens fYndigheter, bI a i
Adakfaltet dar en positiv utveckling av malmbasen gay uppbov till en nara 40-arig gruvverksamhet.

KRONOLOGI

1939-11-06: I skrivelse fran statens gruvsakkunniga till
handelsdepartementet framholls mojligheterna att oka den
inhemska produktionen av vissa metaller genom bearbetning
av state~ tillhoriga malmfyndigheter i Vasterbottens lane
1940-09-20: I skrivelse fran statens industrikornrnassion
till folkhushallningsdepartementet anholls om att fragan
om utarrendering av vissa kopparfYndigheter till Bolidens
Gruvaktiebolag matte upptagas till avgorande.
Ko~ssionen hanvisade till svarigheterna att sàkerstalla
landets nodtorftiga forsorjning med koppar.

1940-12-30: Det forsta legodriftsavtalet traffades mellan
Kungl. Kommerskollegium - a Kungl. Maj:ts och Kronans
vagnar - och Bolidens Gruvaktiebolag. Avtal~t avsag tiden
t o m 1945 ars utgang och avsag far Adakfaltets vidkommande
endast fYra u~mal med Adakgruvan.
Totalt sett omfattade avtalet ocksa Bjurforsfaltet i
Norsja socken och Ravlidenfaltet i Ly~ksele socken.

1943-08-31: Ett tillaggsavtal till det ovan namnda innebar
bI a att fIera utmal inom Adakfaltet med Lindsk61d- ocb
Karlssonfyndigheterna ingick i legodriftsavtalet.
Enligt avtalet alag det Bolidenbolaget med ensamratt bJ a
~t

- far statens rakning ombesorja gruvdriften i bolagets
regi och med bolagets folk,
- uppgora ~laner for drift, nyanlaggningar, anskaffningar,
- verkstalla beslut om anlaggningar,
- omhanderha malmbrytning, anrikning, transporter,
- ansvara far bokforing och teknisk(ekonomdsk redovisning."
Enligt avtalet forvantades staten att
- tillhandahalla nodvandiga medel far verksamheten,
- kontrollera genom ombud bolagets uppgifter och berakningar
samt uttaga kontrollprov av produkterna,
- ersatta bolaget far atagandet efter faststallda grunder.

57

1941-03-21: Ett avtal mellan parterna fastallde statens
arrende av bolagets jordagarandelar inom vissa utmal.
Bolaget hade 1930-03-21 och 1931-o4~07 farvarvat sadana
gruvriittigheter.

1942Bolidenbolaget framlade forslag till uppforande av ett anrikningsverk far Adakfaltets malm, samt
utokning och utbyggnad av verksarnheten. Framforallt gallde
detta Lindskoldgruvan.
De ~iskuterade planerna blev grundlaggande far Adakfa.ltets
utbyggnad.
1944-12-13: En statlig utsedd tremannagrupp yttrade sig
'betraffande fortsatt verksamhet efter 1945.

1945-07-21:

Det andra legodriftsavtalet mellan Kommerskollegium och Bolidenbolaget undertecknades.
Avtalet avsag tiden t o m 1950 ars utgang och omfattade
Adakfaltet med tretton utmal, samt Ravlidenfaltet.
Avtalet inneholl samma huvudlinjer som det foregaende,
dock med principiell andring betraffande ersattningen
-t, i Il bolaget.
Det farsta legodrjftsavtalet tillkom utan riksdagens medverkan p g a arendets bradskande beskaffenhet.
Det andra legodriftsavtalet framlades i
i proposition nr 229.

1945 ars riksdag

1945-09-26:

Ett PM upprattades far att klarlagga det inbordes forhallandet mellan Bolidenbclaget, Kommerskollegium
och SGU betraffande legcdriften.
Kommerskollegium foretradde Kronan betraffende forvaltningen
av statens egendom legodriftsgruvorna och var den kontrollerande myndigheten.
Sveriges Geologiska Undersokning skulle utfara och ansvara
for de geologiska arbctena.

1945-12-31: Kungl. Maj:t beslot att bemyndiga Kommerskollegium att traffa averenskormnelse med lampliga personer
om utfarande av kontroll aver legodriftsavtalets efterlevnad, omfattande besiktning av gruvor och anlaggningar
samt provtagningar fYra ganger per are I april 1946 utsags
auktoriserad revisor for legodriften.
1949-03-04: Kungl. Maj:t utsag fYra sakkunniga att utreda
fragan om fortsatt utnyttjande av legodriftsgruvorna.
1950-08-19: Det tredje legodriftsavtalet traffades mellan
Kommerskollegium och Bolidenbolaget.
Avtalet avsag tiden t o m 1960 ars utgang och omfattade
arton utmal i Adakfaltet.
Avtalets konstruktion var i princip lika de tva foregaende
lego~riftsavtalEn, med entydig beskrivning av partsforhallandena och vissa klarg6rande definitioner.
Detta driftsavtal inneholl liksom tidigare ett detaljerat
f6rs~ljningsavtal angAende bolagets k6p av statens kopparslig frun Adakfliltet, bestiimIllelser om holagets manatliga
t~kniBka/ckonorni~-;l\a avrapportcring samt bolagets

kalender-

arsvisa avrtikningsrcdovisning till 8taten. Smaltavdragen
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vid smaltverket justerades med anvandning av ett indextal
med 1948 som basar. Statens ersattning till bolaget far
handhavandet av legodriften baserades bI a pa vardet av
levererade produkter till Ronns-kars smaltverk.

1958':"09-18: Ett tillaggsavtal till lego:lrif'tsavtalet
1950-08-19 traffades mellan parterna om ~"'orllngning av
detta avtal intill utgangen-av ar 1970t dock med vissa
andringar.
Avtalet avsags att trada i kraft sa snart reguljar brytning
paborjades i Brannmyrangruvan (1960).
Antalet utmal okade med nio. Vissa fortydliganden gjordes
betraffande bI a vardeberakningen av sligen, rekvisitionen
av driftsmedel samt forradshallningen.
Ersattningen fran staten till bolaget baserades pa i huvudsak det arliga driftsoverskottet.
Indexberakningens grunder specificerades.

1910-12-28: Ett fjarde driftsavtal traffades mellan
Kommerskoilegium och Bolidenbolaget.
Avtalet avsag tiden fr o m 1971 t o m 1980.
Avtalet omfattade tjugoatta utmal med de tre gruvorna
Adak, Lindskold och Brannmyran.
Legodriftsprincipen·· overgavs och det nya avtalet
(redovisat som nr 44) gavs karaktaren av ett entreprenadavtal med Bolidenbolaget som entreprenor.
Avtalets konstruktion och innehall var i huvudsak. lika de
foregaende avtalen, dock med bI à den skillnaden att ersattningen till bolaget .beraknades som ViBS del av de
totala kostnaderna vid verksamheten.
1970-12-28~ En sarskild overenskammelse traffades mellan
parterna rorande riktlinjer far debitering av kostnaderna
vid' Adakentreprenaden, sasom inko~~ande fakturor, lonekostnader, forradsuttag, tjanster fran bolagets centrala
hjalpavdelningar, konstruktions- och planeringsarbeten,
analyser, transporter,'in- och utlani~g av maskiner,
ianspràktaganden av bolagets centraladministration.
Avtalet anknots tilldriftsavtalet.
I

1973-02-04: Ett avtal upprattades mellan parterna om
reducerad avgift att betalas fran staten till bolaget
betraffande bolagets gruvrattigheter i Adakfaltet.
Avtalet ersatte diirmed 1950 ars avtal om samma sak.
1976-03-10: Avtal (nr 55) ingicks mellan N&mnden for
statens gruvegendom och Boliden Aktiebolag.
Avtalet avsag tiden 1976-01-01/1978-12-31, och var ett
far·salj ni ngsavtal far Adaksligen.
Avtalet inneholl specificerade grunder rorande namndens
forsaljning av sligen till bolaget som kopare.
Avrakningsperiod far sligleveranserna var en kalendermanad.
1977-,01~-26: I brcv till Bolidcnbolaget fran Niimnden far
statens gruvegendom daterat 1977-04-28 bifogades en kopia
av namndens besl11t om nedlagGning av gruvverksamheten i
Adakfaltet eftersom forutsattningar far produktion f6relag
langst till 1 apriI 1978. Namnden tog sikte pa cn fran
personalsynp\lnkt lugn avveckling.
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1971-05-02: I brev fran n&mnden till bolaget bekraftades
nQmndens beslut att avsluta driften i Adakfaltet senast
1978-04-01.
Namnden ansag det naturligt att Boliden Metall AB bitradde
nQmnden med hela avvecklingen.

1977-10-3]: Ett avtal ingicks mellan Namnden far statens
gruvegendom och Boliden Metall AB dar nfunnden uppdrog
bolaget att bitrada nfunnden med avveckling av statens
gruvanlaggningar i Vasterbottens lan~ belagna pa fastigheterna Asplund 2:1 och Kuorbevare 1:10 med tillhorande
elkraft-' och vattennat.

at

Avtalet avsag att galla i forsta hand fr o
t o m 1978-12-31.

ID 1971-08~Q1

1978-12-21: I brev fran Boliden Metall AB till Nfunnden
for statens gruvegendom uppsade bolaget det gallande
avtalet ~r 44 jamte tillagg. Uppsagningen avsag att trada
i kraft 1980-01-01 enligt bestammelser i avtalet.
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KVARSTAENDE
KOPPARHALTIGT

Vid nedliggningstillfSllet 1977 hade all kand malm inom
Adakfaltét utbrutits och anrikats.

BERG IN SITU

Vissa smarre 'och spridda kvanta berg med kopparmineralisering
% fanns kvar i fast klyft t men inga
volymer kunde da anses vara brytvarda eftersom nodvandig

med kopparhalter over 1,5

kopparhalt i malm efter 1974 var 6-7 % Cu om intiikterna
natt och j&mnt skulle balansera utgifterna.

Foljande sammanfattande dokumentation av kvarstaende kopparhaltigt berg i fast klyft i Adak, Lindskold och Brannroyran
bygger pa en detaljerad sammanstallning daterad 1977. Dar
redovisades varje koncentration, stor eller liten, av kopparimpregnerat berg som overhuvud taget meningsfYllt kunde
sammanforas i nagon observerbar positionsvolym.
I Karlssongruvan kan inget kopparhaltigt berg registreras
som kvarsta,ende.

I ovriga tre gruvor registreras totalt som kvarstaende kopparhaltigt berg 1.849.800 ton med genomsnittshalt 1,12 % Cu.
Av detta kvantum ar 765.400 ton med 1,26 %Cu vol~ och
haltmassigt beràkningsbart och kan fixeras som malmkroppar,
d v s baserat pa fackmassigt sett tillracklig mangd faktiska
uppgifter. Detta kvantum skulle salunda sakert finnas om
brytning skulle ske.
Resten, 1.084,400 ton, ar ej berakningsbart, d v s beràkningen
bygger pa sa begransad mangd data fran diamarltborrningar att
antaganden i viss mAn inbegriper kvalificerad gissning.
Vissa kvanta har ett lage och kopparhalter som fere eventuell
brytning skulle krava ojamfarligt stora kostnader far tillredning och vidare 'Jndersokningar, och det bedomdes vara
orealistiskt att exploatera dem. Av de 1.849.800 ton impregnationer ar endast 1.283.400 ton med 1,22 %Cu realistiskt gruvtekniskt brytbart~
Ovan angivna och nedan foljande kopparhalter mAste reduceras
med en faktor 0,90 far att visa halten i eventuellt levererad
malm till anrikningsverk, vilket aterspeglar langtidserfarenhet
inom Adakf8.ltet.
Ovan angivna totalkvantum bestar av sammanraknat tonnage fran
54 mindre och storre mineralpositioner i tre gruvor och i
praktiken spridd inom en kartyta 1x3 km och belagna mellan
20 och 340 m djup under markytan.

Nedan noteras sammanfattningsvis delkvanta av ovan totalt
angivet t ordnad efter gruvan, "normal" utfraktsniva., antal
deltagande positioner, ca ton mineralisering samt kopparhalt,
ca ton kopparinnehall in situ och lage mellan avvagningar
(djup under markytan):
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Adak:

Hiv! 275 m, 2 positioner, 92.00Q ton, 1,70
1.565 ton Cu, 100-280 m djup.

"
"

370

~',

%Cu,

1 position, 20.500 ton, 1,34 % Cu,
275 ton Cu, 330-340 m djup.

u 370~u, 3 positioner, 544.000 -tvn, 0,90 % Cu,
4.895 ton Cu, 310-500 m djup.

S:a 6 positioner, 656.500 ton, 1,02

%Cu,

6.135 tonCu, .100-500 m djup.
Lindskold:

Niva 100 m, 3 positioner, 40.100 ton, 0,94
375 ton Cu, 20-90 m djup.

"

170 ", 16 positioner, 365.000 ton, 1,13 % Cu,
4.135 ton Cu, 90-180 m djup.

"

275

--,11

ti,

14 positioner, 366.200 ton, 1,23 % Cu,
4.500 ton Cu, 160-275 m djup.

u 275 ",2 positioner, 36.200 ton, 1,32 % eu,
480 ton eu, 215~320 m djup.

S:a 35 positioner, 807.800 ton, 1,17
9.490 ton eu, 20-320 m djup ..
Brannmyran:

% Cu,

Niva

85

ID,

% eu,

1 position, 17.200 ton, 1,15 % Cu,
200 ton eu, 15-35 m djup.

"

115 ",2 positioner, 83.200 ton, 1,24 % eu,
1.030 ton Cu, 30-115 m djup.

"

160 ", 3 positioner, 47.100 ton, 1,41 % eu,
665 tOll Cu, 100-160 m djup.

"

250

"

",5 positioner, 202.100 ton, 1,11 % eu,
2.240 ton Cu, 160-250 m djup.

li

250 ", 2 positioner, 35.900 ton, 1,21 % eu,
435 ton ~u, 250-300 m djup.

S:a 13 positioner, 385.500 ton, 1,18
4.570 ton eu, 15-300 m djup.
Summa totalt 54 positioner, 1.849.800 ton, 1,12
Cu, 20-500 m djup.

%Cu,

%Cu,

20.795 ton

Totalt sett varierar tonnage och halt far positionerna mellan
yttergranserna 2.200 ton mineralisering med 2,79 % eu (Lindskold position 11,1/170 m niva), och 300.000 ton mineralisering
med 0,74 %eu (Adak position 60/under 370 m niva).
En grov kalkyl av overslagskaraktar utf6rd juni 1978 visar
foljande bild far eventuell brytning av det realistiskt gruvtekniskt brytbara ovan namnda kvantlUll 1.283.400 ton nled "',22 %
eu in situ, 15.650 ton eu, 15-340 m djup, utspridd i de tre
gruvorna:
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- kopparhalt i berg till anrikningsverket i Adak (ferutsatt
att detta vore intakt) 1,10 %Cu,
- 6 ars avverkningstid, jiimn produktion,
- "fastfrusna" forhAllanden lika 1976 i alla hanseenden, t ex
laget far lener, materielkostnader, personal, forutsattningar
vid sligforss'ljning, .oforandrade brytningsmetoder etc,
- sligmangd totalt sag 48.300 ton med 29 %Cu i sligen motsvarande sag 14.000 ton Cu i slige,u1,
- "normala" produktionsferhallande.'n utan haverier, etc,
- kopparnotering 7.000 kr/ton Cu varje manad i genomsnitt,
- produktionskostnad lokalt Adakfaltet fritt Ronnskar smaltverk
totalt sag 195 milj kr,
- intBkt vid sligfoIEaljning sag 70 milj k.r,
- underskott lokalt Adakfaltet sag 125 milj kr tatalt for 6 ar,
- allt strikt beraknat som kassaràkenskap.
Vid en stadigvarande kopparnotering 16.600 kr/ton Cu tarde
utgifterna lokalt Adakfaltet ha balanserat intàkterna.
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ANUGGNINGAR
OVAN JORD

In~ust.!:i _-_~~g!.u~a12 (Adak-Lindskoldomradet )

Inom en kartyta N x S = 500 x 400 m fanns sent 60-tal ett
15-tal industribyggnader och kontorsbyggnad med byggyta ca
5 800 m2 och byggnadsvolym ca 45 000 m3 •
Inom industriomradet stod till forfogande far anstallda ungkarlar och fjarrboende' 5 annex med sammanlagt 35 enkelrum.
Industribyggnaderna var i huvudsak kontor) anrikningsverk med
Lindskoldlave/spelhus) sligtork, stallverk) centrallave,
borrkarnarkiv, forrad/kompressorcentral, mek- och el-verkstad,
Adaklave med spelhus) brandstation.
Anrikningsverket forst6rdes totaltgenom eldsvada januari 1978.

Inom en kartyta 100 x 100 m fanns sent 60-tal kontor sammanbyggd med-gruvstuga, lave sammanbyggd med kompressorrum, gruv-

gard och liten mekanisk verkstad, enkel brandstation.

-Sarnhalle
- --- --Inom en kartyta Il x S = 500 x 400 m fanns sent 60-tal 23 bostadshus med byggyta ca 2 800 m och ett 50-tal lagenheter. Sarnhallet
var avsett endast far anstallda i Adakfaltet.
Sarnhallet leg 5-700 m S om industriomradet i Adakgruvan.
Ads.kfaltet var "sjalvforsorjande" betraffande vagar, vatten,
avlopp, lokal eldistribution, lokalt underhall, tillsyn, reparationer inom sina omraden. Ingen kommunal service forekom.
F~ltet hade egen brandka~anknutet automatlaTIJ Skelleftea och
samarbetc.de med kommunal brandk.er i Adak och Mala.
I anslutning till samhallet fanns tillganglig under arens lopp

folkskola, lekskola, fotbollsplan, tennisplan, ishockeybana)
lekpark, plaskdamm, vavstuga, bibliotek, minigolf'bana, el·skidspar, tvattstuga.
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AVVECKLING

Vid arsskiftet 1973-74 var malmtillgangarna inom Adakfaltet
definitivt begransade till 600 kton malm med 1,88 %kopparinnehall.
Kvarstaende malm under jord fanns i huvudsak i Lindskoldgruvan. Antal angreppspunkter under jord for produktion
sinade och var irestbrytningsskedet spridda aver en stor
area. Den arliga produktionen forvantades sjunka snabbare
an under de foregaende arene
Kostnaderna okade orovackande och forvantades overstiga
intakterna inom kort.
Kopparpriset var for Adakfaltet tillfredsstallande hogt under
den boom-artade konjunkturpuckeln 1973-74, men prognosen far
den nara framtiden var relativt pessimistisk. I verkligheten
sj5nk'genomsnittspriset far 1975 till 53 %och far 1976-77
till 63 %av 1974 ars pris.
.
Pa"foretagsekonomiska grunder bearbetades planer far en
nedlaggning-av gruvverksamheten 1975-76, dock med inarbetade"
alternativ for en nagot mera langsiktig avveckling.

Laget medforde oro hos Bolidenbolagets anstallda i Adakfaltet.

I brev 1973-]0-15 fran den lokala avdelningen av Svenska
Gruvindustriarbetarefarbundet till chefen far industridepartementet beskrevs de anstalldas oro betraffande laget och
framholls behovet av snabba atgarder att astadkomma framtida
arbetstillfallen.

1974-01-17 sammantradde i Mal! representanter fran stat, lan,
kommun, arbetsformedling, N&mnden far statens gruvegendom,
de anstalldas organisationer samt BOLIDEN.
Laget diskuterades, och davarande chefen far industridepartementet sammanfattade sina synpU~tter bI a salunda:
- forhallandena pekar mot att 1978 blir det sista driftsaret vid
Adakentreprenaden, men slutligt besked harom kan farst lamnas
juni -74,
- nedlaggningen av gruvverksamheten kan komma att tidigarelaggas,
t ex 1976-77 ifall kopparpriset blir ogynnsamt,
- fragan om en ersattningsindustri kommer att bearbetas av en
speciell arbetsgrupp,
- att forlanga livstiden for Adakentreprenaden ar en satsning
som far goras med de konsekvenser det innebar.

Malinriktningen vid avvecklingens uttormning klarlades undan
for undan och Bolidenbolaget kunde i apriI -77 pa uppdrag av
Namnden far statens gruvegendom frarnlagga en pIan for den sista
fasen i personalavvecklingen.
Produktionskraven fick 2.. priori tet pa sa. satt att personalavvecklìngen styrde produktionsavtrappningen. Slutbrytnineen
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av malmpositionerna under jord agde rum i ekonomisk gynn. sammaste ordning och i den takt bolaget fortsatt kunde erbjuda
de anstallda likvardiga arbeten inom bolagets ovriga produktionsomraden.
Bolaget kunde redan under forsta halften av 1976 erbjuda ett
40-tal anstallda sadana arbeten.
Vid nedlaggningstillfallet 1978-04~01 hade samtliga anstallda
erhallit ett eller fIera erbjudanden om sada~mplacering.
Endast ett 20-tal av de anstallda ansag sig ej kunna acceptera
omplacering, varvid uppsagningar tillgreps. De successivt
kvarvarande i anstaIlning engagerades fr o m 1976 i den okande
tekniska avvecklingen.
Det totala antalet anstallda inom faltet var vid slutet av
1975, 1976 resp 1977: J89~ 125 resp 40.
Ma~produktionen var

motsvarande: 194~ 145 resp 75 kton.

ar

De ekonomiska driftsresultaten under dessa
blev alla negativa: - 7,6; - 5,8 resp - 2,1 milj kr, sett inom Adakfaltets
horisont. Intakterna fran forsaljningen av den avtagande sligmangden dfumpade underskotten' nagot.

En lokalt partssammansatt arbetsgrupp var den drivande kraften
under personalavvecklingsperioden'. Under tiden dec/-75 - mars/-78
loste gruppen vid manatliga sammantraden en mangfald situationer
i samband med yrkesgruppers omplacering och personliga problem
i form av tidpunkter, bostader, avstand fran hemmen i bostadsorter, transrorter, osàkerheter betraffande den nya arbetsmaljon, etc. Gruppen arbetade intensivt~ envetet och smidigt
far appen rida visavi alla de anstallda som var och en gavs
tillfalle att paverka utfallet.

Pa

uppdrag av N&mnden framlade bolaget aug -77 en generalplan
far den tekniska avvecklingen. Planen byggde pa den radande
uppfattningen att -tillvarata Adakfaltets utrustning ovan och
under jord efter basta bedomning och soka salja den
en
genorngaende trog marknad. Alla anlaggningar ovan jord i form
av konstruktioner, byggnader samt faltets samhalle avsags
att rivas eller forsaljas/borttrànsporteras, varefter aterstallning skulle ske betraffande alla markornraden i syfte
att sa langt praktiskt mojligt utplana alla spar av verksamheten.
I samband harmed kontaktades kommunen och berorda offentliga
myndigheter betraffande synpunkter och eventuella onskemal.

pa

Det befanns vara uppenbart att den val nednotta tekniska utrustningen och det alderstìgna byggnadsbestandet icke kunde
ha nagot varde pa nagot satt i kommande tid; samhallets avlagsna placering tycktes icke vara attraktiv.
Planeringen av aterstallning av markomradet far anrikningsverkets sandmagasin agnades speciell uppm.raksamhet..

Fragan om el-, vatten- och avloppsproblem far ett par kvarboende familjer med privatagda bostader i samhallet tycktes
kunna losas.
Efter anmodan av Namnden atog sig Bolidenbolaget att bitrada
Namnden med avvecklingen som forvantas vara avklarat sommaren
1979. Betraffande forsaljningen av den tekniska utrustningen
anli tade Nfumnden F'orenade Fabriksverken Allmaterie.l.
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KALLMATERIAL

Foreliggande driftshistoriska dokumentation bygger bI a
nedan noterade kallmaterial.

Hogbom t A

Skelleftefaltet.
SGU serie C nr 389/1935

Gavelin t S

Adakomradet.
SGU se.rie C nt" 490/1948

pa

Adak-Lindskald-Brannmyrangruvorna inom
Adakfaltet. Petrografi och malmer.
SGU serie C nr 701/1974
SGU:s kortfattade sammanstallning betraffande faltarbeten
ovan jord. Ekonomiska insatser.

_Gruvverks8.mhet
..... - - - ..... Boliden Metall AB: Dokumentation under arens lopp av varjehanda
slag inom ramen far en gruvverksambet:
tekniska/ekenomiska manads- och arsrapporter samt speciella utredningar/sammanstallningar/planeringar/redovisningar far t ex
undersokningar - tillredningar - produktion - planering - utbyggnad - avveckling - personalorganisation - etc.
Specialutredning Brannmyrangruvan. Arkiv.

