
EnMonCon
– Ett koncept för att övervaka miljön under

en gruvas livscykel



Vad är EnMonCon?
EnMonCon (Environmental Monitoring 
Concept) är ett övergripande koncept 
för miljödatahantering. Konceptet kan 
illustreras som ett puzzel från vilket 
kunderna kan inkludera och exkludera 
bitar. Den första biten som utgör basen 
för konceptet är övervakningsstationer 
som mäter miljörelaterade parametrar 
ute i fält och skickar datan trådlöst via 
GSM-nätverket. 
Nästa bit i pusslet är databasen som 
drivs av EHP Tekniikka. Vissa kunder 
vill inkludera deras manuella provtag-
ningar, laboratorieanalyser och andra 
mätningar i fält till databasen för att 
samla all miljödata i samma system. 
Från denna databas kan specialdesig-
nade rapporter genereras och i vissa 
fall kan även myndigheter ges tillgång 
till datan för att läsa rapporterna.

Online övervakning räknas som Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) av finska 
myndigheter och övriga nordiska länder förväntas följa den trenden.

Ett gruvprojekts livscykel
Ett gruvprojekt går igenom flera faser under 
sin livscykel. Som ett resultat av geotekniska 
undersökningar upptäcks mineraltillgångar. Innan 
dessa tillgångar kan klassificeras som brytvärd 
fyndighet måste det bevisas att en gruvverksam-
het är genomförbar utifrån ekonomiska termer. 

Provbrytning i mindre skala behövs vanligtvis för 
att bevisa detta samt för att attrahera investerare 
att förbinda sig till en fullskalig gruvdrift. Både 
provbrytningen och en kommersiell gruvdrift 
kräver miljötillstånd.  

EnMonCon i utvecklingsfasen
EnMonCon används ofta under de första stegen av en gruvas 
livscykel för att kunna få fram värdefull bakgrundsdata. 
Som exempelvis, vad flödet är i närliggande bäckar och älvar 
som kan tänkas vara mottagare av vatten från gruvområdet, 
och vad vattenkvaliteten är i dessa vatten innan gruvverk- 
samheten startas.

För att kunna göra en högkvalitativ MKB (Miljökonsekvensbe-
skrivning) används EnMonCon för att på ett kostnadseffektivt 
sätt ge stora mängder data över en längre period (typiskt 
>1år). Att använda EnMonCon för detta är mycket mer kost-
nadseffektivt än manuell provtagning och laboratorieanalyser. 
Om projektledningen gör en extra ansträngning under denna 
fas kommer det att skapa goodwill hos tillståndsmyndigheter 
som i sin tur gör tillståndsansökningsprocessen smidigare. 
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Så lite som möjligt av vattnet som är påverkat av gruvdriften 
ska nå recipienterna. Ibland behövs ett reningsverk för att 
göra vattenkvaliteten acceptabel för utsläpp.

EnMonCon används av de flesta operativa gruvorna i de 
nordiska länderna för övervakning online av flöden och 
vattenkvalitet. Den kan även användas för dammsäkerhets-
parametrar. Om ett gränsvärde överskrids kan larm skickas 
i realtid till ett processtyrningssystem, enskilda datorer och 
smartphones. Åtgärder kan vidtas omedelbart för att stoppa 
eventuella miljöavvikelser innan det utvecklas till en större 
miljöolycka. EnMonCon kan också användas för att styra 
vattenreningsanläggningar.

EnMonCon i produktionsfasen
Under produktionsfasen ändrar gruvan själv de hydrologiska 
förhållandena i det närliggande området, oavsett om det är 
ett dagbrott eller underjordsgruva. Grundvattennivån sänks då 
vatten sipprar in i gruvan. Därför behövs dräneringspumpar 
för att hålla gruvan torr och vatten som är påverkat av gruvan 
blandas in i det totala vattensystemet i området.

Anrikningsverket använder stora mängder vatten för malning, 
flotation, slurrypumpning eller för andra tänkbara processteg. 
I de flesta moderna gruvor återvinns det använda vattnet 
tillbaka till processen via exempelvis sandmagasin och 
klarningsmagasin. All denna vattenhantering måste över- 
vakas i en övergripande vattenbalans som fungerar året runt, 
inklusive runt vårfloden. 
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Miljöövervakningsstation.

EnMonCon efter stängning 
Slutligen, när malmen har utvunnits och gruvan är på väg att 
stängas, ska det redan finnas en plan för landåtervinning och 
hur man ska övervaka vattenkvaliteten hos dräneringsvattnet 
så länge som det behövs. Den första versionen av denna plan 
finns i gruvans MKB, men planen har ofta ändrats under den 
operativa fasen av gruvan. 

Nedlagda gruvor är ofta placerade där det är ingen eller 
mycket lite infrastruktur tillgänglig. EnMonCon kan mäta 
och skicka data utan annan infrastruktur än en tämligen 
bra GSM-signal. Vilket idag innebär i stort sett överallt i de 
nordiska länderna. Om GSM-signalen är svag kan dessutom 
en förstärkningsantenn användas.

Spara pengar genom att använda 
EnMonCon från början
EnMonCon kan göra livet enklare och spara pengar i 
gruvprojekt vid alla faser.

• Få sanna bakgrundsvärden för 
 miljökonsekvensbeskrivningen 
• Spara arbets- och analyskostnader genom 
 att minska manuell provtagning till ett minimum 
• Spara tid genom att använda automatiska 
 rapporteringssystem 
• Minska negativ miljöpåverkan med hjälp av larm i realtid 
• Undvik negativa medierapporteringar genom 
 förebyggande åtgärder

Kostnadsbesparingar med EnMonCom



Referenser

PRiMAB 
Jämtlandsvägen 5C 
SE-983 32 Malmberget, Sweden 
Tel: +46 70-655 43 95 
E-mail: bengt.flyckt@ehpsverige.se 
www.primab.com

EHP Tekniikka Oy 
Tuotekuja 9 
904 10 Oulu, Finland 
Tel: +46 70-773 91 19 
E-mail: sara.liden@ehpsverige.se 
www.ehpsverige.se

Komplett erbjudande för design, installation och service
EHP Tekniikka tillsammans med svenska servicepartnern PRiMAB erbjuder ett komplett paket med 
design, installation och service genom hela livscykeln av ditt gruvprojekt. 
 

Vänligen kontakta:

Boliden Mineral AB, Sweden

Zinkgruvan Lundin Mining AB

Siilinjärvigruvan Yara OY

Agnico-Eagle Finland Oy Kittilä

Boliden Kevitsa Mining Oy

Sotkamo Silver Oyj

Gold Fields Arctic Platinum Oy

Mondo Minerals Oy

Nordic Mines Oy

Pyhäsalmi Mine Oy

AA Sakatti Mining Oy

Severstal-Resurs / Karelskij Okatysh, Russia

Norilsk Nikel / Monchegorsk, Russia

Apatit, Russia

Severo Zapadnaja Fosfornaya Kampaniya, Apatit, Russia


