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Förord 
 

Detta examensarbete utgör sista momentet i min utbildning till Civilingenjör i Väg - och 

Vattenbyggnadsteknik, inriktning Jord och Berg vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är 

i sin helhet utfört vid LKABs gruva i Malmberget och behandlar en konkret 

bergmekanisk frågeställning som gruvan står inför. Det har varit mycket intressant och 

lärorikt för mig att därigenom få medverka till lösningen av ett reellt problem.  

 

Alla anställda i Malmberget som jag kommit i kontakt med under detta arbetes gång har 

varit fantastiskt hjälpsamma. Stort tack till alla gruvplanerare, bergmekaniker, geologer, 

kartörer och diamantborrare. Tack riktas också till min handledare Christina Dahnér 

Lindqvist, LKAB och min examinator Jonny Sjöberg, LKAB/LTU för deras vägledning 

samt nitiska granskning av resultatet. 

 

 

 

Malmberget i augusti 2010 

 

Thomas Wettainen 
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Sammanfattning 
 

Vid LKABs gruva i Malmberget tillämpas metoden skivrasbrytning. När en malmkropp 

börjar brytas under jord och inte vid markytan bildas ett hålrum. Detta hålrum propagerar 

normalt uppåt som en följd av att det oförstärkta taket gradvis rasar in. Processen 

benämns uppblockning. 400 meter över en tidigare obruten del av malmkroppen 

Printzsköld löper en kritisk utrymningsväg. Malmen direkt under kommer att börja brytas 

hösten 2010. Det är därmed av intresse hur länge utrymningsvägens funktion kan 

upprätthållas. 100 meters bergtäckning föreslås vara gränsen för funktionell drift. 

 

Tre huvudtyper av uppblockningsmekanismer förekommer. Dessa är gravitativ-, 

spänningsrelaterad- samt strukturrelaterad uppblockning. Gravitativ uppblockning 

förekommer företrädelsevis på låga djup. Spänningsrelaterad uppblockning är den 

normala mekanismen på stora djup och i höghållfast berg vilket är fallet i Printzsköld. 

Strukturrelaterad uppblockning kan ge upphov till hastiga förlopp om strukturer med 

vertikal utbredning finns inom brytningsområdet. Brott samt rörelser i bergmassan vid 

spännings- och strukturrelaterad uppblockning medför energifrigörelse i form av 

seismiska vågor vilket skapar seismiska händelser. Vågorna kan registreras av geofoner 

och analyseras med avseende på händelsens läge samt magnitud. Den mottagna vågen är 

sammansatt av två komponenter, en skjuvvåg och en tryckvåg. Energiförhållandet mellan 

dessa visar om den seismiska händelsen uppstod till följd av en skjuvrörelse, vilket 

vanligtvis är förknippat med strukturer i bergmassan. 

 

Baserat på analys av den seismiska aktiviteten i malmkroppen Printzsköld har 

uppblockningshastigheten bedömts vara 25-28 meter per år vid kontinuerlig produktion. 

Denna hastighet råder i homogent berg där de seismiska händelsernas skjuvvåg inte är 

dominerande. Brytningen av den nya delen kommer dock att skapa bredare rum och på 

större djup än vad som varit fallet tidigare. En spänningsanalys visar att spänningarna i 

taket blir upp till 50 % högre. Hastigheten i homogent berg antas därmed blir 40 meter 

per år. Uppblockningshastigheten i en känd struktur i Printzsköld har uppmätts till 340 

meter per år. Denna förmodas ha aktiverats av kontakt med brytningsområdet och därmed 

medfört att skjuvvågen för de seismiska händelserna blivit dominerande. Baserat på 

denna hastighet kommer det ursprungliga hålrummet i Printzsköld att nå markytan genom 

strukturen i slutet av år 2011. Denna uppblockning påverkar dock ej utrymningsvägen. I 

syfte att klargöra förekomsten av eventuella strukturer inom det nya brytningsområdet 

där utrymningsvägen är placerad har undersökningsborrningar genomförts. Resultatet 

visar på en möjlig struktur som kommer i kontakt med brytningsområdet år 2015. Om 

denna struktur existerar och har vertikal utbredning kommer utrymningsvägen sannolikt 

att behöva stängas kort därefter. Alternativt sker uppblockningen uteslutande i homogent 

berg och då uppnås den föreslagna toleransgränsen år 2018. 

 

Den primära övervakningen av uppblockningsförloppet bör göras med det existerande 

och väl utbyggda seismiska systemet. Som komplement används fysisk övervakning med 

hjälp av koaxialkablar och extensometer, samt visuell övervakning av gammal tillfartsort 

från nivå 815 m. 
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Abstract 
 

Mining with sublevel caving is used at the LKAB Malmberget mine. When an orebody is 

mined from below the surface a cavity will form. This cavity will normally propagate 

upwards as the unsupported roof continuously caves. A critical escape route is located 

400 meters above a previously unmined part of the orebody Printzsköld. Mining in the 

area directly below will commence in the autumn of 2010. As a consequence, it is of 

importance to estimate how long the escape route will be operational. A pillar of 100 

meters intact rock below the escape route is suggested as a minimum. 

 

There are three types of caving mechanisms. These are gravity-, stress- and subsidence 

caving. Gravity caving is most common in shallow excavations. Stress caving is the 

normal mechanism in hard rock and at great depth, which is the case in Printzsköld. 

Subsidence caving can result in accelerated caving when vertical structures are present. 

Fracturing of intact rock and movement along discontinuities which occur during stress- 

and subsidence caving emit energy in the form of seismic waves which produce seismic 

events. The waves can be registered by geophones and analyzed with respect to origin 

and magnitude of the event. The received wave consists of two components, one shear 

wave and one pressure wave. The ratio of energy between these components is used to 

determine whether the event is the result of a shear movement, which usually indicates 

interaction with a geological structure in the rock mass. 

 

Based on the seismic activity in Printzsköld, the caving rate has been estimated at 25-28 

meters per year during continuous production. This rate is valid in homogenous rock 

without structures where the shear wave is not dominating. The new production area will 

however cause a wider excavation and at greater depth that previous, thus being exposed 

to up to 50 % higher stresses in the roof according to a conducted stress analysis. The 

caving in homogenous rock in this area is therefore assumed to propagate at a rate of 40 

meters per year. The caving rate along a vertical structure in the mining area has been 

measured as 340 meters per year. It is likely that the structure was activated when 

reached by the production area and thereby producing seismic events with a dominating 

shear wave component. Based on this rate, the original cavity will reach the ground 

surface, through the structure, by late 2011. However, this will not affect the escape route 

which is located above another part of the orebody. Drilling and core logging has been 

performed in order to find new structures that could affect the escape route. One potential 

structure has been found, which may come in contact with the production area in 2015. If 

this structure exists and its orientation is favorable for caving, the escape route will 

probably have to be closed shortly after. If not, caving will take place in homogenous 

rock and reach the suggested safe limit in 2018. 

 

The present seismic monitoring system in the mine should be used for primary 

surveillance of the caving process. As a complement, physical monitoring with TDR, 

Time Domain Reflectometry (coaxial cable) and extensometer is recommended, as well 

as visual inspection from an old access drift at the 815 m level. 
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1  Inledning 

1.1 Malmbergets malmfält 

 

Malmbergsgruvan består av ett 20-tal malmkroppar varav hälften bryts för närvarande, se 

Figur 1. Dessa sträcker sig över ett cirka 5 km långt och 2 km brett område. 

Huvudnedfarten sker från Vitåfors industriområde där också alla förädlingsverk är 

placerade. Den största delen av malmproduktionen består av förädlade magnetitprodukter 

men även hematit förekommer. Brytningen har pågått sedan 1700-talet, dock i mycket 

begränsad skala innan järnvägen från Luleå blev klar 1888. Gruvdriften skedde 

inledningsvis i privat regi av ett flertal olika företagskonstellationer, bland annat av 

Aktiebolaget Gellivare Malmfält (AGM). 1907 gick svenska staten in som delägare i 

Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) där AGM samtidigt införlivades. 1957 

köpte staten de resterande aktierna i LKAB som därmed fick en ensam ägare. 

 

 
Figur 1. Malmbergets malmfält (från www.lkabframtid.com). 

 

Malmkropparna fortsätter mot djupet och all brytning sker idag under jord där ett 30 mil 

långt vägnät har vuxit fram. Nuvarande huvudnivåer ligger på 1000 meters avvägning för 

magnetitmalmerna och på 600 meters avvägning för hematitmalmerna. Nollpunkten i 

höjdled ligger på Välkommabergets topp nordväst om centrala Malmberget. 
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Figur 2 visar ett foto över Malmberget och de malmkroppar som bryts i dagsläget eller 

som är inlagda i kommande produktionsplanering. Blå malmkroppar är magnetit och lila 

är hematit. Printzsköld är belägen i mitten av bilden. 

 

 

 

 
Figur 2. Foto över Malmberget med horisontalprojektioner av malmkroppar.  Mörk linje visar läget 

för industristaketet våren 2010. 

 

1.2 Brytningsmetod 

 

Skivrasbrytning tillämpas numera i samtliga malmkroppar. Brytningsmetoden är 

storskalig och rationell där flera moment pågår samtidigt på olika nivåer i respektive 

malmkropp, se Figur 3. 
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Figur 3. Skivrasbrytning i malmkropp med föregående ovanjordsbrytning (från 

www.lkabframtid.com). 

 

 

Brytning sker normalt i tvärorter vinkelrätt mot och genom malmen. Dessa ansluter till en 

sammanbindande fältort som förläggs i den stabila liggväggen vilket är den sida 

malmkroppen lutar mot. Malmkroppens motsatta sida benämns hängväggen. Om 

malmkroppen är smal kan brytning också ske i längsgående orter parallellt med malmen.  

Brytningsmetoden medför betydande omgivningspåverkan. I de fall där brytningen har 

övergått från ovanjordsbrytning till underjordbrytning kommer hängväggen successivt att 

försvagas och orsaka progressiva sättningar av markytan. Om malmkroppen börjar brytas 

under jord utan föregående dagbrott kommer ett hålrum att bildas. Detta hålrum växer allt 

eftersom brytningen fortgår, dels nedåt genom sprängning och utlastning av malmen men 

också uppåt genom instabilitet i den så kallade takskivan. Uppsprickning och 

uppblockning av takskivan leder så småningom till att hålrummet bryter igenom 

markytan. 

1.3 Problembeskrivning 

 

Mellan brytningsområdena Kapten och Uppland finns en sammanbindande ort på 500 

meters nivå. Denna ort ligger intill malmkroppen Printzsköld och utgör en kritisk 

utrymningsväg av betydelse för hela gruvan. Printzsköld växer med djupet och på 900 

meters djup sträcker sig malmkroppen in under utrymningsvägen med 400 meters 
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bergtäckning tillgodo. Brytningen kommer därmed att bedrivas direkt under orten och 

med tiden medför den förväntade uppblockningen av takskivan att utrymningsvägen blir 

obrukbar. Figur 4 och Figur 5 visar utrymningsvägen i förhållande till hittills brutna 

nivåer från starten på nivå 780 m samt den horisontella utvidgningen av 

brytningsområdet på djupare nivåer. Djupaste aktiva brytningsnivå är i dagsläget 920 m. 

Utrymningsvägen på nivå 500 m är markerad med orange färg. I figuren framgår även en 

gammal undersökningsort i direkt anslutning till utrymningsvägen. 

 

 

 
Figur 4. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av utrymningsväg och undersökningsort på 

nivå 500 m samt brytningsnivåerna 780-895 m. 

 

 

 

 
Figur 5. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av utrymningsväg och undersökningsort på 

nivå 500 m samt brytningsnivåerna 780-920 m. 
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1.4 Syfte och mål 

 

Fungerande utrymningsvägar är ett krav för att gruvbrytning med personal under jord ska 

kunna bedrivas. Likaså ligger det i LKABs intresse att kunna tillvarata alla brytvärda 

mineraliseringar inom koncessionsområdet. Innan kritisk infrastruktur blir obrukbar som 

en följd av gruvbrytningen måste alternativa lösningar finnas tillgängliga. Projektering 

och anläggning av infrastruktur under jord är förenat med stora kostnader och ofta långa 

byggtider. Den fortsatta brytningen av malmkroppen Printzsköld medför utökad 

hålrumstillväxt vilket sannolikt kommer att kräva stängning av en av gruvans 

utrymningsvägar. En bedömning av aktuellt tidsperspektiv samt förslag på 

övervakningsåtgärder är därmed av intresse för LKAB och utgör denna rapports primära 

mål. Sekundära mål är att prognostisera Printzskölds uppblockning till markytan och att 

föreslå övervakningsmetod. Svaren på nedanstående frågor sammanfattar målen. 

 

 

 När måste utrymningsvägen stängas? 

 När påverkas markytan? 

 Hur ska uppblockningsförloppet övervakas? 

 

 

1.5 Metodik 

 

Inledningsvis har information och data om både gruvan i allmänhet och malmkroppen 

Printzsköld insamlats. Dessa data innefattar både bergmekaniska parametrar och 

brytningsrelaterad information. Därefter har en litteratursökning genomförts i syfte att 

finna tidigare studier av uppblockning och tillämpning av seismiska övervakningssystem. 

En seismisk analys har utförts med avsikt att klargöra på vilket sätt uppblockningen har 

skett hittills. En spänningsanalys har också gjorts, liksom provborrningar med 

efterföljande kärnkartering. Resultaten från samtliga delar har sedan använts för att 

prognostisera den fortsatta uppblockningen i malmkroppen Printzsköld. Rapporten 

avslutas med rekommendationer för övervakning av förloppet. 
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2 Printzsköld 

2.1 Malmkroppen 

 

Malmkroppen Printzsköld består av det magnetiska och järnhaltiga mineralet magnetit.  

Malmen har inget daggående, stryker 40° från magnetisk nord och stupar 60° mot syd. 

Geometrin är komplicerad men den genomsnittliga bredden mäter omkring 50 meter. Den 

översta delen av malmkroppen där brytningen startade är cirka 400 meter lång och ligger 

760 meter under nollpunkten i gruvans koordinatsystem. Det innebär 600 meter under 

markytan som är belägen på nivå 160 m. Malmens längd ökar mot djupet och på 920 

meters nivå är den 900 meter lång. Figur 6 och Figur 7 visar en tredimensionell modell 

ner till nivå 1250 m. Mot djupet är modellen grövre men indikerar ändå utbredningen i 

stora drag. 

 

 
Figur 6. Malmkroppen Printzsköld, horisontalvy. 
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Figur 7. Malmkroppen Printzsköld, vertikalvy från hängväggen. 

 
 

 

 

 

Närmast intill Printzsköld finns även utdragna zoner av biotit. Biotit är ett mineral med 

flakig struktur och anisotropa egenskaper som sänker bergmassans hållfasthet. 

Biotitzonerna har tidigare modellerats i syfte att bestämma läge och utsträckning 

(Magnor och Jacobsson, 2007). Resultatet indikerar att zonerna är mest utbredda i 

malmens hängvägg och fasas eventuellt ut i den västra delen, se Figur 8. Det är ett sedan 

länge välkänt faktum inom LKAB att problem med ortstabiliteten förekommer i den östra 

delen av Printzsköld. Biotitens foliation är i regel malmparallell. 

 

 

 

 
Figur 8. Horisontalvy av biotitzoner (brunt) runt Printzsköld (blått) på nivå 895. A vid liggvägg, B 

vid hängvägg (från Magnor och Jacobsson 2007). 
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2.2 Brytningsförlopp 

 

Färdigbrutna nivåer i Printzsköld är 780, 800, 820, 845, 870 och inom kort även 895. Av 

indelningen framgår att 20 meters nivåhöjd tillämpades i de övre delarna av 

malmkroppen för att sedan öka till 25 meter. Brytningen av nivå 920 är påbörjad, men 

inte direkt under utrymningsvägen. Figur 9 visar en sidovy av malmkroppen ned till nivå 

920. Malmkroppens lokala snedbana som förbinder brytningsnivåerna ses till vänster i 

bilden och en gammal tillfartsort för de översta nivåerna till höger. 

 

 

 
Figur 9. Tvärsnitt av nivåer 780-920 sett mot nordost i malmkroppens längdriktning, vertikalvy. 

 

 

Brytningen av malmkroppen startade år 2000. Tillträde till de två översta nivåerna 780 m 

och 800 m skedde via hängväggen från gruvans dåvarande huvudnivå 815 m. Brytningen 

bedrevs i längsgående orter, se Figur 10.  

 

 
Figur 10. Horisontalvy av utrymningsväg och brytningsnivåer 780-800 m. 



9  

 

I samband med brytningsstart av nivå 820 m utvidgades området österut, se Figur 11. 

Från och med nivå 820 m skedde tillträde från liggväggen via snedbanan som då var 

färdigdriven upp från gruvans nya huvudnivå på 1000 meters avvägning. Längsgående 

orter tillämpades på nivå 820 m och underliggande 845 m. 

 

 
Figur 11. Horisontalvy av utrymningsväg och brytningsnivåer 780-845 m. 

 

 

 

Efterföljande nivåer 870 m och 895 m fick även ett inslag av tvärgående orter på grund 

av stabilitetsproblem med längsgående orter i biotitrika områden. Brytningsområdet 

utvidgades också söderut, se Figur 12. 

 

 
Figur 12. Horisontalvy av utrymningsväg och brytningsnivåer 780-895 m. 
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Från nivå 920 m där brytningen påbörjades 2010 utvidgas brytningsområdet västerut och 

enbart tvärgående orter används längs hela malmkroppen, se Figur 13. 

 

 
Figur 13. Horisontalvy av utrymningsväg och brytningsnivåer 780-920 m. 

 

 

 

Färgindelningen i Figur 13 representerar även områden där brytning har eller kommer att 

påbörjas under fast berg och därmed medför att hålrum bildas. 

 

Rödmarkerat området benämns i rapporten Västra Printzsköld. 

Blåmarkerat område benämns i rapporten Östra Printzsköld. 

Gulmarkerat område benämns i rapporten Södra Printzsköld. 

Grönmarkerat område benämns i rapporten Nya Printzsköld. 
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2.3 Omgivande bergmassa 

 

Omgivande bergmassa domineras av granit och leptiter. Leptiter är finkorniga bergarter 

som indelas i undergrupperna röd-, rödgrå-, gråröd- samt grå leptit beroende av 

mineralsammansättning. Graniten i området är medelkornig. 

 

Enaxiell tryckhållfasthet, σc ,och Rock Quality Designation, RQD, är sedan tidigare 

bestämda ur prover från diamantborrhål 3655 respektive 3914 ovanför malmkroppen 

Printzsköld, se Figur 14. Med dessa värden samt data från kartering på nivå 780 m och 

800 m i Printzsköld har Rock Mass Rating RMR beräknats. Resultaten är sammanställda 

och redovisade av Granljung (1999). σc är det intakta bergets enaxiella tryckhållfasthet 

och RQD är ett mått på sprickfrekvens. RMR är att betrakta som ett geomekaniskt 

klassificeringssystem och baseras förutom på ovanstående parametrar även på 

sprickavstånd, spricktillstånd samt vattenförhållanden. Medelvärdet för bergmassans 

enaxiella tryckhållfasthet är beräknad till 197 MPa. I detta har antagits likartad förekomst 

av granit och samtliga former av leptit. Ur bergmekanisk synpunkt är det att betrakta som 

ett högt värde på σc. De individuella värdena framgår av Tabell 1. 

 
 

Tabell 1. Bergarternas hållfasthet. 

 
 

RQD är uppskattat till 0,81 eller 81% vilket motsvarar ”Mycket bra” enligt den för 

metoden fastställda definitionen. RMR är beräknat till 71 enligt Tabell 2. Poängsumman 

61-80 definierar ”Bra” bergförhållanden. 

 
 

Tabell 2. RMR-beräkning (enligt Bieniawski, 1974; Hoek och Brown, 1980). 

 
 

Grundvattenförhållandet ansattes av Granljung som torrt av beräkningstekniska skäl. 

Även med största tänkbara vatteninflöde håller sig dock poängsumman inom samma 

klassificeringsintervall. 
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Figur 14. a) Horisontalvy b) vertikalvy av borrhål (ej krökningsmätta) för bestämning av σc och 

RQD i förhållande till brytningsnivå 920 m samt utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 

m. 

 

2.4 Strukturer 

 

Malmfältet i Malmberget är mycket komplext ur strukturgeologisk synvinkel. Området 

har de senaste två miljarder åren påverkats av flera deformationer i olika 

deformationsriktningar. Strukturellt dominerar plastisk foliation eller bandning bildad 

under höga tryck och temperaturer. Dessa strukturer kan reaktiveras och ger då 

foliationsparallella spröda sprickor (Magnor och Mattson, 2010). Benämningen spröd 

innebär i sammanhanget deformation i avsvalnad och solid bergmassa. Malmkropparnas 

veckning följer i de flesta fall foliationen. 

 

Refraktionsseismisk mätning av markytan ovanför Printzsköld har tidigare utförts av 

Lindqvist (1999). Användningsområdet för denna typ av mätning är bland annat att 

bestämma läget för krosszoner och förkastningar. Mätningen skedde längs två parallella, 

450 m långa linjer i nord-sydlig ritning enligt Figur 15. Resultatet visar på tre möjliga 

krosszoner alternativt områden med olika grad av sprickighet i det ytliga berget. 
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Figur 15. Horisontalvy av ytseismisk mätning i förhållande till utrymningsort på nivå 500 m och 

brytningsnivå 920 m. 

 

 

 

 

En strukturgeologisk rapport över geologiska deformationszoner i Malmberget har 

utarbetats av Magnor och Mattson (2010).  Denna baseras på, förutom tidigare känd 

information, även nya strukturgeologiska fältundersökningar och geofysiska mätningar. 

Rapporten inkluderar beskrivningar av varje tolkad geologisk deformationszon inom 

Malmbergets gruvområde. I Printzskölds omedelbara närhet har tre deformationszoner 

identifierats, se Figur 16. 
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DZ050: Spröd struktur. Indikerad genom magnetiska och gravimetriska mätningar 

samt kärnborrhål. Längden uppskattas till 400 m och bredden till 5 m. 

Zonens orientering är 315°/70°. Säkerhet med avseende på existens är 

hög. Säkerhet med avseende på läge och orientering är hög. 

 

DZ031: Troligtvis spröd struktur. Indikerad genom magnetisk mätning samt 

genom resistivitet och refraktionsseismik. Längden uppskattas till 900 m 

och bredden 15 m. Zonens orientering är 003°. Säkerhet med avseende på 

existens är medelhög. Säkerheten med avseende på läge och orientering är 

medelhög. Strykningen relativt säkert bestämd, medan stupningen är 

okänd. Detta är dock den potentiella fortsättning av en struktur direkt till 

söder vilken stupar 80°. 

 

DZ032: Spröd spricka eller zon med ökad sprickighet. Indikerad genom 

fältobservation ovan jord och genom resistivitet. Längden uppskattas till 

500 m och bredden 5 m. Zonens orientering är 167°/68°. Säkerhet med 

avseende på existens är hög. Säkerhet med avseende på läge och 

orientering är hög. 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av strukturer i förhållande till 

utrymningsort på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. 
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2.5 Bergspänningar 

 

Det primära eller ostörda spänningstillståndet i Malmbergets gruvområde analyserades av 

Sandström och Nordlund (2004). Data från sju gamla mätplatser bedömdes representera 

rådande förhållanden. De uppmätta spänningarna var inte helt entydiga men 

överensstämde delvis med motsvarande och mer omfattande analyser av 

spänningstillståndet i Kiirunavaara. Ovan nämnda författare rekommenderade att dessa 

även bör användas vid bergmekaniska analyser i Malmberget.  

 

σH = 0,037z  största primära horisontalspänning i MPa, riktning öst-väst   (1) 

σh  = 0,028z  minsta primära horisontalspänning i MPa, riktning nord-syd  (2) 

σv  = 0,029z  primär vertikalspänning i MPa      (3) 

 

z = djup under markytan i meter 

 

Största huvudspänning sammanfaller med σH till både storlek och riktning. 

 

 

 

En tredimensionell numerisk analys av spänningssituationen i Malmberget utfördes av 

Sjöberg (2008). Modellen kalibrerades mot mätdata från hydraulisk spräckning. Dessa 

data inhämtades på två olika djup men i ett och samma borrhål. Resultatet skiljer sig på 

vissa punkter från tidigare utvärdering. Bland annat verkar största primära 

horisontalspänning i en annan riktning. Vidare antyder studien att de vertikala 

spänningarna bör kunna approximeras med enbart gravitativa samband. Modellen gav 

följande spänningsssamband: 

 

σH = 0,036z  största primära horisontalspänning i MPa, riktning 130°  (4) 

σh  = 0,017z  minsta primära horisontalspänning i MPa, riktning 040°  (5) 

σv  = ρgz  primär vertikalspänning i Pa      (6) 

 

z = djup under markytan i meter 

g = gravitationskonstant 9,81 m/s
2 

 

ρ = densitet kg/m
3 

 

 

Största huvudspänning sammanfaller med σH till både storlek och riktning. 

 

Även sekundära eller brytningspåverkade spänningar i Malmberget studerades. Dessa 

visade på koncentrationer av höga tryckspänningar i ändarna runt utbrutna malmkroppar. 

Likaså koncentrerades spänningarna till nivån under aktiv brytningsnivå med avlastning 

direkt ovanför som följd. Områden mellan två närliggande malmkroppar uppvisade också 

högre spänningar. Exempel på detta förhållande är mellan Östra Printzsköld och 

malmkroppen Alliansen samt mellan Printzskölds liggvägg och norr därom belägna 

Tingvallskulle. 
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3 Uppblockningsförlopp 

3.1 Allmänt 

 

Sekundära spänningar och bergmassans hållfasthet är de huvudsakliga parametrar som 

påverkar uppblockningsförloppet (Cundall m fl, 2005). Om inga geologiska 

svaghetszoner förkommer sker uppblockningen sannolikt i det närmaste helt vertikalt 

(Abel och Lee, 1980).  

 

De sekundära eller brytningsinducerade spänningarna beror av det primära 

spänningstillståndet i gruvområdet, brytningsrummets orientering och geometri samt 

eventuell påverkan från närliggande brytningsområden. Bergmassans hållfasthet är en 

funktion av det intakta bergets mekaniska egenskaper samt sprickförekomst och 

spricktillstånd i bergmassan. RMR kan används som ett sammanfattande mått på 

bergkvalitet.  

 

 

Uppblockning kan indelas i tre underkategorier (Brown, 2007): 

 

 Gravitativ (eng. gravity or stress release caving). 

 

Detta förutsätter dragspänningar eller låga tryckspänningar i takskivans understa 

del. Det krävs även en bergmassa med hög sprickfrekvens och med gynnsamma 

sprickriktningar. Friktionen mellan sprickytorna måste vara begränsad för att 

block ska kunna glida nedåt och sedan falla. Bergmassa med minst två brant 

stupande huvudsprickriktningar kompletterade med en flackt stupande har de 

bästa förutsättningarna för gravitativ uppblockning (Mahtab m fl, 1973). 

 

 Spänningsrelaterad (eng. stress caving) 

 

Detta är den normala mekanismen för gruvor i berg med hög hållfasthet och på 

stora djup. Om en tillräckligt stor koncentration av spänningar sker i takskivan 

kan bergmassan gå i brott eller påtvingas rörelser längs existerande sprickplan. 

Block kan därmed frigöras och falla nedåt. Oavsett vilken mekanism som orsakar 

utfallet sker en energifrigörelse som kan detekteras. 

 

 Strukturrelaterad (eng. subsidence caving) 

 

Om storskaliga vertikala strukturer existerar inom brytningsområdet kan dessa ge 

upphov till hastiga uppblockningsförlopp. Brytningen kan minska normalkraften 

över strukturen vilket därmed reducerar skjuvhållfastheten och leder till 

gravitativa utfall. Brytningen kan också öka skjuvspänningarna längs strukturen 

vilket inducerar glidningar. Den sistnämnda typen av rörelser medför en 

detekterbar energifrigörelse som även kan orsaka sekundära utfall exempelvis i ett 

närbeläget hålrum (Larsson, 2005). 
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3.2 Geometriska faktorer 

 

Ett flertal studier visar att brytningsrummets dimension har avgörande betydelse för 

uppblockningsförloppet. Flores och Karzulovic (2003) gjorde en tvådimensionell 

numerisk analys av uppblockningsförlopp i homogen, isotropisk och linjärt elastisk 

bergmassa. Spänningsrelaterade brott antogs vara den dominerande mekanismen i 

modellen som simulerade blockrasbrytning. Skillnaden mellan största och minsta 

huvudspänning i brytningsrummets tak S1-S3, normaliserad mot den gravitativt betingade 

vertikalspänningen γHT, analyserades i förhållande till brytningsrummets höjd och bredd 

för att bedöma benägenheten till uppblockning. Plant deformationstillstånd antogs vilket 

innebär att brytningsrummet var avlångt och dess längd var betydligt större än bredden. 

Fem olika förhållanden mellan primära horisontalspänningar användes vilket resulterade i 

ett antal scenarion enligt Figur 17. Dessa är giltiga för samtliga analyserade 

primärspänningskombinationer. 

 

 

 
Figur 17. Resultat från numerisk analys av uppblockning (från Flores och Karzulovic, 2003). 
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Ingående parametrar är: h = brytningsrummets höjd 

    B = brytningsrummets bredd 

    Hc = höjd till markyta eller ovanliggande brytningsnivå 

 

Hc / B < 2: Uppblockning underlättas ju mer brytningsrummets höjd 

ökar, rummet propagerar mot ytan. 

 

2 ≤ Hc / B ≤ 5: Uppblockning sker till en viss kritisk höjd som beror av 

bergmassans hållfasthet. Därefter fortsätter förloppet 

långsammare eller avstannar helt. 

 

 

5 < Hc / B: Uppblockning sker långsamt till en viss höjd och avstannar. 

 

 

 

3.3 Strukturella faktorer 

 

Storskaliga geologiska strukturer inom brytningsområdet har genom praktisk erfarenhet 

visat sig kunna påverka uppblockningsförloppet. Figur 18 visar ett brytningsrums 

utvidgning vid Ridgeway Mine i Australien där en vertikal svaghetszon påskyndade 

förloppet markant. 

 

 
Figur 18. Strukturrelaterad uppblockning (från Sainsbury och Lorig, 2005). 

 

Av figuren framgår att strukturer kan påverka både hastigheten med vilken 

uppblockningen sker och uppblockningszonens geometriska utformning. Inte bara 

regelrätta strukturer utan även vertikala zoner med svagt berg kan ge liknande 

uppblockningsförlopp. 
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3.4 Bergkvalitet 

 

Bergmassans kvalitet har i studier visat en koppling till uppblockningshastighet. 

Szwedzicki m fl (2004) studerade processen i en blockrasgruva under kontinuerlig drift 

med hjälp av ett antal installerade koaxialkablar mot det propagerande hålrummet. 

Rummet var 400x200 meter stort och blockade upp från 1200 meters djup till 600 meter 

där det anslöt till tidigare utbrutna områden. Studien visade att den genomsnittliga 

uppblockningshastigheten var relaterad till bergmassans kvalitet eller RMR enligt Tabell 

3. 

 
 

Tabell 3. RMR kontra uppblockningshastighet. 

 
 

 

Resultatet visar på att en låg berghållfasthet generellt ger en hög uppblockningshastighet. 

Det motsatta gäller följaktligen för en bergmassa med högre hållfasthet. Variationen är 

dock stor inom en och samma grupp vilket visar på svårigheter att entydigt bestämma 

hastigheten. 

 

3.5 Inducerade spänningar 

 

Figur 19 visar en principiell omfördelning av spänningarna runt ett rektangulärt 

tvådimensionellt hålrum som kan sägas representera förhållandena vid brytningens 

början. Det framgår att omledningen av spänningar som brytningsrummet orsakar ger 

höga spänningar i ändarna och lägre i taket. Vid mycket låga horisontala 

primärspänningar kan taket bli utsatt för rena dragspänningar (Brown, 2007).  
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Figur 19. Spänningsomledning runt hålrum, vertikalvy (från Brown, 2007). 

 

Från det avlastade området, teoretiskt i mitten, rasar block ner och ändrar därmed takets 

geometri från plant till valvformat. Det medför också att tryckspänningarna i taket blir 

mer dominerande allt eftersom uppblockningen fortskrider. Gravitativ uppblockning 

förkommer därmed vanligtvis i början av brytningsförloppet, för att sedan övergå till 

spänningsrelaterad (Flores, 2005). Det kan också inträffa att de inducerade spänningarna i 

taket är tillräckligt stora för att förhindra gravitativa utfall, men inte överskrider 

bergmassans tryckhållfasthet. I detta fall kan uppblockningsförloppet avstanna. 

 

Om malmkroppen är avlång kommer vinkeln mot den största primära 

horisontalspänningen att vara av betydelse, se Figur 20. De sekundära eller inducerade 

spänningarna blir större om primärspänningens riktning är vinkelrät mot malmkroppen 

(Cundall m fl, 2005). 

 
Figur 20. Horisontalspänning vinkelrät mot malmkropp, horisontalvy. 
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4 Gruvseismologi 

4.1 Grundläggande teori 

 

Brott i en bergmassa medför att energi sänds ut i form av seismiska vågor vilket skapar 

en seismisk händelse. Deformation och uppsprickning samt glidning längs 

diskontinuiteter innebär en övergång från potentiell energi till elastisk seismisk energi. 

Denna förändring i ett systems energibalans driver den seismiska processen. Ju större 

förändring, desto större energimängd tillgänglig att avges som seismisk energi.  

 

Vid en seismisk händelse sänds två typer av volymvågor ut, en tryckvåg P samt en 

skjuvvåg S. Partiklarna i P-vågen rör sig i vågens utbredelseriktning medan partiklarna i 

S-vågen rör sig vinkelrätt mot riktningen, se Figur 21. S-vågor kräver ett medium med 

skjuvhållfasthet och kan därför inte fortplanta sig i vatten. Typiska hastigheter i hårda 

bergarter är Vp=5,5-6,0 km/s för P-vågen och Vs=3,0-3,5 km/s för S-vågen. Genom att 

registrera och mäta ankommande vågor med geofoner kan läge, styrka samt utlösande 

mekanism för seismiska händelser bestämmas.  

 

 
Figur 21. P-våg överst, S-våg underst (från Shearer, 1999). 

 

 

För en tredimensionell positionering krävs minst fyra geofoner. En korrekt 

lägesbestämning förutsätter också att alla geofoner inte ligger i samma plan. Skillnaden 

mellan P–vågens ankomsttid tip och S-vågens ankomsttid tis till respektive geofon, se 

Figur 22, samt våghastigheterna används för beräkningen,. 

 

 

 
Figur 22. Ankomstregistrerad P- och S-våg från samma källa (från Hudyma m fl, 2003). 
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Avståndet Di mellan en seismisk händelse med koordinaterna x0, y0, z0 och en geofon 

med de kända koordinaterna xi, yi, zi beskrivs av (7) och (8). 
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Genom att kombinera ovanstående uttryck med data från fyra geofoner kan 

ekvationssystemet lösas och x0, y0, z0 bestämmas. 

 

Styrkan eller magnitudberäkningen baseras vanligtvis på den utsända vågens största 

amplitud och därmed den utsända energin. I Malmberget används en lokal magnitudskala 

mL som beräknas enligt (9). Termen lokal magnitud används för skalor beräknade på data 

från ett lokalt övervakningssystem. Beräkningsformeln är upprättad av ISS International 

Limited i Sydafrika som även processerar all registrerad seismikdata i Malmberget. I 

processeringen sorteras data direkt genererad av produktionssprängningar bort. 

  

 

mL= A*logE + B*logM − C        (9) 

         

 

E är den elastiska energin som utsänds vid seismiska händelser. Energin är proportionell 

mot kvadraten på amplituden (Larsson, 2004). 

 

M är seismiskt moment och definieras som produkten av skjuvmodul, förskjutning samt 

påverkad area. Det är således ett mått på den plastiska deformationen vid händelsen. 

Momentet är proportionellt mot integralen av förskjutningskurvan (Mendecki m fl, 2001), 

och kan därför bestämmas via det seismiska övervakningssystemet. 

 

Till detta läggs en konstant C i formeln för att beloppet på den beräknade magnituden ska 

motsvara den nationella magnitudskalan. 

 

I Malmberget tillämpas följande konstanter i beräkningsformeln: 

 

A = 0,272          (10) 

 

B = 0,392          (11) 

 

C = 4,630          (12) 
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Exempel på hur seismiska händelser av olika magnituder kan upplevas finns i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Lokal magnitudskala (fritt översatt från Hudyma, 2004). 

 
 

4.2 Seismiskt övervakningssystem 

 

En blandning av treaxiella och enaxiella geofoner används i Malmberget. Data från 

treaxiella geofoner möjliggör en komplett analys av energiinnehåll och seismiskt moment 

för ankommande vågor. Enaxiella geofoner används främst som ett komplement för mer 

exakt lägesbestämning. Utbyggnaden av det seismiska övervakningssystemet startade år 

2005.  Under april månad driftsattes 20 treaxiella geofoner, dock ingen i direkt anslutning 

till Printzskölds malmkropp. Från oktober månad 2006 och drygt ett år framåt togs 6 

treaxiella geofoner i bruk i Printzsköld. Detta kan anses vara startpunkten för tillförlitliga 

seismikdata från området. Ytterligare en utökning av seismiksystemet har påbörjats under 

2009 och i januari 2010 fanns totalt 138 geofoner i bruk, se Figur 23 och Figur 24, varav 

24 stycken i och runt Printzsköld. Därmed är övervakningssystemet i det närmaste 

komplett för dagens behov. Allt eftersom produktionen avsänker gruvan kommer 

systemet att byggas ut. Målsättningen är att alla seismiska händelser större än magnitud   

-1,5 inom gruvområdet ska kunna detekteras med en noggrannhet på 20 meter. Till och 

med april 2010 finns 133 000 händelser registrerade, varav drygt 28 000 i Printzskölds 

närområde. 

 

 
Figur 23. Vertikalvy från söder av gruvans samtliga geofoner 2010, markerade med blå trianglar.  

Från programmet JDI. 
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Figur 24. Horisontalvy av gruvans samtliga geofoner 2010, markerade med blå trianglar.  Från 

programmet JDI. 

 

4.3 Seismiska mekanismer 

 

Inom gruvseismologi kan två huvudtyper typer av seismiska händelser urskiljas. Den ena 

är skjuvrelaterad (eng. fault slip) där rörelser sker längs geologiska diskontinuiteter.  Den 

andra typen är spänningsrelaterad (eng. strain burst) där berget går i brott då hållfastheten 

överskrids. De sistnämnda har i regel lägre magnitud och därmed lägre energi i vågen än 

skjuvrelaterade händelser vilket ger ett mindre påverkansområde. För att särskilja de 

bakomliggande mekanismerna analyseras energin i de mottagna vågorna. En händelse av 

skjuvkaraktär har betydligt större energiinnehåll i S-vågen än i P-vågen. För 

spänningsrelaterade händelser gäller följaktligen att S-vågen är mindre dominerande. En 

allmänt vedertagen definition i sammanhanget är det så kallade S/P-förhållandet. 

 

S/P ≥ 10 indikerar en skjuvrelaterad händelse (Boatwright och Fletcher, 1984). 

S/P ≤ 3 indikerar en spänningsrelaterad händelse (Urbancic m fl, 1992). 

 

Dessa gränser är dock flytande och kan variera beroende på lokal instrumentering och 

bergmassans dämpning. S-vågen dämpas fortare än P-vågen och denna effekt förstärks 

vid ogynnsamma bergförhållanden. 
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4.4 Seismik och uppblockning 

 

När brytning påbörjas under fast berg bildas ett tomrum. Taket ovanför detta förblir 

oförstärkt och kommer successivt att rasa in allt eftersom brytningen fortskrider. Området 

ovanför tomrummet kan indelas i tre delar enligt Duplancic (2001), se Figur 25. 
 

 
Figur 25. Principskiss över uppblockning (från Duplancic, 2001). 

 

I område A en bit ovanför hålrummets rand råder i stort sett ett primärt 

spänningstillstånd. Bergmassan är opåverkad av brytningen. I sammanhanget kan 

påpekas att den största primärspänningen i Malmberget är horisontal enligt kapitel 2.5. 

 

I område B sker en spänningskoncentration till följd av tomrummets omledande inverkan. 

Ett spänningsvalv bildas ovanför brytningsrummet. Längs denna kan brott i bergmassan 

ske, antingen på grund av överskriden hållfasthet eller som en följd av inducerad 

skjuvning längs diskontinuiteter. Detta område kallas också för seismiskt aktiv zon. 

Seismisk aktivitet är ett tecken på pågående uppsprickning av bergmassan. 

  

I område C finns sedan tidigare av seismisk aktivitet uppsprucken bergmassa som tar 

begränsad last. Till följd av spänningsrelaxationen i detta område kommer block att 

lossna och rasa ner under gravitationens inverkan. Rörelser i omgivande bergmassa kan 

påskynda utstötningen av lösa block. Området kallas även för aseismisk zon eftersom 

aktiviteten här inte kan detekteras med seismisk övervakning. 

 

Detta förlopp utgör en kontinuerlig process så länge brytningen fortskrider och ett 

tomrum mellan område C samt rashögen finns tillgängligt. Område B blir allt eftersom ett 

nytt område C och uppblockningen propagerar uppåt. 
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5 Seismisk analys 

5.1 Metod 

 

Den seismiska aktiviteten har analyserats i programmen JDI, Seismic Visualization and 

Analysis från ISS International och MS-RAP, Mine Seismicity Risk Analysis Program 

från Australian Centre for Geomechanics. Indata för analyserna framgår av Appendix B. 

 

JDI presenterar enskilda seismiska händelser grafiskt i förhållande till CAD-baserade 

gruvkartor. Således kan en tredimensionell modell konstrueras där alla önskade detaljer 

som ortsystem och malmkroppar framgår. Händelserna färgkodas efter valfria 

parametrar, exempelvis magnitud eller S/P-förhållande. Med hjälp av filter kan olika 

perioder och områden analyseras var för sig. Mätning av avstånd kan göras direkt i den 

av programmet presenterade bilden.  

 

MS-RAP grupperar seismiska händelser i spatiala kluster där storleken kan väljas. I 

denna analys har 50x50x50 meter använts. För att kluster ska bildas erfordras minst 10 

händelser inom volymen. Alla analyser baseras på dessa kluster och ingen hänsyn tas till 

enskilda ströhändelser. Sett till Printzskölds närområde utgör ströhändelserna mindre än 

10 % av totala antalet. Klustren kan insorteras i grupper beroende på vilken parameter 

och vilket område som ska analyseras. Valfria grupper eller kluster presenteras grafiskt i 

förhållande till CAD-baserade gruvkartor. Detta ger större möjlighet att sortera data än 

vad som är möjligt med JDI.  

 

Båda programmen baseras på samma seismikdata, processerad av ISS International i 

Sydafrika. 

  

Analysen har inledningsvis skett inom två kontrollvolymer, en för Västra Printzsköld och 

en för Östra Printzsköld enligt tidigare definitioner. Koordinater framgår i Appendix A. 

De horisontella utbredningarna är valda med avsikt att täcka in de hittills brutna nivåerna 

780, 800, 820, 845, 870 samt 895 m, se Figur 26. Vertikalt börjar kontrollvolymerna 20 

meter ovanför översta brytningsnivå i Västra respektive i Östra Printzsköld, se Figur 27. 

Detta är att betrakta som undersidorna av de ursprungliga takskivorna. Västra Printzsköld 

har dimensionen 370 x 160 meter och sträcker sig 400 meter uppåt från nivå 760 m. Östra 

Printzsköld har dimensionen 340 x 110 meter och sträcker sig 400 meter uppåt från nivå 

800 m. 
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Figur 26. Horisontalvy över kontrollvolymer, utrymningsväg och brutna nivåer. Från programmet 

JDI. 

 

 

 

 
Figur 27. Vertikalvy över kontrollvolymer och brutna nivåer, sett från hängväggen. Från 

programmet JDI. 
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De seismiskt aktiva zonernas höjd över ursprungliga takskivor har bedömts för de 

månader där antalet händelser varit minst 10 per område och tillräckligt koncentrerade för 

att en front ska kunna urskiljas. Med front avses den översta delen av de aktiva zonerna. 

Enskilda händelser som inte kunnat hänföras till ett mönster eller annat sammanhang har 

ej beaktas.  

 

Figur 28 visar ett exempel på lägesbedömning av fronterna för maj månad 2008. Notera 

att det inte är hålrummens höjd som mäts, utan högsta läget för den del av bergmassan 

där uppsprickning pågår. Termen uppblockning beskriver ett hålrums fysiska expansion 

uppåt. Den föregås av bergmassans uppsprickning vilken påvisas av den seismiska 

aktiviteten. Dessa två företeelser är dock sammankopplade och termen uppblockning 

används fortsättningsvis som ett sammanfattande begrepp för att beskriva brytningens 

stabilitetspåverkan på ovanliggande nivåer. 

 

 
Figur 28. Exempel på bedömning av seismiska fronter i Västra respektive Östra Printzsköld, vy från 

hängväggen. Från programmet JDI. 

 

 

 

Seismikdata finns tillgänglig från maj månad 2005, men inte förrän i januari 2006 har 

minst 10 händelser inom en kontrollvolym registreras. Samtliga händelser oavsett 

magnitud eller S/P-förhållande har beaktats. 
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I syfte att finna läget för storskaliga strukturer runt malmkroppen Printzsköld har även ett 

större område med obegränsad vertikal utsträckning analyserats, se Figur 29 och Figur 

30. Detta har gjorts specifikt med avseende på seismiska händelsers utlösande mekanism 

eller S/P-förhållande. I denna analys ingår samtliga registrerade seismiska händelser i 

Printzsköld som har sorterats in i kluster sedan uppstarten av det seismiska 

övervakningssystemet 2005. 

 

 
Figur 29. Horisontalvy över samtliga klusterindelade seismisk händelser, färgkodade efter kluster. 

Till vänster i bilden ses kommande brytningsnivåer 920 m och 945 m. Från programmet MS-RAP. 

 

 
Figur 30. Vertikalvy över samtliga klusterindelade seismiska händelser sett från hängväggen, 

färgkodade efter kluster. Till vänster i bilden ses kommande brytningsnivåer 920 m och 945 m. Från 

programmet MS-RAP. 
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5.2 Västra Printzsköld 

 

Ackumulerad utlastning sedan brytningsstart i februari 2000 samt den seismiska frontens 

höjd visas i Figur 31. Information om utlastning på respektive produktionsnivå är hämtad 

från LKABs interna produktionsdatabas GIRON. Av figuren framgår att ingen utlastning 

bedrevs mellan januari 2008 och januari 2009. Under denna tidsperiod är frontens läge 

också förhållandevis stationärt. Detta tyder på att det finns en koppling mellan utlastning 

och bergmassans uppblockning. Det förekommer även fler perioder där ingen utlastning 

bedrivits, men det är från tiden innan seismisk övervakning var installerad i gruvan. 

 

 
Figur 31. Ackumulerad utlastning och läget för seismisk front i Västra Printzsköld. Orange 

markeringar visar den senaste period där utlastning inte förekommit. 

 

 

Däremot kan inte en minskad seismisk aktivitet sett till antalet händelser konstateras 

under perioden där utlastning inte bedrevs. Ett rimligt antagande borde vara att den 

seismiska aktiviteten också avtog i intensitet. Förklaringen kan vara att fyra nya geofoner 

driftsattes i Printzsköld under november och december 2007. Dessförinnan fanns endast 

två geofoner i området, varför en utökning med fyra resulterar i fler detekterade 

händelser. Röd linje i Figur 32 visar att avsevärt fler seismiska händelser med låg 

magnitud började registreras från slutet av år 2007. Beaktas enbart händelser större än 

magnitud -0,5 effekten mindre påtaglig. 
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Figur 32. Magnitudfördelning över tid i Västra Printzsköld. Från programmet MS-RAP. 

 

 

 

Om månaderna där utlastning inte har bedrivits avlägsnas fås resultatet i Figur 33 

Av diagrammet framgår att ett linjärt samband tycks föreligga mellan månaderna 46 och 

77. Data från denna tidsperiod har anpassats linjärt i Excel och extrapolerats mot noll 

med avseende på utlastning. Det framgår att en fördröjning på 14 månader finns, 

alternativt är uppblockningsförloppet inledningsvis inte helt linjärt. Under 31 månader 

har dock den seismiska fronten propagerat linjärt 64 meter. Det motsvarar 25 meter per år 

vid kontinuerlig drift. Även om linjen tvingas genom origo blir hastigheten i princip 

densamma. I sammanhanget kan nämnas att en bergpelare som ursprungligen delade 

Västra Printzsköld i två delar bröts ut kring årsskiftet 2005/2006. Månad 46 i Figur 33 

motsvarar februari 2006 och är första gången minst 10 seismiska händelser finns 

registrerade. Det är troligt att pelarens avlägsnande skulle ha kunnat påvisas i diagrammet 

om äldre seismikdata hade funnit tillgängliga. Efter denna månad har dock inga stora 

förändringar av brytningsarean förekommit, och den seismiska analysen baseras därmed 

på ett område som huvudsakligen utvidgas vertikalt. 
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Figur 33. Ackumulerad kontinuerlig utlastning och läget för seismisk front i Västra Printzsköld. 

 

 

 

Från och med månad 78, vilket motsvarar augusti 2009, bryts det linjära sambandet och 

uppblockningshastigheten ökar markant.  På sex månader propagerar den seismiska 

fronten 170 meter. Det kan tyda på att brytningsrummet har kommit i kontakt med en mer 

uppblockningsbenägen bergmassa eller en strukturell svaghetszon. Det senare verkar 

troligt mot bakgrund av att S/P-förhållandet indikerar övervikt av skjuvrelaterade brott 

under denna tidsperiod. Ingen förändring av brytningsområdets area skedde i perioden, 

däremot bedrevs utlastning direkt intill läget för strukturen DZ031 i augusti 2009. Den 

sista analyserade månaden vilket motsvarar april 2010 förefaller fronten ha fallit tillbaka, 

men det beror sannolikt på att utlastningen då var nära noll. 

 

En analys av S/P-förhållandet för alla månader med minst 10 seismiska händelser visar 

att en förändring från låga till höga medianvärden sker markant redan under slutet av 

2007, strax innan det årslånga utlastningsstoppet. Detta sammanfaller också med 

drifttagandet av fyra nya geofoner i Printzsköld. Ytterligare geofoner har dock ingen 

inverkan i detta sammanhang. Endast den månad där känsligheten i systemet ökas kan 

eventuellt uppvisa missvisande medianvärde. I Figur 34 motsvarar nummer 10 oktober 

månad 2007.   
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Figur 34. Medianvärde för S/P-förhållande i Västra Printzsköld, månader med minst 10 seismiska 

händelser. 

 

 

Figur 35 visar den ackumulerade distributionen av S/P-förhållande för samtliga 

registrerade seismiska händelser inom Västra Printzsköld mellan maj 2005 och oktober 

2007 samt mellan november 2007 och mars 2010.  Det framgår att 50 % av händelserna 

har ett S/P-värde på 3,5 eller lägre under den första perioden. Detta tyder på att 

spänningsrelaterade brott är den dominerande seismiska drivkraften. Under den andra 

perioden har 60 % av händelserna ett S/P-värde på 10 eller högre. Detta tyder på att 

skjuvrelaterade brott är den dominerande seismiska drivkraften.  
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Figur 35. Ackumulerad distribution av S/P-förhållande i Västra Printzsköld. 

 

Det slumpmässiga faktum att ytterligare geofoner togs i bruk direkt i skarven mellan 

ovanstående perioder medför att de är direkt jämförbara med varandra. I annat fall hade 

fler registrerade händelser, vilket visat sig vara följden av fler geofoner, kunnat påverka 

den ackumulerade distributionen sett till längre tidsperioder. Detta skulle ske om en 

förändring av S/P-förhållandet i analysområdet skedde samtidigt som känsligheten i 

systemet ökade.  
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5.3 Östra Printzsköld 

 

Ackumulerad utlastning sedan brytningsstart i november 2003 samt den seismiska 

frontens höjd framgår av Figur 36. Information om utlastning på respektive 

produktionsnivå är hämtad från LKABs interna produktionsdatabas GIRON. 

 

 

 
Figur 36. Ackumulerad utlastning och läget för seismisk front i Östra Printzsköld. 

 

 

 

Om månaderna där utlastning inte har bedrivits avlägsnas fås resultatet i Figur 37. 

Av diagrammet framgår att ett linjärt samband tycks föreligga mellan månaderna 25 och 

56. Data från denna tidsperiod har anpassats linjärt i Excel och extrapolerats mot noll 

med avseende på utlastning. Det framgår att en fördröjning på 11 månader finns, 

alternativt är uppblockningsförloppet inledningsvis inte helt linjärt. Under 31 månader 

har dock den seismiska fronten propagerat linjärt 71 meter. Det motsvarar 28 meter per år 

vid kontinuerlig drift. Även om linjen tvingas genom origo blir hastigheten i princip 

densamma. 

 

 

 
Figur 37. Ackumulerad kontinuerlig utlastning och läget för seismisk front i Östra Printzsköld. 
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Månad 57, vilket motsvarar mars 2010, bryts det linjära sambandet och 

uppblockningshastigheten ökar markant.  På en månad propagerar den seismiska fronten 

100 meter. Det kan tyda på att brytningsrummet har kommit i kontakt med en mer 

uppsprickningsbenägen bergmassa eller en strukturell svaghetszon. Det senare verkar 

troligt mot bakgrund av att S/P-förhållandet indikerar övervikt av skjuvrelaterade brott 

under denna månad. Ingen förändring av brytningsområdets area skedde. Denna högre 

uppblockningshastighet är hittills att betrakta som en isolerad händelse. Månaden efter 

tycks fronten återgå mot den linjära anpassningen. 

 

 

En analys av S/P-förhållandet för alla månader med minst 10 seismiska händelser visar 

att låga medianvärden övervägande dominerar fram till och med mars 2009. Detta 

motsvarar månad 22 i Figur 38. Därefter förekommer ett antal månader med fler 

skjuvrelaterade händelser, men det är ingen entydig trend. Månad 33 (mars 2010) 

uppvisar det högsta medianvärdet hittills i Östra Printzsköld. 

 

 

 
Figur 38. Medianvärde för S/P-förhållande i Östra Printzsköld, månader med minst 10 seismiska 

händelser. 

 

 

 

 

 



37  

Figur 39 visar den ackumulerade distributionen av S/P-förhållande för samtliga 

registrerade seismiska händelser inom Östra Printzsköld mellan maj 2005 och oktober 

2009, mellan november 2007 och mars 2009 samt mellan april 2009 och april 2010. Det 

framgår att 50 % av händelserna har ett S/P-värde på 3,5 eller lägre under de två första 

perioderna. Detta tyder på att spänningsrelaterade brott är den dominerande seismiska 

drivkraften. Den inledande perioden med låga S/P-förhållanden enligt Figur 38 ovan har 

delats i två med avsikt att minimera effekten av fler installerade geofoner, vilket skedde i 

slutet av 2007. Från april 2009 har 50 % av händelserna ett S/P-värde på 6 eller lägre. Det 

ger inget entydigt svar på vilken typ av mekanism som ligger bakom de seismiska 

händelserna. Dock kan konstateras att en ökning av S/P-förhållandet har skett den senaste 

tiden. Det kan tyda på att skjuvrelaterade händelser blir allt vanligare. 

 

 

 

 

 
Figur 39. Ackumulerad distribution av S/P-förhållande i Östra Printzsköld. 
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Effekten av en kvarlämnad pelare under mitten av Östra Printzsköld kan tydligt påvisas 

med seismisk analys, se Figur 40. Pelaren utgörs av osprängda områden som lämnats på 

de tre översta nivåerna. Dessa ligger i princip rakt under varandra. Det framgår att 

pelaren fungerat som stöd och att uppblockning skett på ömse sidor om den. I samband 

med utlastning av nivå 895 underminerades pelaren. Ett troligt scenario är därför att den 

med tiden går i brott och resulterar i mer likformig uppblockning över Östra Printzsköld. 

Det kan även ha en tillfällig effekt på uppblockningshastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 40. Vertikalvy av samtliga seismiska händelser i Östra Printzsköld maj 2005 till mars 2010 sett 

från hängväggen. Från programmet JDI. 
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5.4 Strukturidentifiering 

 

Både i Västra och i Östra Printzsköld propagerar den seismiska fronten med högre 

hastighet när medianvärdet för S/P-förhållandet överstiger 10. Det tyder på att en eller 

flera strukturella svaghetszoner i bergmassan bör finnas inom påverkansområdet.  

 

Samtliga kluster i hela Printzsköld där S/P-förhållandet överstiger 10 för minst hälften av 

händelserna visas i Figur 41. I samma figur har även de sedan tidigare prognostiserade 

strukturerna DZ050, DZ013 och DZ032 markerats. De flesta kluster sammanfaller i stort 

med strukturen DZ031. De kluster som avviker ligger under aktiva brytningsnivåer. 

 

 

 

 
Figur 41. Vertikalvy från hängväggen av kluster där 50 % av händelserna har S/P ≥ 10. Från 

programmet MS-RAP. 
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Situationen blir tydligare om ett snävare intervall används. I Figur 42 och Figur 43 visas 

de kluster där minst 65 % av händelsernas S/P-förhållande överstiger 10. 

 

 

 
Figur 42. Vertikalvy från hängväggen av kluster där 65 % av händelserna har S/P ≥ 10. Från 

programmet MS-RAP. 

 

 

 
Figur 43. Horisontalvy av kluster där 65 % av händelserna har S/P ≥ 10. Från programmet MS-

RAP. 

 

Det är uppenbart att strukturen DZ031 som påvisades av Magnor och Mattsson (2010) 

genom kartering och geofysiska metoder existerar samt är seismiskt aktiv. Likaså kan 

konstateras att strukturen DZ032 som också finns inom brytningsområdet inte ger upphov 

till utmärkande seismisk aktivitet. DZ050 ligger helt utanför nuvarande brytningsområde.  
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5.5 Samverkan mellan brytningsrum 

 

Distributionen av seismiska händelser under mars 2010 jämfört med månaden innan tyder 

på att ett enhetligt brytningsrum i Västra och Östra Printzsköld håller på att bildas, se 

Figur 44 och Figur 45. Seismisk aktivitet med högt S/P-förhållande förekommer i ett 

område mellan brytningsrummen som tidigare varit förhållandevis inaktivt. Det är troligt 

att strukturen DZ031 spelar en avgörande roll i förloppet. 

 

 
Figur 44. a) Horisontalvy b) vertikalvy sett från hängväggen av seismiska händelser februari 2010 i 

förhållande till utrymningsväg på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m Från programmet JDI. 

 

 

 

 

 

 
Figur 45. a) Horisontalvy b) vertikalvy sett från hängväggen av seismiska händelser mars 2010 i 

förhållande till utrymningsväg på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. Tidigare inaktivt område 

inringat. Från programmet JDI. 
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5.6 Resultat 

 

Både Västra och Östra Printzsköld uppvisar inledningsvis likartade 

uppblockningshastigheter, 25-28 meter per år vid kontinuerlig utlastning. Detta 

sammanfaller till stor del med lågt S/P-förhållande för de seismiska händelserna, vilket 

indikerar att den dominerande brottmekanismen är spänningsrelaterad. I båda områdena 

förefaller också en fördröjning av uppblockningsförloppet på cirka ett år från 

brytningsstart finnas. 

 

Vid förmodad aktivering av strukturen DZ031 påskyndades uppblockningsförloppet i 

Västra Printzsköld markant. Uppblockningshastigheter motsvarande 340 meter per år har 

observerats, samtidigt som den dominerande brottmekanismen med avseende på S/P-

förhållandet var skjuvrelaterad. Det är troligt att även uppblockningen i Östra Printzsköld 

kommer att ansluta till DZ031 och därmed accelerera. Under mars 2010 propagerade den 

seismiskt aktiva zonen 100 meter i den del som ligger närmast intill strukturen, samtidigt 

som medianvärdet för S/P-förhållandet nådde sin högsta nivå hittills. 

 

DZ031 har också en tendens att styra uppsprickningens geometriska utformning. Innan 

strukturen aktiverades skedde uppblockningen likformigt över brytningsområdet, för att 

senare huvudsakligen ske inom en spetsformad zon. Strukturerna DZ050 och DZ032 har 

hittills inte varit seismiskt aktiva. 
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6 Spänningsanalys 

6.1 Metod 

 

Numeriska analyser har utförts i programmet Examine
2D

 från Rocscience Inc. 

Programmet använder sig av plant deformationstillstånd vilket innebär att 

brytningsrummet antas ha oändlig längd vinkelrätt mot det analyserade tvärsnittet. Vidare 

förutsätts homogen, isotrop och linjärt elastisk bergmassa. Malmkroppen Printzskölds 

geometri är avlång. Det innebär att plant deformationstillstånd kan antas råda och därmed 

möjliggöra tvådimensionella spänningsanalyser av tvärsnitt längs malmkroppens 

längdaxel. Konstanta primärspänningar för respektive analysnivå har använts enligt (4), 

(5) och (6) i kapitel 2.5. Största primära huvudspänning är orienterad vinkelrätt mot 

malmkroppens längdaxel. Vidare antas att rasberget inte tar någon last och därför kan 

simuleras som tomrum. 

6.2 Allmän spänningssituation 

 

Figur 46 visar största huvudspänning runt ett teoretiskt tvärsnitt på 50x25 meter av 

utbruten malm på nivå 920. Det framgår att mitten av taket är utsatt för de lägsta 

spänningarna och således kan vara föremål för gravitativa utfall. Överlag är spänningarna 

låga. Denna situation motsvarar brytningsstart under fast berg, exempelvis i Nya 

Printzsköld. 

 

 
Figur 46.  Spänningsfördelning runt tvärsnitt av brytningsrum i malmkroppens längdriktning. Från 

programmet Examine2D. 
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Figur 47 visar samma situation som ovan med den skillnaden att brytningen fortsatt nedåt 

två nivåer längs malmkroppens stupning. Tidigare gravitativ uppblockning har medfört 

att taket blivit valvformat. Spänningarna är nu koncentrerade i mitten av takskivan och 

förorsakar spänningsrelaterad uppblockning. Det framgår också att avlastade partier och 

dragspänningar förkommer i hängväggen. Dessa partier bidrar sannolikt också till att öka 

brytningsrummet bredd genom gravitativa utfall. 

 

 

 

 
Figur 47. Spänningsfördelning runt tvärsnitt av brytningsrum och uppblockning i malmkroppens 

längdriktning. Från programmet Examine2D. 

  

 

 

6.3 Uppblockningsdrivande tryckspänningar 

 

I syfte att relatera den spänningsrelaterade uppblockningshastigheten i Västra och Östra 

Printzsköld till den framtida i Nya Printzsköld har också en jämförande spänningsanalys 

gjorts. Både i Västra och i Östra Printzsköld startade brytningen på respektive högsta nivå 

i en enda längsgående ort. De initiella brytningsrummen blev därmed omkring 25 meter 

breda vilket motsvarar bredden på en borrkrans. I Nya Printzsköld planeras tvärgående 

orter och brytningsrummet kommer redan från start att bli omkring 65 meter brett. I 

samtliga fall är längden större än bredden.  
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I de två analyserna nedan visas största huvudspänning då uppblockningen propagerat till 

en höjd ovanför ursprunglig takskiva motsvarande brytningsrummets bredd. Anledningen 

till att jämförelsen inte vid sker samma höjd är brytningsrummens olika dimensioner och 

därmed olika förutsättningar för spänningsomledning. Ett bredare tvärsnitt antas medföra 

högre spänningar och snabbare uppblockning. Genom att analysera spänningarna vid 

olika höjder erhålls en bättre korrelation mellan förloppen. Vidare bortses från att 

brytningen även fortskrider nedåt. Effekten på spänningarna av detta antas vara likartad i 

båda fallen och påverkar därmed inte förhållandet mellan dem. 

 

I Västra Printzsköld startade brytningen på nivå 780 m och i östra på nivå 820 m. Figur 

48 visar spänningssituationen efter fiktiv start på nivå 800 m vilket antas vara 

representativt för båda områdena. Ursprungligt brytningsrum är 25 meter brett och 20 

meter högt. Uppblockningen har sedan propagerat 25 meter ovanför ursprunglig takskiva. 

 

 

 
Figur 48. Spänningsfördelning runt tvärsnitt av initialt brytningsrum och uppblockning från nivå 

800 m. Från programmet Examine2D. 
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Figur 49 visar spänningssituationen i Nya Printzsköld efter brytningsstart på nivå 920 m. 

Ursprungligt brytningsrum är 65 meter brett och 25 meter högt. Uppblockningen har 

sedan propagerat 65 meter ovanför ursprunglig takskiva. 

 

 

 
Figur 49. Spänningsfördelning runt tvärsnitt av initialt brytningsrum och uppblockning från nivå 

920 m. Från programmet Examine2D. 

 

 

 

Diagrammet i Figur 50 visar förhållandet mellan de två brytningsrummens största 

huvudspänning i mitten av taket, räknat var femte meter från randen och uppåt. Det 

framgår att spänningen i Nya Printzskölds takskiva som mest kommer att vara 50 % 

högre än i Västra och Östra Printzsköld. De enskilda spänningarna redovisas i Appendix 

C. 
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Figur 50. Spänningsförhållande i takskivan mellan brytningsrum på nivå 920 m och 800 m. 

 

 

6.4 Resultat 

 

Analyserna av sekundära eller inducerade spänningar runt malmkroppen Printzsköld 

stämmer med tidigare teoretiskt resonemang. Ett brytningsrum påverkas inledningsvis av 

gravitativ uppblockning som gradvis ändrar takets form. Detta leder till att 

uppblockningen med tiden blir spänningsrelaterad. Vidare kan antas att den 

spänningsrelaterade uppblockningen i Nya Printzsköld kommer att drivas av upp till      

50 %  högre spänningar än vad som är fallet i Västra respektive Östra Printzsköld. 
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7 Undersökningsborrning 

7.1 Metod 

 

Undersökningsborrning med 51 mm diamantborrigg har genomförts i Printzsköld. 

Borrkärnorna har karterats enligt RMR89 (Bieniawski, 1989) och RQD har beräknats i 

syfte att erhålla bättre information dels om sidobergets hållfasthet men också om den 

lokala strukturgeologin. Samtliga data från karteringen framgår i Appendix E. Värdet 100 

motsvarar bästa bergkvalitet. Hålen är borrade från den gamla undersökningsorten direkt 

vid sidan av utrymningsorten på nivå 500 m. Två brant stupande hål borrades i det 

område som kommer att utgöra takskivan i Nya Printzsköld. Dessa hål planerades 

ursprungligen ännu brantare och längre, men orthöjden där borriggen ställdes upp var en 

begränsande faktor. Ett flackt stupande hål borrades mot strukturen DZ031 i Västra 

Printzsköld. 

 

 

 

 
Figur 51. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av dimantborrhål för kärnkartering i 

förhållande till utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. 
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7.2 Kartering 

 

Hål 6970 är 299,5 meter långt och borrades med 20° lutning nedåt mot DZ031. Figur 52 

visar RMR och RQD för bergmassan längs borrhålet. De första 250 metrarna är RMR-

värdena höga och förhållandevis enhetliga. Nedgången vid 140 meter beror på en 5 meter 

bred zon med ökad sprickighet. En 2,4 meter bred krosszon med inslag av lermineral 

upptäcktes 252 meter in, se Figur 53. I anslutning till denna varierar också RMR betydligt 

under cirka 50 meter. Läget för krosszonen och intilliggande anomalier stämmer väl med 

strukturen DZ031.  

 

 
Figur 52. RMR och RQD längs borrhål 6970. 

 

 

 

 

 
Figur 53. Krosszon i borrhål 6970. 
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Hål 6969 är 255 meter långt och borrades med 54° lutning nedåt i Nya Printzskölds 

takskiva. Figur 54 visar RMR och RQD för bergmassan längs hålet. De första 230 

metrarna är RMR-värdena höga och förhållandevis enhetliga. De lägre värdena vid hålets 

början är sannolikt en effekt av borrpåslaget. Nedgången vid 150 meter beror på en 4 

meter bred zon med ökad sprickighet. En 3,5 meter bred krosszon upptäcktes 234 meter 

in, se Figur 55. Denna zon sammanfaller inte med någon tidigare känd struktur i området. 

Vid 243 meter noterades också en 10 cm bred zon med så kallad core disking eller 

uppsprickning av kärnan i tunna skivor vilket kan indikera lokalt förhöjda 

bergspänningar. Hålets sista meter uppvisade en zon med ökad sprickighet och större 

inslag av vittring. 

 

 
Figur 54. RMR och RQD längs borrhål 6969. 

 

 

 
Figur 55. Krosszon i borrhål 6969. 
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Hål 6971 är 279 meter långt och borrades med 55° lutning nedåt i Nya Printzskölds 

takskiva. Detta är också det enda borrhål som går in under utrymningsvägen. Figur 56 

visar RMR och RQD för bergmassan längs hålet. Båda parametrarna är överlag höga och 

inga krosszoner har upptäckts. Nedgångarna vid 60 och 207 meter beror på 3 respektive 

0,7 meter breda zoner med ökad sprickighet. 

 

 
Figur 56. RMR och RQD längs borrhål 6971. 
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7.3 Resultat 

 

Krosszoner upptäcktes i borrhål 6969 respektive 6970 enligt Figur 57. I dessa är RQD 

följaktligen 0 och RMR-värdena låga. Krosszonen i borrhål 6970 härrör sannolikt från 

strukturen DZ031 medan referens till en motsvarande struktur i borrhål 6969 saknas. Det 

kan inte uteslutas att krosszonen i borrhål 6969 påvisar existensen av en sedan tidigare 

okänd struktur i Nya Printzsköld. I övrigt kan konstateras att bergkvaliteten allmänt är 

något högre i denna undersökning än vad som redovisades i kapitel 2.3. 

 

 

 
Figur 57. Krosszoner i borrhål i förhållande till utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m 

samt brytningsnivå 920 m, horisontalvy. 
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8 Sonderingsborrning mot hålrum 

8.1 Från nivå 500 m 

 

Ett sonderingshål har sedan tidigare varit borrat från den gamla undersökningsorten på 

nivå 500 m mot hålrummet i Västra Printzsköld. Detta borrhål har använts dels till 

lodning och dels till scanning av hålrummet. Lodningarna har skett sporadiskt av LKABs 

bergmekaniker och utan formell dokumentation, men visade på att hålrummets botten 

kontinuerligt höjs vilket indikerar uppblockning genom nedfall från takskivan. Scanning 

har genomförts vid ett antal tillfällen, men på grund av damm och stoft i hålrummet är 

många av de erhållna bilderna ofullständiga. Figur 58 visar en scanning av god kvalitet 

från 2009-05-04. Det framgår att hålrummet var avlångt och sammanföll till stor del med 

läget för strukturen DZ031. Avståndet mellan rashögen i botten och hålrummets tak var 

som mest 80 m. Undersökningsorten är sedan februari 2010 igenpluggad 20 meter in på 

grund av risken för luftstötar från det uppblockande hålrummet. 

 

 

 
Figur 58. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av inscannat hålrum i förhållande till 

utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m samt produktionsnivå 920 m. Från programmet 

JDI. 

 

 

 

Figur 59 visar seismiskt aktivitet under en tvåveckorsperiod runt 2009-05-04 i ett 50 

meter brett tvärsnitt längs det inscannade hålrummets längdaxel. De seismiska 

händelserna formar en zon runt hålrummet. 
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Figur 59. Vertikalvy av seismisk aktivitet runt tvärsnitt av inscannat hålrum. Från programmet JDI. 

 

8.2 Från markytan 

 

Två 320 meter långa sonderingshål har i maj 2010 borrats från markytan ovanför Västra 

Printzsköld mot hålrummet. Borrhålens riktades mot högsta läget för de seismiska 

händelserna, se Figur 60. Inget av borrhålen nådde dock fram till hålrummet. Detta kan 

tyda på att uppblockningen sker inom ett spetsformat område vars översta del är liten och 

därmed svår att träffa. Däremot är det troligt att borrhålen nådde ner till den seismiskt 

aktiva zonen som propagerar uppåt med det efterföljande hålrummet. Borrhålen kommer 

sannolikt ändå med tiden att ge en förbindelse mellan markytan och hålrummet. Denna 

förbindelse kan sedan användas för inmätningar av hålrummet. 

 

 
Figur 60. Horisontalvy av borrhål från markytan mot hålrummet i Västra Printzsköld, högsta läget 

för seismiska händelser vid borrtillfället markerat med gul ring. Området ligger inom avspärrat 

område och många av husen på bilden har blivit flyttade. 
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9 Prognos för Printzsköld 

9.1 Nya Printzsköld 

 

Inom LKAB finns ingen intern definition på minsta acceptabel bergtäckning mellan 

brytningsrum och ovanliggande infrastruktur. Med bergtäckning avses bergmassa 

opåverkad av brytningsinducerad seismisk aktivitet. Därför föreslås i denna rapport att ett 

riktvärde på 100 meter kan tillämpas. 100 meter intakt och opåverkat berg är betydligt 

mer än vad som egentligen krävs. Teoretiskt skulle det räcka med några enstaka meter. 

Detta är dock alldeles otillräckligt mot bakgrund av att det kan motsvara en enda månads 

uppblockning vid den hittills konstaterade högsta hastigheten. De sista 100 metrarna upp 

mot nivå 500 är att betrakta som en buffert vilken kan ge några månaders extra respit om 

uppblockningshastigheten oväntat skulle öka under brytningens gång. Inom nya 

Printzsköld kan den seismiskt aktiva zonen tillåtas propagera 300 meter uppåt från nivå 

920 m innan den kritiska utrymningsvägen på nivå 500 m måste stängas. Den största 

uppblockningshastighet som hittills konstaterats i Printzsköld motsvarar 340 meter per år. 

Denna hastighet kan dock sannolikt betraktas som en extrem kopplad till vertikala 

strukturer. Skulle det visa sig att uppblockningen i Nya Printzsköld redan från starten 

sker med motsvarande hastighet så dröjer det ändå omkring ett år innan utrymningsvägen 

måste stängas. Det skulle dock krävas att den eventuella strukturen aktiveras omedelbart 

vid brytningsstart vilket förefaller osannolikt. 

 

Brytningsrummet som inledningsvis skapas i Nya Printzsköld kommer att bli avlångt och 

omkring 65 meter brett. Den största primärspänningen i området verkar vinkelrätt mot 

brytningsrummets längdaxel. Av den anledningen antas brytningsrummet bredd vara av 

större betydelse för spänningsomledningen och uppblockningsförloppet än dess längd. 

Om plant deformationstillstånd antas kan resonemanget kring den numeriska analysen i 

kapitel 3.2 användas. Ett 65 meter brett brytningsrum kan förväntas blocka upp till en 

höjd motsvarande 5 gånger dess bredd, med andra ord 325 meter. Den analysen gällde 

dock blockrasbrytning där brytningsrummet endast utvidgas uppåt i motsats till 

skivrasbrytning där brytningsrummet även utvidgas nedåt och därmed orsakar en större 

spänningsomledning. 325 meter kan därför betraktas som ett minimivärde på 

uppblockningen i Nya Printzsköld. Det torde därmed vara klart att utrymningsvägen med 

tiden kommer att behöva stängas. 

 

Brytningsrummet i Nya Printzsköld kommer att ligga intill det redan existerande i Västra 

Printzsköld. Det är emellertid troligt att uppblockningen inledningsvis kommer att ske 

utan tydlig påverkan från närliggande brytningsområden. Så var även fallet i Östra 

Printzsköld där den seismiska aktiviteten i många år verkat ha varit oberoende av det 

anslutande äldre brytningsområdet. Inte förrän på senare tid när strukturen DZ031 blivit 

aktiv finns tecken på förändring mot ett gemensamt brytningsrum. Just det faktum att de 

största primärspänningarna verkar vinkelrätt mot den avlånga malmkroppen kan vara en 

orsak till att förändringar i längdled verkar vara av underordnad betydelse för 

uppblockningsförloppet. Tillfälliga effekter kan dock förväntas vid eventuella pelarbrott 

och liknande. 
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I homogent berg på stort djup utan utpräglade strukturer antas uppblockningen vara 

spänningsrelaterad. I både Västra och i Östra Printzsköld har den spänningsrelaterade 

uppblockningshastigheten bedömts vara 25-28 meter per år vid kontinuerlig produktion.  

Förutsättningarna för uppblockning i Nya Printzsköld är delvis annorlunda eftersom 

brytningen startar på ett större djup och ett bredare brytningsrum skapas. De 

uppblockningsdrivande tryckspänningarna antas här vara 50 % större och därmed orsaka 

ett hastigare förlopp. Detta baserat på maximalt värde enligt spänningsanalysen i kapitel 

6.3. Förslagsvis kan hastigheten 25-28 meter per år justeras uppåt med 50 % och blir då 

omkring 40 meter per år. Detta skulle därmed vara den spänningsrelaterade 

uppblockningshastigheten i Nya Printzsköld. Enligt tidigare analys kan den förväntas 

inträffa med en viss fördröjning efter brytningsstart. Analysen antyder också att 

utlastning har en koppling till förloppet. Som säkerhetsfaktor i sammanhanget kan antas 

att någon fördröjning inte föreligger samt att oavbruten kontinuerlig utlastning från Nya 

Printzsköld kommer att bedrivas. Den seismiskt aktiva zonen propagerar då till 

toleransgränsen, 300 meter uppåt från nivå 920 m, 8 år efter brytningsstart. 

 

Uppblockningsförloppet är dock starkt beroende av eventuell förekomst av vertikala 

strukturer inom området. Den strukturgeologiska modell som utarbetats av Magnor och 

Mattsson (2010) påvisar inga sådana i Nya Printzsköld. Den enda struktur som med tiden 

skulle kunna komma i kontakt med brytningen är DZ050 enligt Figur 16, men den 

förmodas stupa åt ett håll som leder uppblockningen bort från utrymningsvägen. De 

genomförda borrningarna i Nya Printzskölds takskiva bekräftar i stort avsaknaden av 

strukturer. Undantaget skulle kunna vara en 3,5 meter bred krosszon i slutet av borrhål 

6969. Om detta är del av en tidigare okänd struktur med vertikal utsträckning kommer 

den sannolikt att påverka uppblockningsförloppet. Detta sker i så fall när 

brytningsområdet når fram till den och därigenom aktiverar strukturen. Till och med nivå 

970 m ligger den potentiella strukturen utanför brytningsområdet men på nivå 996 m 

tangeras krosszonen, se Figur 61. Enligt gällande produktionsplan kommer nivå 996 m i 

Nya Printzsköld att börja brytas i mars 2015. Produktionsplaneringen framgår i Appendix 

D. Från och med denna månad finns således risk för kraftigt förhöjd 

uppblockningshastighet. Toleransgränsen 300 meter uppåt räknat från nivå 920 m kan då 

uppnås på några få månader. Resonemang förutsätter att den eventuella strukturen är 

vertikal. 
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Figur 61. Horisontalvy av brytningsområde på a) nivå 970 m samt på b) nivå 996 m i förhållande till 

utrymningsväg på nivå 500 m och potentiellt kritisk struktur funnen i borrhål 6969. 

 

 

 

 

9.2 Uppblockning till markytan 

 
Västra Printzsköld är den del av malmkroppen där brytning har pågått längst och 

följaktligen även uppblockningen. Högsta läget för de seismiska händelserna är 330 

meter över ursprunglig brytningsnivå, vilket innebär en bergtäckning till markytan på 

omkring 300 meter. Med täckning avses bergmassa opåverkad av seismisk aktivitet. Två 

distinkt skilda uppblockningshastigheter har konstaterats, varav den högre under den 

senaste 12-månadersperioden. Orsaken antas vara aktivering av en svaghetszon. Under 

sex månader i följd har den seismiskt aktiva zonen propagerat 170 meter, se Figur 62.  

 

 
Figur 62. Vertikalvy av seismiska händelser i Västra Printzsköld sett från hängväggen, a) juli 2009 

samt b) januari 2010. Från programmet JDI. 



58  

Det är troligt att den hastiga uppblockningen skett i strukturen DZ031 som löper tvärs 

igenom området, se Figur 63. Östra Printzsköld har också uppvisat en högre 

uppblockningshastighet i den del som angränsar till det förmodade läget för DZ031. På 

en månad har den seismiskt aktiva zonen propagerat 100 meter. Högsta läget för de 

seismiska händelserna är här 240 meter ovanför ursprunglig brytningsnivå vilket innebär 

en bergtäckning till markytan på omkring 400 meter. Dessa två områden kommer 

förmodligen att bilda ett enhetligt brytningsrum och därigenom fortsätta uppblockningen 

gemensamt. Den seismiska analysen visar att området mellan Västra och Östra 

Printzsköld har blivit seismiskt aktivt. Den förväntade kollapsen av pelaren under Östra 

Printzsköld kan också bidra till att skapa ett enhetligt brytningsrum i malmkroppens 

längdriktning. Figur 63 b visar tecken på övergång till mer likformad seismisk aktivitet i 

Östra Printzsköld. Det är dock osäkert om uppblockningen i DZ031 kommer att påverkas 

annat än tillfälligt i samband med denna process . Den största primära huvudspänningen 

verkar vinkelrätt mot den avlånga malmkroppen och brytningsrummen. Deras respektive 

bredd förändras inte av anslutningen i sig. Den dominerande uppblockningsmekanismen 

för det gemensamma brytningsrummet kommer troligtvis att vara strukturrelaterad. 

 

Om strukturen DZ031 är ytgående vilket refraktionsseismiska markmätningar tyder på, 

kommer uppblockningen sannolikt att ske till dagen. Förhöjd uppblockningshastighet i 

Östra Printzsköld är hittills endast konstaterad under en enstaka månad, nämligen mars 

2010. Det är inte tillräckligt för att kunna dra slutsatser angående hastighet kopplad till 

strukturen. I prognossyfte är uppmätt hastighet i Västra Printzsköld mer rimlig att 

använda eftersom den har konstaterats under längre tid. Hastigheten skulle därmed vara 

340 meter per år vid produktion och utlastning i anslutning till DZ031, vilket framledes 

innebär i Västra och i uppskattningsvis halva Östra Printzsköld. Den kommande 

brytningen i Nya Printzsköld ligger liksom bortre delen av Östra Printzsköld inte i 

närheten av strukturen och bedöms inte påverka uppblockningsförloppet i den. 

 

 
Figur 63. a) Horisontalvy b) vertikalvy från hängväggen av seismiska händelser januari-april 2010.  

Från programmet JDI. 
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Det är således av betydelse var i malmkroppen utlastning sker. Som beskrivits ovan antas 

området närmast strukturen vara av störst betydelse. Återstående utlastning på nivå 895 

är 400 kton varav 100 % hänförs till västra Printzsköld. På nivå 920 motsvarar Västra och 

halva Östra Printzsköld tillsammans 62 % av den planerade brytningen på 4000 kton. På 

nivå 945 motsvarar Västra och halva Östra Printzsköld tillsammans 47 % av den 

planerade brytningen på 4000 kton. Totalt planerat tonnage från maj 2010 till och med 

januari 2013 då nivå 945 planeras vara slutlastad är således 8400 kton. 

Produktionsplaneringen framgår i Appendix D. I resonemanget bortses från viss 

överlappning med nivå 970 i slutet av perioden. En uppskattning skulle därmed vara att 

det viktade medelvärdet 57 % av utlastningen från hela Printzsköld enligt (10) kommer 

att fortsätta aktivera DZ031 som i sin tur driver uppblockningsförloppet. 

 

57
8400

4000*47

8400

4000*62

8400

400*100
 %       (10) 

       

 

Uppblockningshastigheten antas vara 340 meter per år vid utlastning i anslutning till 

DZ031. Förslagsvis kan denna hastighet korrigeras med en faktor 0,57 för att bli 

tillämplig för löpande produktion i malmkroppen oberoende av var utlastning sker. 

Lägsta bergtäckningen till markytan är i dagsläget 300 meter. Återstående 

uppblockningstid skulle därmed vara  

 

5,1
57,0*340

300
 år eller 18 månader.              (11) 

 

 

Detta förutsatt att utlastning kontinuerligt bedrivs, vilket också är fallet enligt gällande 

produktionsplan. Räknat från våren 2010 kan genombrott till dagen således förväntas ske 

i slutet av 2011. 
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10 Övervakningsmetoder 

10.1 Allmänt 

 

Övervakning används för att verifiera om upprättade prognoser är korrekta. I nya 

Printzsköld ska ett övervakningssystem visa var uppblockning i takskivan pågår. Detta 

kan göras med direkta metoder som mäter deformation och brott i bergmassan. Två 

vanligt förekommande och beprövade instrument inom gruvindustrin är extensometer 

samt koaxialkabel. Dessa instrument gjuts in i borrhål. Även indirekta metoder som 

mikroseismisk övervakning kan med fördel användas. Ju fler metoder som utnyttjas desto 

större precision och bättre redundans i systemet. Övervakningen av Nya Printzsköld har 

som syfte att bekräfta stabiliteten och funktionen på en kritisk utrymningsväg. Därför är 

övervakningen i detta område av betydelse för hela gruvan. 

 

10.2 Extensometer 

 

Extensometer används för att mäta rörelser längs instrumentet inom en bergvolym. 

Utrustningen består av ett mäthuvud förbundet med ett antal ankare som gjuts fast i ett 

borrhål, se Figur 64. Ankarnas rörelser relativt mäthuvudet kan sedan mätas. Den 

optimala installationen är därmed i linje med den förväntade rörelseriktningen. En 

begränsande faktor är den maximala installationslängden. Kommersiellt tillgänglig 

utrustning har övervägande en övre gräns på 100 meter. Flera extensometrar kan dock 

monteras efter varandra och därigenom ge längre mätlängder. 

 

 

 

 
Figur 64. Principbild extensometer (från Stephansson m fl, 1985). 
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10.3 Koaxialkabel 

 

Koaxialkabel eller TDR, Time Domain Reflectometry, används primärt för att detektera 

skjuvrörelser inom en bergvolym. Metoden innebär att en koaxialkabel, se Figur 65, gjuts 

in i ett borrhål. Vid mätning sänds en elektrisk impuls genom kabeln och den reflekterade 

signalen analyseras. Deformationer vinkelrätt mot kabeln medför en förändring av 

impedansen vilken kan avläsas i pulsreflektionen. Skjuvning av kabeln kan därmed 

bestämmas till storlek och läge. Deformationer orsakade av dragtöjning är däremot 

betydligt svårare att identifiera. Av den anledningen bör koaxialkablar ej installeras i helt 

vertikala borrhål om rörelser i bergmassan förväntas underifrån. 

 

Övervakning med hjälp av koaxialkablar är en ekonomiskt fördelaktig metod där 

huvuddelen av kostnaderna härrör från borrningen. Både installation och insamling av 

mätdata är okomplicerad. Instrumentet och kabeln är dessutom kommersiellt tillgängliga 

(Krekula, 2004). 

 

 
Figur 65. Principbild koaxialkabel (från Krekula, 2004). 

 

 

10.4 Mikroseismik 

 

Principen för seismisk övervakning har tidigare beskrivits i denna rapport. Det är en 

effektiv metod för att lokalisera områden där brott i bergmassan sker, men ger ingen 

direkt information om faktiska rörelser. Däremot kan seismiska data bland annat 

användas för att bestämma utlösande mekanismer och därmed fastställa läget för 

potentiella svaghetszoner med hjälp av de seismiska händelsernas S/P-förhållande. Det 

seismiska övervakningssystemet i Malmberget är i dagsläget väl utbyggt. Seismiska 

fronter i anslutning till hålrum kan därmed tämligen enkelt lägesbestämmas med 

uppskattningsvis 20 meters precision. 
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11 Diskussion och slutsatser 
 

Mätning och prognostisering av uppblockningsförlopp är ingen trivial uppgift. Förloppet 

varierar mellan olika gruvor och även inom samma gruva kan stora variationer 

förekomma. Följande citat från läroboken Block Caving Geomechanics (Brown, 2007) 

belyser svårigheterna med att entydigt bestämma uppblockningshastigheter (eng. caving 

rates): 

 

”They are notoriously difficult to measure and, with the current state of knowledge, 

impossible to predict.” 

 

Detta kan vara en orsak till att få böcker är skrivna på området. Den erfarenhet som finns 

är till största delen koncentrerad till artiklar och forskarrapporter. Stora delar av den 

publicerade litteraturen härrör dock inte från skivrasbrytning vilket tillämpas av LKAB 

utan från blockrasbrytning. Det är en brytningsmetod där kontinuerlig sprängning inte 

utförs, utan utlastningen är helt beroende av bergmassans naturliga uppblockning. 

Hålrummet växer således endast uppåt till skillnad från skivrasbrytning där det även 

utvidgas nedåt. Uppblockningsmekanismerna uppåt mot tidigare ej påverkat berg är 

troligen likartade i båda fallen.  

 

Analysen av uppblockning i Printzsköld har inom ramen för detta arbete varit möjligt att 

utföra med tillförlitliga och relevanta indata. Det väl utbyggda seismiska 

övervakningssystemet i Malmberget har kunnat användas för att identifiera aktiva zoner i 

anslutning till hålrum och strukturer. Vidare har undersökningsborrning genomförts i 

syfte att bekräfta grundläggande teorier. Trots omtalade svårigheter att förutsäga 

uppblockningsförlopp borde därför resultaten vara rimliga och kunna utgöra en 

utgångspunkt för fortsatt produktionsplanering. 

 

 Utrymningsvägen måste stängas senast 2018. Värsta scenariot kan dock medföra 

stängning redan 2015. 

 Uppblockning till dagen kan förväntas i slutet av 2011. 

 

 

I rapporten har både begreppen uppblockning och uppsprickning inkluderats i det 

förstnämnda. I själva verket kan dessa två företeelser vara åtskilda av en aseismisk zon. 

Med avseende på detta arbetes syfte är det dock av underordnad betydelse att skilja dessa 

åt eftersom bägge medför samma effekt, nämligen att bergmassan blir obrukbar för 

infrastruktur. För bedömningen av Printzskölds uppblockning till markytan behöver det 

således inte nödvändigtvis innebära ett hål till dagen, utan bara att de 

brytningsinducerade sprickorna har propagerat hela vägen upp. Rimligtvis medför dock 

detta att taket kollapsar. Den aseismiska zonens utbredning har för övrigt inte analyserats 

inom ramen för detta arbete, och kan därför utgöra ett förslag på fortsättning. Ett annat 

förslag på fortsatt arbete är ytterligare undersökningsborrning i Nya Printzsköld för att 

bekräfta eller avfärda förekomsten av strukturer. 
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12 Rekommendationer 

12.1 Färdigställande av ny utrymningsväg 

 

En ny utrymningsväg ska vara klar att tas i bruk senast 2018. En riskutvärdering bör dock 

göras för scenariot där en eventuell vertikal struktur påverkas av brytningsområdet 2015. 

Om denna struktur existerar finns en påtaglig risk att utrymningsvägens livslängd 

förkortas, i värsta fall till år 2015. Sker detta och ingen alternativ lösning finns på plats så 

måste produktionen i malmkroppen Printzsköld stoppas. 

 

12.2 Övervakning med koaxialkabel 

 

De två befintliga borrhålen 6969 och 6971 föreslås att användas för installation av 

koaxialkablar enligt Figur 66. Kablarna kontrollmäts med jämna mellanrum, lämpligtvis 

en gång per månad. 

 

 

 
Figur 66. a) Horisontalvy b) vertikalvy över föreslagna koaxialkabelinstallationer i förhållande till 

utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. 

 

12.3 Övervakning med extensometer 

 

Ett nytt 200 m långt vertikalt hål föreslås att borras från en befintlig borrkoja i 

utrymningsorten enligt Figur 67. I detta hål installeras en extensometer de understa 100 

metrarna. Mätning görs lämpligen manuellt en gång per månad och därigenom erhålls en 

säker indikation på när toleransgränsen 100 meter opåverkat berg närmar sig. Placeringen 

är vald med tanke på den krosszon och potentiella struktur som påträffades i borrhål 

6969, se Figur 57.  
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Figur 67. a) Horisontalvy b) vertikalvy över föreslagen extensometerinstallation i förhållande till 

utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. 

 

 

12.4 Övervakning med mikroseismik 

 

En kontrollvolym enligt Figur 68 bör upprättas. Denna skall vara horisontellt centrerad 

kring utrymningsvägen och ha 400 meters utsträckning nedåt. Inom kontrollvolymen 

implementeras daglig övervakning av den seismiska frontens läge och rörelse som rutin. 

Särskild vikt bör läggas på de seismiska händelsernas S/P-värden. En övergång från låga 

till höga värden kan förebåda en högre uppblockningshastighet. 

 

 
Figur 68. a) Horisontalvy b) vertikalvy över föreslagen kontrollvolym för seismisk övervakning i 

förhållande till utrymningsväg och undersökningsort på nivå 500 m samt brytningsnivå 920 m. 
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12.5 Visuell inspektion  

 

Inre delen av den gamla tillfartsorten från nivå 815 m till malmkroppen Printzsköld bör 

övervakas visuellt så länge det är möjligt. Den är i dagsläget belägen omkring 70 meter 

över Södra Printzskölds brytningsrum från nivå 895 m och nedåt, se Figur 69. 

Utlastningen på nivå 895 i detta område skedde i början av 2010. Övervakningen kan ge 

en ytterligare indikation på uppblockningshastighet i bergmassan runt malmkroppen. 

Orten har delvis fyllts igen, men från mynningen bör den kommande kollapsen kunna 

konstateras. 

 

 

 
Figur 69. a) Horisontalvy b) fotografi av tillfartsort i Södra Printzsköld. 
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Appendix A 

 

Koordinater för kontrollvolymer, angivna i Malmbergets lokala 
koordinatsystem. 
 

 
Västra Printzsköld, JDI 

 

 
 

 
Östra Printzsköld, JDI 

 

 
 

 
Printzsköld, MS-RAP 
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Appendix B 
 

Indata för seismisk analys 
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Appendix C 
 

Takspänningar Nya samt Västra Östra Printzsköld 
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Appendix D 
 

Utdrag ur produktionsplaneringen för Printzsköld 2010-2015, aktuell per 
2010-05-06. 
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Appendix E 
 

Kartering av borrkärnor enligt metodikkompendium från Vattenfall.   
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Borrhål 6970 
 

 
 

 

 

 
Borrhål 6969 
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Borrhål 6971 
 

 
 

 


