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Sammanfattning 

Vid LKAB:s gruva i Kiruna började gruvbrytningen ovan jord för att senare år 1960 

påbörja gruvbrytningen under jord. Brytningsmetoden som tillämpas är storskalig 

skivrasbrytning, vilket innebär att när malmen bryts ut lämnas ett utrymme som hela 

tiden fylls på med rasmassor ovanifrån.  

Inga större seismiska eller spänningsinducerade problem skedde i början av 

gruvbrytningen under jord, förrän år 2003 då bergutfall av smällbergskaraktär 

uppkom i block 33 och 25. Under åren som följde inträffade bergutfall som var 

spänningsinducerade, en del större och andra mindre. År 2008 den 2 februari 

inträffade den tragiska olyckan i block 19 då en person omkom under rasmassorna 

på nivå 907 m avv.  

Orsak till dessa spänningsinducerade bergutfall tros vara de förhöjda 

bergsspänningarna som uppkommer då brytningen går djupare i kombination med 

strukturer i gruvan som aktiveras vid gruvbrytning. För att minska problemen med 

bergutfall har man provat ett nytt sätt att bryta ut blocken, genom att börja öppna 

blocket där den mest seismiskt aktiva strukturen är belägen, vilket benämns 

brytningssekvens ”öppning från struktur”. Den ursprungliga brytningssekvensen 

benämns ”plog” där man startar utbrytningen vid flankerna och arbeta sig in mot 

mitten.  

Block 37 har brutits ut med både brytningssekvensen ”plog” och ”öppning från 

struktur”. Den seismiska aktiviteten samt bergutfallen är dokumenterade, men inga 

numeriska spänningsanalyser har utförts.  

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om: 

 Det finns någon skillnad mellan de olika brytningssekvenserna vad gäller 

spänningsomvandlingar?  

 Seismisk aktivitet och spänningsomvandlingar har något samband med 

varandra? 

 Spänningssituationen i ett enskilt block påverkas genom förekomsten av 

storskaliga strukturer? 

En numerisk modell i programmet 3DEC upprättades och de olika 

brytningssekvenserna ”plog” samt ”öppning från struktur” simulerades i tre olika 

bergmassor - elastisk kontinuum, plastisk kontinuum och plastisk diskontinuum, och 

brytningen gjordes på fyra olika brytningsnivåer. De slutsatser som kan dras av 

arbetet är att:  

 Skillnaden mellan de olika brytningssekvenserna är, var i blocket man väljer att 

placera de förhöjda tryckspänningarna som blir i det området man väljer att ta 

sist i brytningssekvensen. 



iii 
 

 Spänningsfördelningen i de olika materialmodellerna (elastisk kontinuum, 

plastisk kontinuum och plastisk diskontinuum) skiljer sig åt, vilket indikerar att 

inkluderade strukturer i modellen är av betydelse. 

 Ett visst samband kan ses mellan seismisk aktivitet och plasticering  

Vilken brytningssekvens som bör användas är svårt att säga, eftersom det beror på 

flera parametrar och är komplext. Därför hade det varit bra att kunna använda sig av 

numeriska analyser för att simulera hur ett förslag på brytningssekvenser för ett block 

kan se ut i jämförelse med ett annat förslag. Det är dock viktigt att beräkningarna kan 

göras relativt snabbt för att de skall kunna fungera som ett planeringsverktyg. 
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1 Inledning 

1.1 Historisk överblick  

Gruvan i Kiruna som tillhör företaget LKAB är lokaliserad i norra Sverige ovanför 

polcirkeln mot gränsen till Norge. LKAB äger och driver även gruvorna i Svappavaara 

och Malmberget, se Figur 1. I Narvik och Luleå har LKAB hamnar dit malmen 

transporteras med tåg och skeppas ut till kunderna. 

 

Figur 1: Figuren visar var LKAB finns etablerat. I Kiruna, Svappavaara och Malmberget bedrivs 
gruvverksamhet, (LKAB, 2015). 

Redan 1696 nämns malmbergen Kiirunavaara och Luossavaara i en skrivelse 

signerad av bokhållaren Samuel Mört vid Kengis bruk. Men det är Amund 

Amundsson Mangi som gått till historien som Kirunamalmens upptäckare, då han vid 

midsommartid år 1736 sammanträffade med landshövding Gabriel Gyllengrip och 

dennes följeslagare, se Figur 2. Kiirunavaaras malmkropp består av en ”skiva” av 

magnetit. Malmkroppen är ca 4 kilometer lång och har en medelbredd på ca 80 meter 

med 60° stupning mot öst. Järnhalten för Kiirunavaara angavs att vara 62 %, man 

drog slutsatsen att malmkroppen gick mot djupet och innehöll fosfor. Det sistnämnda 

var negativt, eftersom man vid denna tidpunkt inte kunde göra smidbart järn av 

fosforrik malm. År 1878 upptäcks den s.k. Thomas processen, vilket möjliggjorde att 

man kunde tillverka stål av fosforrika malmer. Ett annat problem var transport av 

malmen. År 1888 var en provisorisk järnväg klar mellan Luleå och Malmberget och ca 

10 år senare 1899 var rälsläggningen mellan Kiruna och Gällivare klar och man 
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kunde då leverera malm till Luleå hamn. I november 1902 gick premiärtåget till Narvik 

och i januari 1903 kunde man lasta den första båten i Narviks hamn. Bolaget LKAB 

bildas den 18 september år 1890 under en konstituerande bolagsstämma i 

Stockholm. Gruvdriften bedrevs först i privat regi i flera olika konstellationer men år 

1957 löser staten in de resterande aktierna i LKAB och blir därmed ensam ägare, 

(Barck m fl., 1993). 

 

Figur 2: Kiirunavara och Luossavaara innan brytning. Bilden är från sommaren 1896 då 
prospekteringsarbete utfördes från Bäckström, (1993).  

Gruvbrytningen startade ovanjord för att år 1960 påbörjas underjord. År 1962 gjordes 

sista skiftet ovanjord. Det var inga större seismiska eller spänningsinducerade 

problem i början av gruvbrytningen under jord, förrän år 2003 då bergutfall av 

smällbergskaraktär uppkom i block 33 och 25. År 2007 inträffar två större bergutfall i 

block 33, ena den 20 september på nivå 907 m avv. i södra fältet, (Boskovic, 2007) 

och den andra den 3 oktober på nivå 1045 m avv. i tappgrupp 33 (ca 170 m³) och 

1020 m avv. (ca 150 m³), (Malmgren, 2007). År 2008, 2 februari, inträffade den 

tragiska olyckan i block 19 då en person omkom till följd av bergutfall på nivå 907 m 

avv. Orsakad av en stor seismisk händelse, (Dahnér, 2008). 

1.2 Brytningsmetod 

Brytningsmetoden i Kiirunavaara är storskalig skivrasbrytning. Metoden bygger på att 

man delar in malmen i olika brytningsnivåer. I Kiirunavaara har man ca 29 meter 

mellan nivåerna. När malmen bryts ut lämnas ett utrymme som hela tiden fylls på 

med rasmassor ovanifrån. Brytningen sker normalt i s.k. tvärorter som går vinkelrätt 

genom malmen. Tvärorterna ansluter till en sammanbindande fältort som vanligtvis 
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läggs i liggväggen. Som en följd av brytningsmetoden kommer hängväggen att sakta 

spricka upp och rasa in, se Figur 3. Att hängväggen spricker upp och rasar in är en 

förutsättning för att kunna tillämpa skivrasbrytning. Om malmkroppen är smal eller 

om det förekommer lerzoner/krosszoner samt sliror av malm som sticker ut från den 

”stora” malmkroppen kan brytning ske i längsgående ortar parallellt med malmen. 

Brytningsnivåerna i Kiirunavaara benämns t.ex. som 907 meters avvägning förkortat 

m avv. Nollpunkten i höjdled för gruvan är den ursprungliga toppen på berget 

Kiirunavaara.  

 

Figur 3: Översiktsbild av skivrasbrytning, (LKAB, 2015). 

Skivrasbrytningen i Kiirunavaara görs i följande ordning. Först tillreds nivån, d.v.s. 

ortar drivs genom malmen (tvärortar). Därefter rasborras ortarna i malmen genom att 

göra s.k. kransar som liknar solfjädrar med tre meters mellanrum. Efter att hela nivån 

är rasborrad påbörjas själva brytningen av malmen, där man skjuter krans för krans i 

ortarna i malmen. Kransen som skjutits lastas ut av lastmaskin som tömmer malmen i 
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schakt. Malmen i schakten töms i tåg på huvudnivån som sen fraktar vidare malmen 

till krossarna och därefter till skippar som lyfter upp malmen ovanjord, se Figur 3 och 

Figur 4. 

 

Figur 4: Ordningsföljd för skivrasbrytningen i Kiirunavaara, (LKAB, 2015). 

Gruvan i Kiruna är indelad i 10 produktionsområden eller ”block”, där ett block är ca 

400 meter långt, se Figur 5. Blocken bryts vanligtvis ut med den s.k. ”plogen” d.v.s. 

att man arbetar sig från flankerna i blocket och in mot mitten där schakten finns, 

genom att skjuta krans för krans i tvärortarna enligt ett visst mönster, se Figur 6.  

 

Figur 5: Kiirunavaaras malmkropp med blockindelning samt transportnivån 1045 m avv., (LKAB, 
2015). 
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Figur 6: Färgerna samt siffrorna beskriver hur man har brutit ut blocket steg för steg genom att skjuta 
krans för kranas i tvärortarna, (Nordqvist, 2015).  

1.3 Problembeskrivning 

Vid planering av brytningen för blocken d.v.s. hur varje enskilt block bryts ut, har det 

uppstått ett ökat behov av att undersöka hur brytningen av blocken i kombination 

med strukturer påverkar spänningstillståndet. Det finns ett behov av att veta vilken 

effekt strukturerna har på spänningstillståndet, eftersom det mest troligt påverkar 

stabilitet och uppkomst av brytningsinducerad seismicitet.  

Block 37 nivå 907 m avv. bröts ut utan hänsyn till eventuella strukturer eller andra 

problem i blocket, d.v.s. med brytningssekvens ”plog”, se Figur 6. Brytningsplanen för 

block 37 nivå 935 m avv. var det första block där hänsyn togs till den mest seismiskt 

aktiva strukturen, Kaptensförkastningen pga. de två stora bergutfall som skett under 

brytningen av nivå 907 m avv. Blocket öppnas enligt följande ordning;  

 Ort 378 och 375 blir de sista att öppnas i blocket. Dessa ortar kan öppnas när 

nästan alla andra ortar är i ”ras”. Att en ort är i ras innebär att man fått kontakt 

med ovanliggande nivås malm, se Figur 4. Kontakten med ovanliggande nivå 

sker inte direkt pga. malmens stupning. 

 Först i block öppnas ort 373 och 368,2 Därefter öppnas ort 383.2, 385 och 383 

mot söder.  

 Nästa att öppnas är ort 378.2 (ingen lastning, hänsyn till öppning i 383).  

 Därefter öppnas ort 363.2 och ortarna norrut. När den norra delen (norr om 

363.2) har kommit i ras: kan utbackslinjen i norr vinkla mot liggvägg (vanlig 

utbackning).  

 Ort 378 och 375 öppnas och backas tillsammans med andra i söder, se Figur 

7.  
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Utbrytningen av nivå 964 m avv. har man gjort på liknande sätt d.v.s. börjat från 

Kaptensförkastningen, se Figur 8. Nivå 993 m avv. valde man att starta brytningen i 

södra delen av blocket tills Kaptensförkastningen var i ras vid ort 370 och 373. 

Därefter har man öppnat mot norra flanken, pga. malmgeometrin (malmen svänger 

kraftigt, eftersom den är förkastad vid Kaptensförkastningen), se Figur 9 och Figur 

13.  

 

Figur 7: Brytningssekvenser block 37 nivå 935 m avv. Orange linje markerar ungefärlig lokalisering av 
Kaptensförkastningen i dag år 2015 och röd linje ungefärlig lokalisering av Kaptensförkastningen år 
2009-2011 då nivå 935 m avv. bröts ut, (Nordqvist, 2015). 
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Figur 8: Brytningssekvenser nivå 964 m avv. för block 37. Röd linje markerar ungefärlig lokalisering av 
Kaptensförkastningen i dag år 2015 och orange linje ungefärlig lokalisering av Kaptensförkastningen 
år 2009-2011 då nivå 935 m avv. bröts ut. 
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Figur 9: Brytningssekvenser nivå 993 m avv. för block 37. Röd linje markerar ungefärlig lokalisering av 
Kaptensförkastningen i dag år 2015 och orange linje ungefärlig lokalisering av Kaptensförkastningen 
år 2009-2011 då nivå 935 m avv. bröts ut. 

Mellan åren 2008 till 2010 skedde det en ökning av antalet stora seismiska händelser 

som var ≥ 1,5 lokal magnitud i block 37. Detta berodde sannorlikt inte på en ökad 

seismiskt aktivitet i blocket, utan var en effekt av att seismiksystemet byggdes ut 

under denna tidsperiod för att omfatta hela gruvan. I och med att det finns fler 

geofoner nära block 37 fångas det upp fler seismiska händelser i blocket. År 2012 

finns det däremot en tydlig ökning av seismisk aktivitet i blocket och det beror 

troligast på öppningen av nivå 993 m avv. När en tydlig ökning av antalet seismiska 

händelser sker finns det en något förhöjd risk för att ett större bergutfall kan inträffa. 

Det finns dokumenterat seismisk aktivitet och bergutfall i block 37 under de olika 

brytningssekvenserna, men numeriska analyser har inte gjorts i någon större 

omfattning för att ta reda på hur de olika brytningssekvenserna i kombination med 

strukturerna påverkar spänningstillståndet. 
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1.4 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om: 

 Det finns någon skillnad mellan de olika brytningssekvenserna vad gäller 

spänningsomvandlingar?  

 Seismisk aktivitet och spänningsomvandlingar har något samband med 

varandra? 

Målet med detta arbete är att; 

 Kvantifiera hur spänningssituationen i ett enskilt block påverkas av förekomsten 

av storskaliga strukturer. 

 Kvantifiera vilken påverkan de olika definierade brytningssekvenserna har på 

spänningssituationen i ett enskilt block. 

 Avgöra om det går att identifiera ett samband mellan spänningssituationen i 

blocket och den registrerade seismiska aktiviteten, vid simulering av den 

”faktiska” brytninggssekvensen.  

Arbetet avgränsas till fyra utvalda nivåer (907, 935, 964 och 993 m avv). Endast de 

största seismiskt aktiva strukturerna har inkluderats i analysen för block 37. 

Malmkroppen är förenklad i modellen och ortar samt schakt ingår inte i modellen. Två 

brytningssekvenser har simulerats, ”plog” och ”öppning från struktur”. Analysen gäller 

för block 37 och dess förutsättningar, men informationen går troligen att använda i 

jämförande syfte för andra block i gruvan. Alternativt kan rekommendationer ges för 

hur andra block i gruvan bör analyseras och på vilket sätt detta lämpligen görs.  

1.5 Metodik 

Inledningsvis insamlades information om block 37 samt omgivande block d.v.s. dess 

geologi (bergmassa och strukturer), malmgeometri, öppningsutföranden, bergutfall 

och seismicitet. En litteraturstudie genomfördes i syfte att finna tidigare erfarenheter 

av seismisk aktivitet och spänningsomvandlingar vid gruvbrytning samt kalibrering av 

numerisk modellering mot seismisk aktivitet. En numerisk modell i programmet 

3DEC, Itasca (2007) upprättades för att kunna bedöma strukturernas inverkan på 

spänningsomvandlingarna. Analysen i 3DEC gjordes på fyra olika nivåer 907, 935, 

964 och 993 m avv. Utbrytning av nivåerna sker med två olika brytningssekvenser, 

”plog” och ”öppning från struktur”. I modellen simulerades två strukturer, 

Kaptensförkastningen och liggväggskontakten i södra delen av block 37. 

Bergmassan i modellen simuleras enligt följande: 

 Elastisk kontinuum utan strukturer 

 Plastisk kontinuum utan strukturer 

 Plastisk diskontinuum (med strukturer) 

Spänningsförhållandena och plasticering i bergmassan studerades för de olika 

brytningssekvenserna. Jämförelse mot seismisk aktivitet kan göras i de fall, där 

blocket bryts så som det gjordes i verkligheten.  
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2 Gruvbeskrivning 

2.1 Allmänt  

Gruvan i Kiirunavaara är som tidigare nämnts indelat i tio olika block som är ca 400 

meter långa vardera, se Figur 5. Varje block har vanligtvis fyra schakt som leder ner 

mot huvudnivån. I Figur 5 är huvudnivån 1045 m avv., men i dag finns det en ny 

huvudnivå på 1365 m avv. Blocken, ortar och schakt i gruvan är döpta efter var de är 

belägna i gruvan. Y-koordinaten för gruvan går längs malmkroppens längdriktning 

och X-koordinaten för gruvan går längs bredden på malmen. Blockens namn ges av 

var ungefär infarten för blocket är i gruvans längdriktning (Y-kordinaten). För block 37 

är Y-koordinaten ungefär Y3700 vid infarten. 

2.2 Geologi och strukturgeologi 

2.2.1 Gruvgeologi 

Kiirunavaara malmkropp, som är formad som en skiva som ställt sig på högkant 

stupar ca 60° mot öster med en fältstupning på ca 45° mot norr. Malmkroppen är ca 4 

km lång och i genomsnitt ca 80–100 m bred, men kan på vissa ställen vara 200 m. 

Undersökningsborrningar har visat att mineraliseringen sträcker sig till minst 1700 m 

djup. Malmkroppen, som möjligen har formats som en stor lagergång, omges både i 

liggsidan och i hängsidan av vulkaniska bergarter. Traditionellt har dessa vulkaniska 

bergarter kallats syenitporfyrer i liggväggen och kvartsporfyrer i hängväggen. Själva 

malmkroppen består av apatit-järnmalm och kan indelas i två huvudtyper, både från 

praktisk och historisk synpunkt: lågfosformalm (B-malm) och högfosformalm (D-

malm). Lågfosformalmen delas vidare in i låg-alkali/kisel (B1) och hög-alkali/kisel 

(B2) typer. B-malmen är mestadels massiv och homogen, medan D-malmen uppvisar 

större variationer i struktur (bandad struktur, apatitsliror, lamination av apatit osv), 

(Dahnér, 2011). 

2.2.2 Block 37 

Man kan grovt dela in blocket i två områden norra respektive södra delen. I norra 

delen skärs malmkroppen i block 37 av i två delar av en smal slira av gråberg. I södra 

delen finns en stor förkastning, där en del av malmkroppen i block 37 har förflyttats 

mot liggväggen, se Figur 10 till Figur 13. Det finns flera ställen i både norr och söder 

där det kan förekomma dåligt eller mycket dåligt berg i form av krosszoner eller lera. 

Spricksystemet är ganska regelbundet med den för Kiirunavaara typiska NV-SO 

riktningen med 60-70 graders stupning mot söder, men mot hängväggen vänder 

riktningen mer mot N-S. Kalcit är den vanligaste sprickfyllningen men det förekommer 

ibland hematit och pyrit, (Lindgren, 2010). 
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Figur 10: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 37 nivå 907 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd/lila/grön/brun/blå olika typer av 
malm. Rödrandiga områden markerar krosszoner och grönrandiga lera. Söder är till höger i figuren, 
(Lindgren, 2010). 
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Figur 11: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 37 nivå 935 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd B1/lila B2/grön D3/brun D5 olika 
typer av malm. Rödrandiga områden markerar krosszoner, grönrandiga lera och svarta streckade 
linjer förkastningar. Söder är till höger i figuren, (Lindgren, 2010). 
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Figur 12: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 37 nivå 964 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd B1/lila B2/grön D3/brun D5 olika 
typer av malm. Rödrandiga områden markerar krosszoner, grönrandiga lera och svarta streckade 
linjer förkastningar. Söder är till höger i figuren, (Lindgren, 2010). 
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Figur 13: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 37 nivå 993 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd/lila/grön/brun olika typer av malm. 
Rödrandiga områden markerar krosszoner och grönrandiga lera. Söder är till höger i figuren, 
(Lindgren, 2010). 

2.2.3 Block 33 

Malmkroppen är ca 110 till 130 meter bred och domineras av B1-malm (lågfosfor). B2 

(lågfosfor) och lite D3 (högfosfor) finns i smala sliror vid liggväggs och hängväggs 

kontakt. En smal zon av malmbreccia och D3 malm finns mitt i malmkroppen. Norr 

om block 33 finns två stora förkastningar med mycket omfattande lervittringar. Det 

finns en stor förkastning i söder som också kan förorsaka problem med bergkvalitén i 

form av krosszoner och leromvandlingar, se Figur 14. Spricksystemet i områdets 

södra del följer den för Kiirunavaara typiska NV-So riktningen med ca 60° stupning 

mot söder. I norra delen är spricksystemet mer komplicerat med olika riktningar. är 

Vanligaste sprickfyllanden är kalcit men det förekommer även hematit, (Lindgren, 

2010). 
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Figur 14: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 33 nivå 964 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd B1/lila B2/grön D3 olika typer av 
malm. Rödrandiga områden markerar krosszoner, grönrandiga lera och svarta streckade linjer 
förkastningar. Söder är till höger i figuren, (Lindgren, 2010). 

2.2.4 Block 40 

Malmkroppen i norra delen av block 40 är mycket regelbunden och ca 70-80 meter 

bred. Malmkroppen domineras av lågfosformalm framförallt B1. Högfosformalm D-

malm förekommer endast i enstaka smala sliror. I södra delen av block 40 finns det 

två malmkroppar. Huvudmalmen är som i norra delen av blocket och den andra 

malmkroppen ligger en bit ut i hängväggen och den är ca 15-30 meter bred och 

består mestadels av B1 malm. Mellan malmkropparna är det ca 45 meter ”gråberg”. I 

södra delen av huvudmalmen finns det en ”tunga” som sticker ut från malmkroppen 

och in i liggväggen. Mest troligt är det inte en förkastning, utan den hör ihop med 

malmens intrusion, se Figur 15. Spricksystemet är ganska regelbundet med den för 

Kiirunavaara typiska NV-SO riktningen med 60° stupning mot söder. Men det finns 

avvikande riktningar t.ex. i norra delen nära liggväggskontakten. Vanligaste 

sprickfyllanden är kalcit men det förekommer även hematit, (Lindgren, 2010). 
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Figur 15: Horisontal projektion. I figuren syns karterade geologier (olika färger beroende på geologi) 
samt malmgränser (svarta feta och tunna linjer) för block 40 nivå 964 m avv. Geologier i området är; 
gul syenitporfyr, blårutig mandelsten, orange kvartsporfyr och röd B1/lila B2/grön D3 olika typer av 
malm. Söder är till höger i figuren, (Lindgren, 2010). 

2.2.5 Strukturgeologi i block 37 

Det finns tre kategorier av strukturer: 

 Kontakter mellan olika bergarter 

 Primära strukturer som formas när bergmassan bildas 

 Sekundära strukturer som bildats efter att bergmassan har formats 

De fundamentala sekundära strukturerna i naturen är sprickor och skjuvsprickor 

såsom förkastningar; veck; ”ihop tryckta veck”; foliation/lineation och skjuvzoner. En 

mer ingående beskrivning av de sekundära strukturerna följer nedan: 

 Sprickor bryter sig igenom den solida bergmassan genom jämna och plana 

sprickor oftast i sett av parallella genomgående sprickor. Sprickor har inga 

mätbara skjuvrörelser, utan formas av drag (”dras isär”). 
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 Skjuvsprickor har formats av glidning mellan sprickytorna, om än så lite att man 

nästan inte kan de det.  

 Förkastningar är en större rörelse mellan sprickplanen. En förkastningszon är 

nära ytan och en skjuvzon är djupare ner. Förkastningar kan även delas in i 

olika typer av förkastningar i förhållande till hur de rört sig. 

 Veck är en starkt deformerad bergmassa som vanligtvis formas 

deformering/kortning av de horisontella lagren. Det finns olika typer av veck, 

mjuka, asymetriska, spetsiga zig-zag-aktiga (de s.k. ihop tryckta vecken), 

elipsformade, cirkelformade osv. 

 Foliation är ett sett av plana ytor nära varandra som produceras som ett resultat 

av deformation. 

 Lineation är ett sett av linjerade strukturer producerade i berget som ett resultat 

av deformation, (Davis m fl., 1996). 

Ur de geologiska kartorna som finns över block 37, se Figur 10 till Figur 13 kan man 

utläsa att vi har en förkastning eller skjuvzon i södra delen av blocket som benämns 

Kaptensförkastningen. Berget har i kaptensförkastningen förskjutits mot liggväggen. 

Kring förkastningen finns det områden av lera och krosszoner. Mellan 

bergartsövergångarna malm och hängvägg samt malm och liggvägg och i den smala 

gråbegsslira som bryter genom malmen i norra delen av block 37 kan man misstänka 

att det finns strukturer.  

Från Berglund, m fl. (2010) går det att utläsa att geologin i norra delen av block 37 är 

relativt storblockig och begränsas till 3-4 sprickgrupper. I fältorten i mynningen till 

tvärortarna är spännvidden stor, vilket gör dessa ställen extra känsliga för extra 

belastning som kan bli aktuell i samband med seismisk aktivitet. Storblockigheten ger 

generellt sämre draghållfasthet i klorit och hematitbelagda sprickytor, vilket är en 

trolig orsak till att bergutfall har inträffat i dessa områden. 

En kinematisk analys har gjorts av den s.k. Kaptensförkastningen av Berglund, m fl. 

(2013), där kan man utläsa att Kaptensförkastningen troligast inte är någon 

förkastning, eftersom det inte finns indikationer på en stor rörelse/förskjutning efter 

förkastningen. De ”fynd” som gjorts är endast små rörelser/förskjutningar. 95 % av de 

erkända strukturerna i Kiirunavaara är i hårt berg. De äldsta strukturerna är dock 

plastiska och är orienterade nästan parallellt med malmen (malmkontakten). Under 

tiden då magman kyldes och krympte bildades grupper av sprickor som är 

orienterade i Kaptensförkastningens riktning, vilka ofta har sprickfyllnader, (Berglund, 

m fl. 2013).  

2.3 Brytningssekvenser 

Som tidigare nämnts bryts blocken vanligtvis ut med den s.k. ”plogen”. Men pga. 

större bergutfall har man även provat med att öppna från den mest seismiskt aktiva 

strukturen i blocket som riskerar att ge stora seismiska händelser, vilket i block 37 är 

Kaptensförkastningen. Förutom att man bryter ut själva blocket i en viss ordning 

(”plog” eller ”öppning från struktur”) bryter man även ut de olika blocken i en viss 
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ordning. Mittenblocket eller något av mittenblocken (vid jämt antal) brytas ut först och 

därefter följer sidoblocken i tur och ordning efter mittenblocket, se Figur 16. 

Sjömalmen är inte med i figuren eftersom den började brytas senare och följer 

därmed inte helt ordningen. 

 

Figur 16: Brytningsföljd på blocken i Kiruna-gruvan. Markerat med svart är blocknamnen och markerat 
i rött ordningsföljden för brytningen av blocken. 

2.4 Stabilitetsförhållanden 

Under brytning av nivå 907 m avv. inträffade två större bergutfall som uppkom på 

flera nivåer den 20 mars och fjärde augusti år 2008, se Tabell 1. Den 20 mars år 

2008 skedde bergutfall på två nivåer 935 och 964 m avv. Bergutfallen på nivå 935 m 

avv. var störst (140 m³) och bergutfallen på nivå 964 m avv. var ungefär en tredjedel 

av det på nivå 935 m avv. Bergutfallen har på både nivå 935 och 964 m avv. ägt rum 

i norra delen av block 37, i fältorten på en sträcka av ca 100 m. Mot liggväggen har 

sulan hävt sig d.v.s. lyfts/tryckts upp och mot malmen har det skett bergutfall i 

tak/anfang och pelare, se Figur 17 till Figur 20, (Malmgren, 2008). 
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Figur 17: Skiss över bergutfallen från den 20 mars 2008 i block 37 nivå 935 m avv., (Malmgren, 2008). 

 

Figur 18: Bergutfall från tak/anfang block 37 nivå 935 m avv. den 20 mars 2008 i korsningen fält 3631 
och ort 358, (Malmgren, 2008). 

 

Figur 19: Skiss över bergutfallen från den 20 mars 2008 i block 37 nivå 964 m avv., (Malmgren, 2008). 
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Figur 20: Bergutfall från tak/anfang block 37 nivå 964 m avv den 20 mars 2008 i korsningen fält 3561 
och ort 352, (Malmgren, 2008). 

Den fjärde augusti år 2008 skedde bergutfall på nivåerna 935, 964 och 993 m avv. 

Bergutfallet på nivå 964 m avv. var störst ca 20-25 m³, på nivå 935 m avv. var 

bergutfallet ca 10 m³ och på nivå 993 m avv. ca 2-3 m³. Alla bergutfall har inträffat i 

norra delen av blocken i fältorten mot malmen. Största delen av bergutfallen har skett 

kring ort 352 (näst sista orten mot norr) mestadels från tak/anfang mot malmen, 

(Krekula, 2008). Utöver de två stora bergutfallen inträffade två något mindre 

bergutfall 21 juni 2008 nivå 910 m avv 0,5 m³ södra delen av block 37 och 26 juli 

2008 infart block 37 nivå 907 m avv. ca 1 m³ (norra delen av blocket), se Tabell 1 och 

Sturk, (2010). 
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Figur 21: Bergutfall från tak/anfang block 37 nivå 964 m avv. den fjärde augusti 2008 i korsningen fält 
3561 och ort 352, (Krekula, 2008). 

Under utbackning av nivå 935 m avv. skedde det bergutfall på flera nivåer den femte 

april 2010, se Tabell 1. Bergutfallet inträffade på nivåerna 935, 964 och 993 m avv., 

varav bergutfallet på nivå 993 m avv. var störst ca 25-30 m³ i fältorten 3591 (norra 

fältet) och ort 356, se Figur 22. På nivå 935 m avv. föll det ut ca 2 m³ i orten längst i 

norr och på nivå 964 m avv. ca 4-5 m³ i infarten till blocket. Bergutfallen var som 

tidigare, mest berg har fallit ut i tak anfang mot malmen och en mindre mängd vid 

sula/nedre delen av väggen mot liggväggen, (Sturk, 2010). Utöver bergutfallet som 

sker på flera nivåer inträffar det ett större bergutfall den 30:e april 2010 på nivå 993 

m avv., ca 10 m³, se Tabell 1. Bergutfallet sker i liggväggen strax efter man svängt av 

från väg 34 in mot blocket (norra delen av blocket), (Sturk, 2010). Förutom ovan sker 

fyra mindre bergutfall upp till 3,5 m³ i blocket, mestadels i norra delen av blocket men 

även två i södra delen av blocket, se Tabell 1 och Sturk, (2010). 
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Figur 22: Bergutfall från tak/anfang block 37 nivå 993 m avv. den femte april 2010 i ort 356 samt fält 
3591, (Sturk, 2010) 

Under utbackning av nivå 964 m avv. skedde inga stora bergutfall på flera nivåer 

utan endast några mindre upp till 4 m³. Bergutfallen inträffade på nivå 1060 m avv. (2 

st.) kring Y3530 till 3650 (norra och mitten av blocket) mot hängväggen, på nivå 1070 

m avv. mot liggväggen i mitten av blocket, nivå 1045 m avv. i mitten av blocket och 

på nivå 907 m avv. vid infarten (norra delen av blocket), se Tabell 1 och Sturk, 

(2010). 

Utbackning av nivå 993 m avv. startade relativt tidigt innan nivå 964 m avv. var klar, 

varför fyra av bergutfallen som inträffade på nivå 964 m avv. är desamma på nivå 

993 m avv. (alla utom nivå 1070 m avv.). Utöver detta inträffade det tre stycken något 

större bergutfall mellan 5-9 m³, kring nivå 993 och 1050 m avv. Bergutfallet på nivå 

993 m avv. skedde i liggväggen norra delen av blocket i infarten strax efter att man 

svängt av från väg 34. Bergutfallen på nivå 1051 och 1050 m avv. inträffade i söder 

samt mitten av block 37. Även tre mindre bergutfall (1-3 m³) uppkom under perioden 

på nivå 993 m avv. kring mitten av blocket (2 st.) och en på nivå 1079 m avv. i södra 

delen av block 37, se Tabell 1 och Sturk, (2010). 

 

  



23 
 

Tabell 1: Bergutfall i block 37.  

Datum Utfallsområde Storlek Produktions- 
Skjutning 

Seismisk 
Händelse 

Grupp MX-RAP 
(struktur) 

2008-03-20 Norra delen av 
blocket i fältet, nivåer 

935 och 964 m avv. 

140 m³ nivå 935 m avv. 
47 m³ nivå 964 m avv. 

Ja, ort 354 och 
357 nivå 907 m 

avv. 

Nej - 

2008-06-21 Nivå 910 m avv. i 
södra delen Y37,5 

0,5 m³  Ja, ort 372 och 
374 nivå 907 m 

avv. 

Ja Strukturzon 
malmparallell  

2008-07-26 Infart nivå 907 m avv. 
Y36 

1 m³ Ja, ort 359 och 
362 nivå 907 m 

avv. 

Ja Strukturzon 
Kaptensförkastning  

2008-08-04 Norra delen av 
blocket i fältet, nivåer 

935, 964  

och 993 m avv. 

10 m³ nivå 935 m avv. 
20-25 m³ nivå 964 m avv. 

2-3 m³ nivå 993 m avv. 

Ja, ort 354 2 
kransar nivå 907 

m avv. 

Ja - Troligast dålig 
lokalisering 

2009-12-16 Fält 3562 pelare ort 
364/367 nivå 964 m 

avv. 

1 m³ Ja, ort 363 nivå 
935 m avv. 

Ja Kaptensförkastning 
parallell 

2010-02-13 Nivå 993 m avv. i ort 
356 samt fält. 

3,5 m³ Ja ort 384.2 3 
kransar och 351 

4 kransar 
öppning nivå 935 

m avv. 

Ja Strukturzon 
Kaptensförkastning 

2010-02-23 I pelaren till ort 375 
och 378 nivå 935 m 

avv. och i ort 359 nivå 
964 m avv. och  

2-3 m³ Ja, ort 348.2, 
378, 380 och 

383 2 kransar 
nivå 935 m avv. 

Ja 2 st. Strukturzon 
Kaptensförkastning 

och Struktur Y38,3 

2010-04-05 Infart och norra fältet, 

nivåer 935, 964 och 
993 m avv. 

 

2 m³ nivå 935 m avv. 

4-5 m³ nivå 964 m avv. 
25-30 m³ nivå 993 m avv. 

Ja, ort 348 och 

380 2 kransar 
nivå 935 m avv. 

Ja Strukturzon 

Kaptensförkastning 

2010-04-30 Nivå 993 m avv. i 

liggväggen Y36 ca 

10 m³ Nej Ja Strukturzon 

malmparallell 

2010-05-16 I infarten nivå 964 m 

avv. Y35 ca 

3 m³ Nej Ja Kaptensförkastning 

parallell 

2011-08-09 Vid Y3650 nivå 1070 

m avv. 

1,5 m³ Ja, ort 379 nivå 

964 m avv. 

Ja Strukturzon 

malmparallell 

2012-05-13 Infart nivå 907 m avv. 

Y36 ca 

4 m³ Ja, ort 357 nivå 

964 m avv. 

Ja Kaptensförkastning 

parallell 

2013-03-27 Vid Y3634 nivå 1060 
m avv. 

2-3 m³ Nej Ja Ej i grupp 

2013-04-11 Bakom conteiner-

elskåp Tg 37 nivå 

1045 m avv. Y3660 
ca 

1-1,5 m³ Nej Nej - 

2013-04-19 Vid Y3527 nivå 1060 

m avv. 

2 m³ Ja, ort 348 6 

kransar öppning 
nivå 993 m avv. 

Nej - 

2013-11-17 Pelare ort 358/361 

vid infart nivå 993 m 
avv. 

3 m³ Ja ort 361 och 

370 nivå 993 m 
avv. 

Nej - 

2014-04-22 Fält 3751 Y3775 nivå 

1051 m avv. block 38 

4-6 m³ Nej Ja Strukturzon 

Kaptensförkastning 

2014-05-02 Korsning väg 35 nivå 
1050 m avv. Y3522 

(liggvägg) 

5 m³ Ja, ort 364 6 
kransar block 34 

nivå 1022 m avv. 

Ja Strukturzon 
Kaptensförkastning 

2014-05-21 I ort 358 nivå 993 m 
avv. 

1 m³ Nej Nej - 

2014-11-01 I ort 379 block 38 

nivå 1079 m avv. 

1,5 m³ Ja, ort 353 nivå 

993 m avv. 

Nej - 

2014-11-20 Sulhävning/utfall 
nedre delen av 

pelaren vid infart nivå 
993 m avv. Y36 ca 

9 m³ Ja, ort 367 6 
kransar öppning 

block 34 nivå 
1022 m avv. 

Ja Strukturzon 
malmparallell 
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3 Gruvseismologi 

3.1 Grundläggande teori 

När bergmassa plötsligt går i brott sänds energi ut i form av seismiska vågor, vilket 

kallas för seismiska händelser. Brottet som kan vara i form av uppsprickning i 

bergmassan eller glidning längs befintliga diskontinuiteter innebär att det sker en 

övergång från potentiell energi till elastisk seismisk energi. Ju större brott/förändring 

desto större seismisk energi. När en seismisk händelse sker sänds två typer av 

volymvågor ut. En tryckvåg (även kallad P-våg) och en skjuvvåg (även kallad S-våg). 

P-vågens partiklar rör sig i vågens utbredningsriktning, medans S-vågens partiklar rör 

sig vinkelrätt mot vågens utbredningsriktning, se Figur 23. För att S-vågor ska 

fortplantas krävs ett medium med skjuvhållfasthet. Med hjälp av geofoner kan man 

mäta/registrera ankommande vågor samt beräkna t.ex. storlek och utlösande 

mekanism för den seismiska händelsen, (Larsson, 2010). 

 

Figur 23: P-våg överst, S-våg underst, (Shearer, 1999). 

Det krävs minst fyra geofoner för att kunna positionera tredimensionellt, förutsatt att 

geofonerna inte placeras i samma plan. I beräkningarna används våghastigheterna 

samt skillnaden mellan ankomsttiden för P och S-våg, se Figur 24, (Wettainen, 

2010). 

 

Figur 24: Registrering av seismisk händelse där P och S-våg är markerade, (Hudyma m fl., 2003). 



25 
 

Magnituden baseras på vågens största amplitud för den seismiska händelsen. I 

Kiruna används en lokal magnitud skala, d.v.s. skalan är beräknad utifrån ett lokalt 

övervakningssystem. Beräkningsformeln (ekvation 1) som används är upprättad av 

IMS Institute of Mine Seismology i Sydafrika och Australien.  

mL = A*logE + B*logM – C    (1) 

Elastiska energin E är proportionell mot kvadraten på amplituden. 

Seismiskt moment M, är ett mått på den plastiska deformationen. Momentet är 

proportionellt mot integralen av förskjutningskurvan. 

C är en konstant för att den beräknade magnituden ungefär ska motsvara den 

nationella magnitudskalan, (Wettainen, 2010). 

3.2 Seismiskt övervakningssystem i Kiruna under jord 

Kiruna har en blandning mellan treaxiella och enaxiella geofoner. Med hjälp av 

treaxiella geofoner kan en komplett analys av energiinnehåll och seismiskt moment 

göras. De enaxiella geofonerna används främst som ett komplement för att lokalisera 

de seismiska händelserna. Seismiksystemet i Kiruna installerades först för att bevaka 

uppblockningen av Sjömalmens takskiva och bestod då av åtta geofoner år 2003. 

Under år 2005-2006 installerades geofoner i block 25 och 33 pga. att det förekom en 

hel del smällberg i blocken. År 2007 inträffade två större bergutfall i block 33 och 

block 19, vilket ledde till att man beslutade att installera geofoner i hela gruvan. 

Mellan år 2008-2009 installerades 122 geofoner i gruvan för att vara ett heltäckande 

system. Allt eftersom produktionen avsänker gruvan måste en utbyggnad av 

seismiksystemet göras. I skrivande stund är 215 geofoner installerade, se Figur 25 

och Figur 26. Installationen i block 37 består av ca 21 geofoner varav 9 är treaxiella, 

se Figur 27 och Figur 28. 

 

 

Figur 25: Horisontalvy av samtliga geofoner i Kiruna gruva år 2015. Röda pyramider markerar 
treaxiella geofoner och blå cylindrar markerar enaxiella geofoner. Nivå 993 m avv. block 16 till 45 samt 
nivå 820 m avv. för sjömalmen block 9 och 12 är markerat med blått och nivå 1045 m avv. spårnivån 
är markerat med grönt i figuren. 
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Figur 26: Vertikalvy av samtliga geofoner i Kiruna gruva år 2015. Röda pyramider markerar treaxiella 
geofoner och blå cylindrar markerar enaxiella geofoner. Nivå 993 m avv. block 16 till 45 samt nivå 820 
m avv. för sjömalmen block 9 och 12 är markerat med blått och nivå 1045 m avv. spårnivån är 
markerat med grönt i figuren. 

 

 

Figur 27: Horisontalvy av geofoner i block 37 år 2015. Röda pyramider markerar treaxiella geofoner 
och blå cylindrar markerar enaxiella geofoner. Nivå 993 m avv. block 16 till 45 samt nivå 820 m avv. 
för sjömalmen block 9 och 12 är markerat med blått och nivå 1045 m avv. spårnivån är markerat med 
grönt i figuren. 
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Figur 28: Vertikalvy av geofoner i block 37 år 2015. Röda pyramider markerar treaxiella geofoner och 
blå cylindrar markerar enaxiella geofoner. Nivå 993 m avv. block 16 till 45 samt nivå 820 m avv. för 
sjömalmen block 9 och 12 är markerat med blått och nivå 1045 m avv. spårnivån är markerat med 
grönt i figuren. 

3.3 Seismiska mekanismer 

3.3.1 Allmänt 

Två typiska seismiska mekanismer kan urskiljas när det gäller gruvseismologi. Det 

ena är s.k. fault slip, d.v.s. en skjuvrelaterad rörelse som sker efter ett plan (spricka 

eller struktur). Den andra är ett direkt resultat av spänningsomvandlingar runt en 

utbrytning, d.v.s. berget går i brott då dess hållfasthet överskrids och benämns 

vanligen ”strain burst”. Mekanismerna skiljs åt genom att man analyserar 

energiinnehållet i de seismiska händelserna. För de fall då den seismiska händelsen 

är av skjuvkaraktär så har S-vågen betydligt större energiinnehåll än P-vågen. Vid 

strain burst är S-vågen mindre dominerande. Strain burst har också i regel lägre 

magnitud än fault slip. En vedertagen definition av ovan är det s.k. S/P-förhållandet, 

där: 

S/P ≥ 10 indikerar en skjuvrelaterad (fault slip) seismisk händelse. 

S/P ≤ 3 indikerar en spänningsrelaterad (strain burst) seismisk händelse. 
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Gränserna är dock flytande och varierar beroende på instrumentering och 

bergmassa. S-vågor dämpas fortare vid ogynnsamma bergförhållanden än P-vågen, 

(Larsson, 2004). 

3.3.2 Strain burst 

Strain burst inträffar i närheten av utbrytningen och är ett direkt resultat av 

spänningsomvandlingarna pga. gruvbrytning omkring utbrytningen. Mest troligt 

inträffar strain burst där spänningsomvandlingarna är som högst och den seismiska 

händelsen (frigörelsen av energi) och bergutfallet är lokaliserat på samma plats. 

Flera typer av brottmekanismer hör till denna kategori t.ex. strain burst, pillar burst 

och face burst, (Larsson, 2004).  

Termen strain burst används för att beskriva ett våldsamt brott i berget lokalt där små 

bitar av berg, tunna med vassa kanter kastas ut från berget i närheten av en 

utbrytning. Detta brott orsakar spjälkning eller skivning av ytberget, men det behöver 

inte existerande geologiska diskontinuiteter i berget för att inträffa. Om berget nära 

utbrytningen är sprickigt kan även knäckning (eng. buckling) uppkomma. Detta sker 

pga. att brottet inte ”når” ytberget då vågen bromsas upp av det sprickiga berget. 

Face burst är en form av strain burst men den sker i gaveln av utbrytningen. Termen 

pillar burst används för våldsamma brott i pelare och är även den en lokal 

spänningsomvandling. Skador orsakade av pillar burst kan vara betydligt större än 

bergutfall från strain burst, beroende på var pelaren är lokaliserad och omgivande 

berg runt pelaren. Mängden frigjord energi vid pillar burst är även den mycket större, 

så den seismiska vågen som bildas kan orsaka bergutfall i andra områden genom 

s.k. shake-down av löst berg. Eftersom pelaren är ett av ”stöden” i utbrytningen kan 

en plötslig förlust av stödet orsaka spänningsomvandlingar och därigenom leda till att 

fler pelare i närheten går i brott, vilket i sin tur kan ge upphov till en total kollaps av 

utbrytningen, (Larsson, 2004) 

3.3.3 Fault slip 

Fault slip är också en seismisk händelse orsakad av spänningsomvandlingar i berget 

pga. gruvbrytningen, men vanligen i större skala. Allt eftersom gruvan växer påverkas 

större områden av spänningsomvandlingarna, vilket kan leda till att man aktiverar en 

existerande förkastning (fault slip) eller utvecklar en kraftig formation av sprickor 

genom intakt berg (shear rupture). Skador som orsakas av dessa brott kan vara 

mycket omfattande och stora områden påverkas. De seismiska händelserna känns 

ofta även på markytan och beskrivs som gruvinducerade jordbävningar, (Larsson, 

2004). 

Gruvbrytning kan aktivera fault slips på två sätt. Det ena är att gruvbrytningen i 

området reducerar normalspänningen över en sprickyta eller struktur, vilket leder till 

minskad skjuvhållfasthet längs densamma. Det andra är att gruvbrytningen ökar 

skjuvspänningen längs med förkastningen så att en rörelse inträffar. Rörelsen skapar 

en frigörelse av energi, vilket avspeglas i en seismisk våg. När den seismiska vågen 

träffar en öppning i berget orsakar den bergutfall som kan identifiera sprickplanen 
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som rört sig, ge uppsprickning av ytberget eller ihop tryckning av berget. Shear 

rupture är skjuvbrott genom intakt berg (utan sprickor), som sker plötsligt och orsakar 

frigörelse av energi vilket gör att en seismisk våg bildas. När den seismiska vågen 

träffar en utbrytning sker bergutfall. Shear rupture inträffar när tryckspänningarna 

framför gavels utbrytning överstiger skjuvkraften i berget, (Larsson 2004). 

3.4 Seismisk aktivitet block 37 

Mx-rap, (Mx-rap, 2014) är ett visualiseringsprogram som används för att visa var de 

seismiska händelserna är lokaliserade i gruvan. Ur programmet får man även 

information om seismiska parametrar som t.ex., magnitud, S/P-förhållande, seismiskt 

moment, energi innehåll osv. I programmet finns en funktion som bildar kluster av 

händelser som samlar sig på samma ställe i en sfär. Storleken (radie) på sfären och 

hur många händelser som ska vara i sfären kan sättas manuellt. För Kiruna-gruvan 

har man valt att sätta radien till 40 m för sfären och att det måste vara minst 20 

seismiska händelser i sfären för att bilda ett kluster. När ett kluster bildats kommer 

det in i en lista för ogrupperade kluster som i sin tur manuellt grupperas in i större 

grupper av händelser. Det är det större grupperna av händelser som bildar det som 

kallas strukturzoner i Mx-rap. Strukturzonerna revideras årligen för att kontrollera att 

de inte har ”växt” på något konstigt sätt, eller kanske ska strukturzonerna grupperas 

om pga. ny information om t.ex. geologin. 

Med hjälp av den s.k. hazard-magnituden som tas fram av programmet Mx-rap kan 

man avgöra hur ”farlig” en strukturzon är, (Wesseloo, 2013). Hazard-magnituden 

bygger på b-kurvan som är Gutenberg Ritchers kurva. I grafen för b-kurvan är antalet 

seismiska händelser registrerade på Y-axeln och de seismiska händelsernas lokala 

magnitud på X-axeln. De seismiska händelserna i grafen bildar en fallande ”linje”, 

som det går att dra en rak linje igenom, se Figur 29. Skärningen mellan utritade linjen 

och x-axeln indikerar magnituden på den största seismiska händelse som eventuellt 

kan inträffa i framtiden i den aktuella strukturzonen, se Figur 29. 
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Figur 29: Gutenberg Ritchers kurva eller b-kurvan 

I block 37 har Kaptensförkastningen och de strukturzonsgrupper nära malmkontakten 

mot liggväggen i söder störst hazard-magnitud, därav valet av dessa grupper. Med 

hjälp av alla seismiska händelser i en strukturzons grupp kan man med programmet 

Mx-rap bilda plan som går mitt i strukturzonsgruppen och ur detta plan fås strykning 

och stupning för strukturzonsgruppen. För Kaptensförkastningen användes strykning 

och stupning som tagits fram av Mx-rap, men för grupperna mot liggväggskontakten 

är själva kontakten mellan malm och liggvägg i söder strukturzonen. Kontakten mot 

liggväggen i söder valdes pga. att de seismiska händelserna var lokaliserade runt 

kontkaten, se Figur 30 och Figur 31. 
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Figur 30: Seismisk aktivitet från Kaptensförkastningen från 2008-03-20 till 2015-01-01 (gröna kryss). 
Flera nivåer syns i figuren 907, 935, 964 och 993 m avv. markerade med blå linjer, röda lodräta 
parallella linjer markerar schaktgrupp 37 och röd fet linje visar ungefärlig placering av 
Kaptensförkastningens plan. 
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Figur 31: Seismisk aktivitet från kontakten i söder från 2008-03-20 till 2015-01-01 (gröna cirklar). Flera 
nivåer syns i figuren 907, 935, 964 och 993 m avv. markerade med blå linjer, röda lodräta parallella 
linjer markerar schaktgrupp 37 och röd fet linje visar ungefärlig placering av bergartskontakten malm 
och liggvägg i söder. 

3.5 Seismisk aktivitet och numerisk modellering 

Bland de vanligaste sätten att kalibrera numeriska modeller mot seismisk aktivitet är 

att göra jämförelser av lokaliseringen av seismiska händelser och plasticering i 

beräkningsmodellen, vilket har visat sig fungera väl i högspänningssituationer 

(brytning mot stora djup). En liknande ansatts är att jämföra differentialspänning och 

plasticering i modellen mot läget på den ”seismiska fronten” se t.ex. Perman m. fl. 

(2011).  

Strain burst beror på spänningsomvandlingar i berget som är orsakade av 

gruvbrytning och en uppenbar påverkan på detta är skjutningar i berget som sker vid 

gruvbrytning. I en artikel av Deng (2014) har man studerat hur mekanismen pillar 

burst påverkas av sprängning som sker i närheten av pelare och man har beräknat 

hur sannolikt det är att ett bergutfall sker. Om det vid beräkningarna visar sig att det 

är mycket sannolikt att ett bergutfall sker kan man gå in och justera mängden 
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laddning. För att på så sätt klara gränsen för att bergutfall troligast inte sker, d.v.s. 

man går inte över gränsen för vad bergmassan i pelaren tål.  

Vanligtvis används det mickroseismiska datat (term i geofysik för svaga seismiska 

vågor) för att kalibrera den numeriska modellen. Men man kan kombinera det 

mikroseismiska datat med t.ex. smällbergsrapporter/bergutfall och därigenom få fram 

var man har seismiskt aktiva grupper som ger gruvinducerade 

spänningsförändringar. Den mikroseismiska analysen baseras på två olika grupper. I 

den första gruppen analyserades mikroseismiska data med avseende på 

energimängden för de seismiska händelserna, vilket baseras på fördelningen av 

värdet för energimängden för hela det mickroseismiska datat. Beroende på hur 

energifördelningen av det mikroseismiska datat ser ut bestäms hur stor energimängd 

en händelse ska ha för att benämnas som ”stor” händelse. I fallet som beskrivs i 

artikeln av Mitri m. fl. (2014), väljer man 100 kJ som ”stor” seismisk händelse. Av 

dessa seismiska händelser tas seismiska händelser bort som har lokaliseringsfel på 

mer än 30 m, eftersom volymen av deras sanna lokalisering är för stor.  

Den andra gruppen är baserad på en kombination av smällbergsrapporter och 

seismiska händelser som har identifierats som strain burst. Dessa grupper 

analyseras därefter baserat på lokalisering, om det finns någon geologisk förklaring 

t.ex. gråberg som skär igenom malmen som är seismisk aktiv och om det finns något 

samband mellan brytningen och den seismiska aktiviteten. I den numeriska modellen 

analyserar man spänningstillståndet där de ”stora” seismiska händelserna är 

lokaliserade för den perioden man studerar samt strain burst. En mekanism enligt 

litteraturen (Jaeger m. fl. 2007; Brady m. fl. 2006 och Verdon 2011) som indikerar att 

det finns mikroseismisk aktivitet är skjuvning längs sprickor. Därför är den maximala 

skjuvspänningen för lokaliseringen av grupperna strain burst viktig att studera. Den 

maximala skjuvspänningen är halva differential spänningen, alltså differensen mellan 

största och minsta huvudspänningen, se ekvation 2. 

Maximal skjuvspänning = (σ1 - σ3) / 2    (2) 

Differentialspänningen relaterar till tryckhållfastheten av bergmassan UCSintakt är 

känd som BSR Brittle Shear Ratio, (Brace m. fl., 1966; Castro, 1996; Castro m. fl., 

2012; Castro m. fl., 1997; Diederichs, 1999; Martin, 1997 och Martin m. fl., 1994). 

BSR kan vara en indikation på att sprickor håller på att bildas, varför man även 

studerar denna för grupperna, se ekvation 3. 

BSR = (σ1–σ3) / UCSintakt     (3) 

Den maximala skjuvspänningen och BSR relaterar till varandra eftersom de båda 

bygger på differential spänningen. Från dessa två storheter tas en ny parameter fram 

som kontinuerligt mäter förändringarna i maximal skjuvspänning och BSR, CC-DS, 

(Castro m fl., (2012). Nedan ges formeln för CC-DS, se ekvation 4, (Mitri m fl. 2014) 

% CC-DSstage 1 = [(σ1-σ3)stage 1 - (σ1-σ3)pre-mining] * 100 / (σ1-σ3)pre-mining  (4) 
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Att kalibrera modellen mot s.k. fault slip-händelser är generellt sett svårare än för 

”strain burst”. En teknik som finns är ESS (Excess Shear Stress), (Ryder, (1987 och 

1988). När Mohr-Coulombs brottsvilkor uppfylls längs en diskontinuitet är kriteriet 

uppfyllt, se ekvation 5. 

Тs = c + µs*σn     (5) 

Тs är den statiska skjuvhållfastheten, c är kohesionen, µs är statisk friktionskoefficient 

och σn är normalspänningen över diskontinuiteten. När den statiska 

skjuvhållfasthetnen överskrids och glidning sker övergår förhållandet till ett dynamiskt 

tillstånd och friktionskoefficienten reduceras till µd. En fortsatt glidning längs 

diskontinuiteten motverkas av den dynamiska skjuvhållfastheten Тd, se ekvation 6. 

Тd = µd*σn      (6) 

Den skillnad som blir mellan statisk och dynamisk skjuvhållfasthet är ESS, se 

ekvation 7. 

ESS = │т│- µd*σn     (7) 

Skjuvspänningen längs diskontinuiteten är т och µd*σn är den dynamiska 

skjuvhållfastheten. Om värdet på ESS är positivt indikerar det att glidning under 

dynamiska förhållanden är möjlig. 

Bawden m. fl. (2014) har i en artickel beskrivit hur de analyserat och följt upp två fall 

av shear rupture (två pelare) med hjälp av bland annat numerisk modellering. 

Analysen gick ut på att studera hur de seismiska händelserna lokaliserade sig och 

eventuellt följde ett plan eller ellipsoidplan-förhållande och hur planet rörde sig eller 

förändrades. Samtidigt gjordes också en spänningsanalys av området genom att 

använda sig av en färdig 3D-modell som kalibrerades in för de bergutfall som skett 

kring pelare ett, som var ett resultat av inducerade spänningar. Årliga brytningssteg 

togs ut och σ1 och σ3 plottades i ett diagram genom att beräkna σ1/ σ3 samt UCS. 
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4 Numerisk modellanalys  

4.1 Val av beräkningsprogram 

Eftersom gruvans utformning och geometri är tredimensionell valdes ett 

tredimensionellt program. Från programmet Mx-rap har seismiskt aktiva strukturer 

identifierats, vilka troligtvis spelar en viktig roll i gruvans stabilitet. Detta gör det 

nödvändigt att kunna simulera rörelser längs dessa seismiskt aktiva strukturer, och 

därför valdes det tredimensionella distinkta elementprogrammet 3DEC, (Itasca, 

2007). I beräkningsprogrammet kan glidning, separation och rotation mellan 

bergblock (separerade av sprickor) simuleras, hur bergblocken beter sig kan 

representeras av flera olika materialmodeller. 3DEC kan också användas för 

kontinuumanalyser (inga sprickor) genom att blocken i modellen ”limmas” ihop med 

varandra, d.v.s. ingen glidning eller separation tillåts. 

4.2 Modellgeometri 

Vid byggandet av modellen har en mycket förenklad malmgeometri används där 

även hängvägg och liggvägg ingår. Modellen består av tre block i gruvan block 33, 

37 och 40. Modellen är inlagd från nivå -778 m till nivå -1094 m. Koordinatsystemet 

som används i 3DEC är ett högersystem. Förhållandet mellan koordinatsystemen i 

modellen och Kiruna-gruvan visas i Figur 32.  

 

Figur 32: Koordinatsystem Kiruna-gruvan och 3DEC samt geografiska norr. 

Brytningsnivåerna i malmen utgörs av horisontella tvärsnitt för de olika nivåerna, vilka 

har förenklats och sammanbundits. För hängväggssidan antogs en rasvinkel på 90°, 

med utsträckning vertikalt från sulan för respektive nivå upp till modellens överyta, se 

Figur 33. Valet av rasvinkel på 90° baserades på Perman m fl. (2011). I block 37 

delades även de olika brytningsnivåerna samt tillhörande hängväggssolider för 

respektive brytningsnivån in i olika delar beroende på brytningssekvenser i 

gruvbrytningen, se avsnitt 4.3 brytningssekvenser. Strukturzonen Kaptensförkastning 

har lagts in i modellen från nivå -778 meter till nivå -1094 meter med strykning 158° 

och stupning 66,5°. Den andra ”strukturzonen” är kontakten mot liggväggen i söder, 

se Figur 34. Endast malmens geometri samt hängvägg och liggvägg har inkluderats i 

modellen. Enskilda orter, schakt etc. har inte tagits med, eftersom dessa inte bedöms 

vara av betydelse när man studerar brytningssekvenser ur ett storskaligt perspektiv. 
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Dessutom är det är tidskrävande att bygga och beräkningarna tar längre tid. 

Modellens totala storlek är 1200 x 550 x 316 m, se Figur 33.  

 

Figur 33: Modellens storlek och koordinatsystem, modellen är indelad i regioner. Brytningsnivåerna i 
malmen är uppifrån och ner 907, 935, 964 och 993 m avv. 
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Figur 34: Sprickplan från 3DEC modellen. 

En mindre elementstorlek(10 m) användes i malmen, hängväggen och liggväggen 

närmast de aktiva brytningsnivåerna, och en grövre elementindelning (20 m) 

nyttjades i omgivande häng- och liggvägg samt malm för block 33 och 40, se Figur 

35. 
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Figur 35: Elementindelning för modellen, där block 37 samt närliggande områden i ligg och hängvägg 
har en mer detaljerad elementindelning 10 m mot övriga 20 m. 

4.3 Brytningssekvenser 

Utbrytningen i modellen görs i den ordning som man vanligtvis bryter ut blocken; 

grannblocket 33 bryts ut först, därefter block 37 och sen block 40. Block 37 (samt 

grannblocken) bryts ut på fyra nivåer; 907, 935, 964 och 993 m avv. Block 37 delas in 

i mindre volymer, för att kunna modellera brytningssekvenserna. Själva utbrytningen 

simuleras genom att ta ut enskilda volymer från modellen, som i största möjliga mån 

anpassas till de verkliga brytningssekvenserna, se Figur 36 till Figur 39. Utbrytningen 

av underliggande nivå för block 37 påbörjas när man brutit ut tom brytningssteg 4 på 

nivån ovan, se Figur 37 och Figur 39. Grannblocket 40 bryts när brytningssteg tre 

bryts ut i block 37 och nästkommande nivå för block 33 bryts ut när brytningssteg fyra 

tas för block 37. 
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Figur 36: Gionplott av brytningssekvenser block 37 nivå 907 m avv. indelat i fem brytningssteg (olika 
färger för varje steg). Utbrytningen har skett från flankerna och in mot mitten den s.k. ”plogen”, 
(Nordqvist, 2015). 

 

Figur 37: Brytningssteg (fem steg) från 3DEC modellen som simulerar utbrytning från flankerna och in 
mot mitten den s.k. ”plogen”. 
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Figur 38: Gionplott av brytningssekvenser block 37 nivå 935 m avv. indelat i fem brytningssteg (olika 
färger för varje steg). Utbrytningen har skett från Kaptensförkastningen (”öppning från struktur”), 
(Nordqvist, 2015). 

 

Figur 39: Brytningssteg från 3DEC (fem steg) som simulerar utbrytning från Kaptensförkastningen 
(”öppning från struktur”). 

Två olika brytningssekvenser har simulerats, utbrytning från flankerna och in mot 

mitten den s.k. ”plogen” samt utbrytning från Kaptensförkastningen (”öppning från 

struktur”), se Figur 37 och Figur 39. Utbrytningen på nivå 907 m avv. (”plog”) och 935 

m avv. (”öppning från struktur”) har också anpassats efter tre större bergutfall som 

har inträffat i block 37. Det två första skedde när man bröt ut nivå 907 m avv. då man 

använde sig av metoden utbrytning ”plog”. Det tredje bergutfallet inträffade under 

utbrytningen av nivå 935 m avv. då man använde sig av brytningssekvens ”öppning 

från struktur”. Datum för bergutfallen är 20 mars och fjärde augusti år 2008 samt 

femte april år 2010, se Tabell 1. Anpassningen är gjord på så sätt att 

brytningssekvenserna är justerade till det datum när bergutfallen skett, detta för att 

kunna jämföra den seismiska aktiviteten vid det aktuella tillfället mot 

spänningstillståndet i modellen. När anpassningen gjordes för brytningssekvens 
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”plog” nivå 907 m avv. blev utbrytningen något sned (flack i söder), pga. detta gjordes 

en egen modell för detta fall ”plog 907 m avv. egen”, se Figur 40 och Figur 41. 

 

Figur 40: Gionplott av brytningssekvens block 37 nivå 907 m avv. indelat i fem utbrytningssteg den s.k. 
”plog 907 m avv. egen”, (Nordqvist, 2015). 

 

Figur 41: Brytningssteg (fem steg) från 3DEC som simulerar utbrytning ”plog 907 m avv”. egen. 

4.4 Bergspänningar 

En sammanställning och tolkning av all mätdata som utförts i Kiirunavaaragruvan har 

presenterats av Sandström, (2003). Initialspänningarna för modellen baseras på 

denna sammanställning. Spänningsprofilen är baserad på linjär regression för utvalt 

mätdata. I modellen antas att alla spänningar är noll vid markytan (z 3DEC -100) och 

tryckspänningar definieras som negativa (Perman m fl., 2011). 

σEW = σH = -0,037Zm+3,7 

σNS = σh = -0,028Zm+2,8 

σv = σH = -0,029Zm+2,9 
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där: 

σH = största horisontella primärspänning i MPa, orienterad öst-väst (vinkelrätt mot 

malmens strykning) 

σh = minsta horisontella primärspänningen i MPa, orienterad nord-syd (parallellt med 

malmens strykning) 

σv = vertikal primärspänning i MPa 

Zm = djup i gruvans koordinatsystem. 

4.5 Materialegenskaper och randvillkor 

Det materiella egenskaperna, för modellen är tagna ur Perman m. fl. (2011), se 

Tabell 2. 

Tabell 2: Material egenskaper för modellen. 

Material Elastisitetsmodul 

E (GPa) 

Poissons tal 

ν 

Densitet 

Ρ (kg/m³) 

Friktionsvinkel 

Φ (°) 

Kohesion 

ϲ (MPa) 

Draghållfasthet 

σ (MPa) 

Hängvägg 70 0.22 2800 50,7 5,18 0,71 

Malm 65 0,25 4700 50,7 4,81 0,48 

Liggvägg 70 0,27 2700 52,9 6,67 1,3 

 

Modellen har spänningssatts med de uppmätta bergsspänningarna för Kiirunavaara. 

I modellen har ingen skillnad gjorts för hängvägg och liggvägg, trots att marknivån för 

dem är olika. På randen av modellen har rullstöd ansatts.  

För att strukturzonen Kaptensförkastningen och malmkontakten mot liggväggen i 

söder ska bete sig som sprickor i bergmassan, har samtliga sprickor först tilldelats 

hög hållfasthet som beräknats till jämnvikt. Därefter har de utvalda sprickorna 

Kaptensförkastningen och malmkontakten i söder tilldelats de ”verkliga” 

hållfasthetsegenskaperna för att på så sätt tillåtas glida. 

Den plastiska modellen har gjorts genom att först bryta ut med hög hållfasthet 

(kohesion och draghållfasthet) för att förhindra överdriven plasticering. Därefter har 

parametrarna ändrats till de ”korrekta” och beräknats till ny jämnvikt. 

4.6 Beräkningsfall 

Två olika brytningssekvenser har modellerats i tre olika bergmassor för fyra olika 

nivåer i block 37. Dessutom gjordes ett extra brytningssekvens för ”plog” nivå 907 m 

avv., för att efterlikna det brytningssteg som nivå 907 m avv. befann sig i vid 

bergutfallen den 20 mars och fjärde augusti år 2008, se   
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Tabell 3. När bergutfallen skedde på nivå 907 m avv. följde man inte riktigt ”plog” 

modellen, utan blocket var ”snedbrutet” d.v.s. fronten i söder var mer parallell och 

långt utdragen än vinklad mot malmen, se Figur 41. 
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Tabell 3: Beräkningsfall i 3DEC. 

Brytningssekvens Elastisk Plastisk Kontinuum Plastisk Diskontinuum 
”plog” Nivå 907-993 Nivå 907-993 Nivå 907-993 

”öppning från struktur” Nivå 907-993 Nivå 907-993 Nivå 907-993 

”plog 907 m avv. egen” Nivå 907-993 Nivå 907-993 Nivå 907-993 
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5 Resultat 

Vid utvärdering av resultatet har fokus varit på nivå 935 m avv., eftersom nivå 907 m 

avv. avvek något från trenden pga. att det innan utbrytningarna ”plog” och ”öppning 

från struktur” brutits ut hela överliggande delen i ett steg. Nivå 993 m avv. skiljer sig 

också något, eftersom ingen utbrytning sker under nivå 993 m avv. samt att nivå 993 

m avv. ligger nära underkanten av modellen vilket kan ge randstörningar. Tre 

vertikalsnitt samt ett horisontalsnitt har tagits ur modellerna för varje brytningssteg. 

De tre vertikalsnitten är tagna från norra delen av block 37, mitten av block 37 och 

södra delen av block 37, se Figur 42. 

 

Figur 42: Horisontalvy av block 37 brytningsmetod ”öppning från struktur” tryckspänningar σ1. De 
svarta strecken markerar malmgränserna i 3DEC modellen för block 37 och de röda linjerna markerar 
var vertikalsnitten är tagna i modellen. Vertikalsnittet till vänster är ”norr” och vertikalsnittet till höger 
”söder”. 

5.1 Brytningssekvens ”plog” 

5.1.1 Spänningsfördelning 

När man startar brytningen i flankerna ”trycker” man tryckspänningarna mot mitten av 

blocket som inte är öppnat, de ökade tryckspänningarna söker sig neråt och mot 

liggväggen, se Figur 43 och Figur 44 (skalor, se Figur 46). För varje ny brytningsnivå 

påverkar de förhöjda tryckspänningarna i mitten ett större område, d.v.s. de går 

djupare ner och något mer mot liggväggen, se Figur 44 (skalor, se Figur 46). 

Tryckspänningarna är högre vid ”kanten” av utbrytningen, vilket i gruvan kan ses i 

form av spänningsbelastade pelare framförallt mot slutet av utbrytningen. Mot 

hängväggen är det också förhöjda tryckspänningar, vilket troligast beror på att 
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hängväggen i modellen simulerats som tomrum, vilket även det utbrutna området är. 

Resultatet skiljer sig åt när bergmassan simulerats som ett kontinuum respektive ett 

diskontinuum. Differentialspänningarna i diskontinuummodellen med sprickor är lägre 

i söder än i den elastiska kontinuum-modellen. Detta syns i brytningssteg tre och fyra 

i modellen. ”Kanten” för utbrytningen och ”pelaren” som är kvar mot liggväggen har 

lägre tryckspänningar. ”Kanten” mot norr för utbrytningen har också lägre 

tryckspänningar, men i pelaren är det fortfarande förhöjda tryckspänningar i norra 

delen. Detta kan bero på Kaptensförkastningen och södra liggväggskontaken som 

har möjlighet att ”röra” på sig, vilket verkar omfördela spänningarna, se Figur 45 

(skalor, se Figur 46). Den plastiska kontinuum-modellen har också lägre 

tryckspänningar mot ”kanten” för utbrytningen mot liggväggen, men någon 

omfördelning av spänningarna syns inte. 

 

Figur 43: Beräknad största huvudspänning σ1 för block 37 (tryckspänning negativ). Horisontalvy 
brytningssteg två nivå 935 m avv. 
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Figur 44: Beräknad största huvudspänning σ1 för block 37 (tryckspänning negativ). Vertikalvy ”mitten” 
brytningssteg ett nivå 935 m avv. och brytningssteg ett nivå 993 m avv. 

  

Figur 45: Beräknad differentialspänning för block 37 (tryckspänning positiv). Horisontalvy 
brytningssteg tre nivå 935 m avv. Figuren till vänster är elastiska kontinuum-modellen och figuren till 
höger är plastiska diskontinuum-modellen. 
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Figur 46: Skalor från vänster till höger: σ1 (tryckspänning negativ), differentialspänning plastisk 
diskontinuum-modell samt elastisk kontinuum-modell (tryckspänning positiv) och differentialspänning 
plastisk kontinuum-modell (tryckspänning positiv).  

5.1.2 Plasticering kontinuum-modell  

Under alla brytningssteg är trenden för plasticering att dragplasticering bildas i 

hängväggen, vilket ökar ut mot hängväggen för varje brytningssteg (är troligast 

överdriven då hängväggen simulerats som tomrum). Dragplasticeringen i 

hängväggen är störst i södra delen av block 37. Skjuvplasticering och en blandning 

av drag och skjuvplasticering fås i pelaren som är kvar mot liggväggen. De rena 

skjuvplasticeringarna i pelaren är lokaliserade mot liggväggen. I den utbrutna delen 

fås skjuvplasticering mot djupet. I liggväggen bildas ett smalt stråk av mestadels 

skjuvplasticering, men även en del dragplasticeringar som söker sig uppåt i 

liggväggen, se Figur 47.  

  

Figur 47: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy ”norr” och ”söder” brytningssteg ett nivå 935 m 
avv. 



49 
 

5.1.3 Plasticering diskontinuum-modell  

Den plastiska diskontinuum-modellen följer i stort sett samma trend som den 

plastiska kontinuum-modellen. Det skillnader som finns är att stråket i liggväggen 

med drag och skjuvplasticering är större, varav dragplasticeringen dominerar 

framförallt högre upp. I pelaren är det mestadels en blandning av drag och 

skjuvplasticering. I den utbrutna delen mot djupet finns det förutom skjuvplasticering 

också en blandning av drag och skjuvplasticering, se Figur 48. 

  

Figur 48: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy norr och söder brytningssteg ett nivå 935 m 
avv. 

5.2 Brytningssekvens ”öppning från struktur” 

5.2.1 Spänningsfördelning 

I brytningssekvens ”öppning från struktur” fås högre tryckspänningar i norr, då man 

inte har öppnat blocket längst i norr, se Figur 49 (skalor, se Figur 46). När norra 

delen öppnas lättar trycket mot liggväggen, se Figur 50 (skalor, se Figur 46). Även 

här blir påfrestningen i norr större ju djupare ner man bryter och tryckspänningarna 

mot ”kanten” av utbrytningen är högre. Differentialspänningarna i 

diskontinuummodellen med sprickor är lägre i söder. ”Kanten” för utbrytningen och 

”pelaren” som är kvar mot liggväggen uppvisar också lägre tryckspänningar. ”Kanten” 

mot norr för utbrytningen har lägre tryckspänningar men i pelaren är det fortfarande 

förhöjda tryckspänningar framförallt runt mitten och längst i norr. Detta kan bero på 

Kaptensförkastningen, på samma sätt som för brytningssekvens ”plog”, se avsnitt 

5.1.1, vilket illustreras i Figur 51 (skalor, se Figur 46). Den plastiska kontinuum-

modellen beter sig annorlunda, men det kan bero på att modellen är för liten 

(randeffekter ses). En tydlig gräns ses mellan malm och liggvägg med högre 

tryckspänningar som söker sig ner mot djupet mestadels, se Figur 52 (skalorna för 

horisontal- och vertikal- vy är desamma, se Figur 46). 
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Figur 49: Beräknad största huvudspänning σ1 för block 37 (tryckspänning negativ). Horisontalvy från 
brytningssteg ett nivå 935 m avv. 

  

Figur 50: Beräknad största huvudspänning σ1 för block 37 (tryckspänning negativ). Vertikalvy från 
”norr” brytningssteg ett och två nivå 935 m avv. 
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Figur 51: Beräknad differentialspänning för block 37 (tryckspänning positiv). Horisontalvy 
brytningssteg två nivå 935 m avv. Figuren till vänster är elastiska kontinuum-modellen och figuren till 
höger är plastiska diskontinuum-modellen. 

  

Figur 52: Beräknad största differentialspänning för block 37 (tryckspänning positiv). Vertikalvy från 
”norr” och horisontalvy brytningssteg ett nivå 935 m avv.  

5.2.2 Plasticering kontinuum-modell  

Resultatet från den plastiska kontinuum-modellen för brytningssekvensen ”öppning 

från struktur” följer i stort sett samma trend som brytningssekvensen ”plog”. Det som 

skiljer är att alla områden närmast utbrytningen har karaktären av en blandning 

mellan drag och skjuvplasticering. I liggväggen följer inte plasticeringen enbart 

kontakten utan söker sig också in mot liggväggen. Drag- och skjuvplasticering mot 

djupet i den utbrutna delen samt pelaren söker sig längre ner mot djupen än tidigare, 

se Figur 53 och Figur 54. En avvilekse finns i brytningssteg fyra nivå 935 m avv. från 

mitten, där man tydligt ser skjuvplasticering längre ner under aktuell brytningsnivån i 

både liggvägg, malm och hängvägg, se Figur 55. I modellen syns stora gröna fält på 

sidorna samt längst ner efter kontakten till liggväggen som inte har någon typ av 

plasticering. Detta tyder på att modellen är för liten, eftersom viss plasticering fortgår 

ända ut till randen. 
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Figur 53: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” brytningssteg två och tre nivå 935 m 
avv. 

  

Figur 54: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”söder” brytningssteg två och tre nivå 935 
m avv. 

  

Figur 55: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”mitten” brytningssteg tre och fyra nivå 
935 m avv. 

5.2.3 Plasticering diskontinuum-modell  

För den plastiska diskontinuum-modellen och brytningssekvensen ”öppning från 

struktur” är resultaten likartade de för ”öppning från struktur”. Det som skiljer är att 

det är mer ”rena” drag- och skjuvplasticeringar, det finns inte ett stråk av 

dragplasticeringar som söker sig in mot liggväggen och avvikelsen på nivå 935 m 

avv. i brytningssteg fyra finns inte, se Figur 56. 
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Figur 56: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” och söder brytningssteg två nivå 
935 m avv. 

5.3 Bergutfall ”nivå 907 m avv.” 

Brytningssekvens ”plog 907 m avv. egen” gjordes för att kunna jämföra seismisk 

aktivitet mot differentialspänning och plasticering, i det brytningssteg som nivå 907 m 

avv. var i vid bergutfallen den 20 mars 2008 och 4 augusti 2008, se Tabell 1. När 

bergutfallet den 20 mars 2008 inträffade var brytningssteg tre taget på nivå 907 m 

avv. Bergutfallet den fjärde augusti 2008 inträffade efter att brytningssteg fyra var 

taget på nivå 907 m avv. 

5.3.1 Differentialspänningar 

Liksom i de övriga redovisade brytningssekvenserna ”plog” och ”öppning från 

struktur”, skiljer sig den plastiska diskontinuum-modellen från den elastiska 

kontinuum-modellen genom att fördelningen av tryckspänningarna förändras. I den 

elastiska kontinuum-modellen är tryckspänningarna mer jämnt fördelade jämfört mot 

den plastiska diskontinuum-modellen, där de är mer koncentrerade mot norr, se Figur 

57 (skalor, se Figur 46) och beskrivning under brytningssekvens ”plog” och ”öppning 

från struktur” ovan. Den plastiska kontinuum-modellen beter sig annorlunda, såsom 

tidigare beskrivits. 

  

Figur 57: Beräknad differentialspänning för block 37 (tryckspänning positiv). Horisontalvy 
brytningssteg tre nivå 907 m avv. Figuren till vänster är elastiska kontinuum-modellen och figuren till 
höger är plastiska diskontinuum-modellen. 
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5.3.2 Plasticering kontinuum-modell 

I både norr, söder och mitten går blandningen av drag- och skjuvplasticering djupare 

ner under den utbrutna delen, och ett smalt stråk följer liggväggskontakten. I steg fyra 

i norr syns detta ännu tydligare. I steg fyra är det rena skjuvplasticeringar mot djupet, 

se Figur 58 och Figur 59. Plasticering uppkommer ut mot randen på modellen vilket 

indikerar att modellen är för liten. 

  

Figur 58: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” och ”mitten” brytningssteg tre nivå 
907 m avv. 

  

Figur 59: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” och ”mitten” brytningssteg fyra nivå 
907 m avv. 

I både brytningssteg tre och fyra är det mestadels rena dragplasticeringar i 

hängväggen och mestadels rena skjuvplasticeringar i den utbrutna delen mot djupet. 

I pelaren och närmast sulan i den utbrutna delen är det mestadels en blandning av 

drag- och skjuvplasticeringar, se Figur 60.  
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Figur 60: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” brytningssteg tre och fyra nivå 907 
m avv. 

5.3.3 Seismisk aktivitet kring bergutfallen 

Den seismiska aktiviteten i området under brytningssteg tre och fyra är mestadels 

koncentrerad till norra delen av blocket, men lokaliseringen på de seismiska 

händelserna är inte bra, då det endast finns två geofoner som är relativt nära block 

37 (S15 och S13), se Figur 61 och Figur 62. Båda bergutfallen är lokaliserade till 

norradelen av block 37, vilket stämmer med var de seismiska händelserna är 

lokaliserade, men de seismiska händelserna ”dras” mot norr då båda geofonerna är 

lokaliserade i norra delen av block 37.  

 

Figur 61: Seismisk aktivitet under brytningssteg tre nivå 907 m avv. Nivå 935 m avv. är markerat med 
grå linjer och nivå 964 m avv. är markerat med röda linjer. 
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Figur 62: Seismisk aktivitet under brytningssteg fyra nivå 907 m avv. Nivå 935 m avv. är markerat med 
grå linjer och nivå 964 m avv. är markerat med röda linjer. 

5.4 Bergutfall nivå 935 m avv. 

Under brytningssekvens ”öppning från struktur” inträffade ett större bergutfall den 5 

april 2010, efter att brytningssteg två var taget på nivå 935 m avv. 

5.4.1 Differentialspänningar 

Som tidigare redovisades i brytningssekvens ”öppning från struktur”,(se avsnitt 5.2) 

får norra delen av blocket högre tryckspänningar i framförallt brytningssteg ett, se 

Figur 49 och Figur 63. Tryckspänningarna omfördelas också mot norr i den plastiska-

diskontinuum-modellen, se Figur 51 och Figur 63 (skalor, se Figur 46). 

  

Figur 63: Beräknad differentialspänning för block 37 plastisk diskontinuum-modell (tryckspänning 
positiv). Horisontalvy brytningssteg ett och två nivå 935 m avv. 
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5.4.2 Plasticering kontinuum-modell 

I brytningssteg två är det en blandning av drag- och skjuvplasticeringar runt det 

utbrutna området och det finns en tendens att plasticeringen söker sig neråt längs 

liggväggskontakten, se Figur 64.  

  

Figur 64: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” och ”söder” brytningssteg två nivå 
935 m avv. 

5.4.3 Plastisk diskontinuum-modell  

Det är mer rena drag- och skjuvplasticeringar i den plastiska diskontinuum-modellen, 

varav rena skjuvplasticeringar dominerar mot djupet, se Figur 65. 

  

Figur 65: Beräknad plasticering för block 37. Vertikalvy från ”norr” och ”söder” brytningssteg två nivå 
935 m avv. 

5.4.4 Seismisk aktivitet kring bergutfallet 

I stora drag stämmer den seismiska aktiviteten med resultaten i de plastiska 

modellerna för ”öppning från struktur”. Det är mer seismiska händelser som har 

karaktären av dragspänningar i hängväggen och mer seismiska händelser av 

karaktären skjuvspänningar mot liggväggen. De seismiska händelserna i 

hängväggen söker sig uppåt utåt mot hängväggen. Det seismiska händelserna i 

liggväggen är lokaliserade både ovan och under den aktuella brytningsnivån och 

detta är mest tydligt i norr och söder. I söder, där Kaptensförkastningen är lokaliserad 

mot hängväggen, finns en hel del seismiska händelser av skjuv- karaktär, vilket visar 

sig i de plastiska modellerna. Även i norr syns detta men inte i lika stor omfattning. 

Man måste dock tolka detta med viss försiktighet eftersom skjuv- och 
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dragplasticering i modellen inte nödvändigtvis motsvarar seismiska händelser av 

skjuv- och dragkaraktär. I Figur 66 och Figur 67 är det seismiska händelserna som 

orsakas av lastning i schakt med, vilket inte är ”riktiga” seismiska händelser. Själva 

bergutfallet är lokaliserat i norra delen av block 37.  

  

Figur 66: Horisontal projektion av seismiska händelser i block 37 färgade i draghändelser (orange) och 
skjuvhändelser (röda) samt horisontalprojektion av plasticering för diskontinuum modellen 
brytningssteg tre nivå 907 m avv. Svart ring markerar s.k. schakt- händelser och blå linjer 
brytningsnivå 935 och 964 m avv. i figuren till vänster. Söder är till höger i figuren. 

 

  

Figur 67: Vertikal projektion sett från norr av seismiska händelser i block 37 färgade i draghändelser 
(orange) och skjuvhändelser (röda) samt vertikalprojektion av plasticering för diskontinuum modellen 
brytningssteg tre nivå 907 m avv. Svart ring markerar s.k. schakt- händelser och blå linjer 
brytningsnivå 935 och 964 m avv. i figuren till vänster. Söder är till höger i figuren. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med detta arbete var att ta reda på om det finns någon skillnad vad gäller 

spänningsomvandlingar vid de olika brytningssekvenserna ”plog” och ”öppning från 

struktur”. Samt om storskaliga strukturer i ett block, har någon påverkan på 

spänningsomvandlingarna? Slutligen skulle också en jämförelse göras mellan 

seismisk aktivitet och spänningsomvandlingar. De slutsatser som kan dras av arbetet 

är att: 

 Skillnaden mellan de olika brytningssekvenserna är, var i blocket man väljer att 

placera de förhöjda tryckspänningarna som blir i det området man väljer att ta 

sist i brytningssekvensen. 

 Spänningsfördelningen i de olika materialmodellerna (elastisk kontinuum, 

plastisk kontinuum och plastisk diskontinuum) skiljer sig åt, vilket indikerar att 

inkluderade strukturer i modellen är av betydelse. 

 Ett visst samband kan ses mellan seismisk aktivitet och plasticering för 

bergutfallet år 2010.  

Eftersom man lättar på ”trycket” vid Kaptensförkastningen fungerar uppenbarligen 

brytningssekvensen ”öppning från struktur”, men att tänka på är var 

tryckspänningarna koncentreras d.v.s. vad som tas ut sist i blocket. 

De olika bergmassorna skiljer sig åt, vilket indikerar att strukturer/sprickor har 

betydelse och att de nog även kan påverkas av varandra. Men en principiellt viktig 

fråga är; vad är ”strukturer” i Kiirunavaara? Geologerna har sin kartering, där de i 

princip inte alls tar med strukturer utan mestadels bergarter, medans de seismiskt 

aktiva strukturerna är definierade utifrån seismisk aktivitet´, vilka inte nödvändigtvis 

har sin motsvarighet i en geologisk struktur i bergmassan. Fortsatta studier kring 

detta krävs, och det bör övervägas att göra en numerisk analys med sprickigt berg, 

där de vanligaste sprickgrupperna inkluderas. 

Många av bergutfallen har skett i samband med produktionsskjutning i blocket (15 av 

21), vilket indikerar att man bör titta på hur skjutningarna påverkar stabiliteten. Det 

bör undersökas om man kan skjuta mindre vid vissa tillfällen då brytningssekvensen 

är i ett känsligt läge. Även här kan numeriska modeller förmodligen ge en viss 

vägledning, se Deng, (2014). 

Kiirunavaara-gruvan har ett av värdens största seismiksystem, vilket gör att även 

seismiska händelser som inte är ”riktiga” seismiska händelser fångas upp t.ex. 

lastning i schakt, skutknackning, borrning osv. Detta är en nackdel när en kalibrering 

mot numeriska modeller ska utföras. Ett sätt att komma runt detta ”problem” utan 

större ansträngning är att t.ex. rensa seismikdatat enligt den metod som Mitri m fl. 

(2014) tagit fram. 

Problemen med plasticering ända ut till randen i beräkningsmodellerna bör kunna 

lösas med en större modell, men detta har inte inrymts inom ramen för detta 

examensarbete. Även fler parametrar såsom t.ex. mellersta och minsta 

huvudspänningen hade varit intressant att analysera, liksom en analys av ESS, 
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(Ryder, 1987 och 1988), samt skjuvdeformationer längs inkluderade strukturer. Detta 

bör övervägas i fortsatta studier.   
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7 Rekommendationer 

Vilken brytningssekvens som bör användas är svårt att säga, eftersom det beror på 

flera parametrar; bl.a. hur geologin ser ut (var bör man trycka de förhöjda 

spänningarna), var de mest seismiskt aktiva strukturzonerna i blocket finns och, hur 

de påverkas av varandra, egenskaper och sprickfyllnad i strukturzonerna, 

malmkroppensgeometri, brytningslayout i blocket och närliggande block osv. Därför 

hade det varit bra att kunna använda sig av numeriska analyser för att simulera hur 

ett förslag på brytningssekvenser för ett block kan se ut i jämförelse med ett annat 

förslag. Det är dock viktigt att beräkningarna kan göras relativt snabbt för att de skall 

kunna fungera som ett planeringsverktyg.  

Det som bör ingå i en sådan beräknings modell är:  

 Geologin i stora drag d.v.s. större lerområden, krosszoner, gråbergssliror och 

hålrum. 

 Malmgeologi (formen på malmkroppen). 

 De större seismiskt aktiva strukturzonerna eller sprickgrupper, då det råder 

oenighet om vad som är strukturer. 

 Ortar och schakt mot liggväggen. 

Den numeriska modellen kan kalibreras genom seismiska händelser eller bergutfall 

där skadekartering är gjord.  

Viktiga parametrar som indikerar omfördelning av spänningar bör tas fram för att 

underlätta analys av de olika brytningssekvenserna. 
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