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SAMMANFATTNING 
 
Aitik-gruvan utanför Gällivare är en av Europas största koppargruvor. Malm bryts i dagbrott 
och släntdesignen bygger till stor del på undersökningar och karteringsarbeten från 1970- och 
1980-talet. Idag når dagbrottet betydligt djupare nivåer jämfört med då dessa studier utfördes. 
Det var därför aktuellt med en ny undersökning för att avgöra om det råder liknande eller 
förändrade förhållanden beträffande spricksituationen i dagbrottet. I detta examensarbete 
utfördes sprickkartering med hjälp av digital stereofotogrammetri, i syfte att kartera nya 
blottade delar i dagbrottet. Arbetet innefattade även att ta fram och testa lämplig metod för 
sprickgruppsindelning och jämföra resultaten mot tidigare studier. 
 
Digital fotogrammetri användes för att digitalisera delar av dagbrottet. Tekniken bygger på att 
från minst två olika vinklar fotografera samma objekt och sedan skapa en digital 3D bild av 
berört område. Områden som innefattades av studien var en stor del av liggväggen och en 
liten del av hängväggen i den norra (geografiskt) halvan av dagbrottet. I den södra 
(geografiskt) halvan av dagbrottet stereofotograferades en liten del av liggväggen och en stor 
del av hängväggen. 
 
En statistisk och en manuell metod för identifiering av sprickgrupper undersöktes. Den 
statistiska metoden bygger på en Poisson process och Fishers distribution. En 
konvinkelavsökning kring varje spricknormal utförs för att avgöra grupptillhörighet. Den 
manuella metoden använder sig av en konturplott som grafiskt markerar områden av 
projicerade polpunkter, grupper indelas utifrån dessa grafiska markeringar. Den manuella 
metoden är att föredra då ingenjörsmässig bedömningsförmåga är ett måste. Bedömning 
måste bl a användas vid oregelbundna och svaga konturareor för att avgöra om området är av 
signifikant betydelse. 
 
En tidigare utförd sprickgruppsindelning analyserades för att ta reda på dess parametrar 
beräknade med Fishers distribution. Även olika sprickgruppsindelningar av samma 
stereofotografi utfördes för att se om Fishers distribution kan användas för att värdera bästa 
möjliga sprickgruppsindelning. Denna jämförelse visade att medelorientering tillsammans 
med standardavvikelse presenterat separat för strykning och stupning är ett bra sätt att visa 
sprickgruppsinformation. Dagbrottet delades in i domäner utifrån pol- och konturplottar. En 
vid tidigare analys använd metod (kumulativ summa) nyttjades för kontroll av domänerna. 
 
En jämförelse av framtagna sprickgrupper för respektive domän mot tidigare studier visade att 
den största skillnaden fanns för norra (geografiskt) halvan av dagbrottet. I liggvägg norr och 
mitt saknades alla sprickgrupper utom två. I de övriga delarna av dagbrottet är 
sprickgruppsorienteringarna väldigt lika de tidigare studierna. 
 
Metoden stereofotogrammetri är minst lika bra som manuella metoder i fält och 
rekommenderas för fortsatt användning. Problem som t ex att särskilja sprickor orsakade av 
förspräckning åtgärdas bäst genom mer karteringserfarenhet. Metoden medför att data är 
lättbearbetad då allt är i digital form. I Aitik bör optimalt avstånd och horisontell vinkel 
undersökas vid stereofotografering. 



  

iv 



  

v 

SUMMARY 
 
The Aitik open pit mine located outside Gällivare, is one of Europe’s largest copper mines. 
The slope design in the open pit is based on earlier investigations and joint mapping 
conducted in the 1970s and 1980s. Today the open pit reaches much lower depths compared 
to when the previous studies were preformed. A new study was necessary to determine 
whether joint conditions in the open pit have changed. In this Master’s thesis, joint mapping 
was conducted using a photogrammetric method, aiming to map new parts of the pit. The 
thesis also included the task to find and test a suitable method for identifying joint sets as well 
as compare the results with earlier studies. 
 
Digital stereo photogrammetry was used to digitise parts of the open pit. The technology is 
based on photos that taken of the same object from at least two different angles. A 3D image 
of the area of interest is then created.  The areas studied in this work were a big part of the 
footwall and a small part of the hanging wall in the northern (geographic) part of the open pit. 
In the southern (geographic) part of the pit the hanging wall and a small part of the footwall 
was included. 
 
A statistical and a manual method made for identifying joint sets was investigated. The 
statistical method is based on a Poisson process and Fisher’s distribution. A cone angle search 
around every joint normal is preformed to determine set membership. The manual method 
uses a contoured projection that graphically marks areas of projected poles. The manual 
method is preferred since engineering judgements is a must. Judgment must be used, e.g. for 
irregular or weak contours and decide if the area is significant or not. 
 
A previous joint set delineation was analysed to determine parameters calculated with 
Fisher’s distribution. Different grouping of joint sets on the same stereo photo were also 
analysed to determine if Fisher’s distribution could be used to determine the best possible 
joint set delineation. This study showed that the mean orientation together with the standard 
deviation shown separately for strike and dip was a good way of presenting joint set data. The 
open pit was divided into domains by studying pole plots and contoured projections. A 
method (cumulative sum) used in the earlier studies to control the domain boundaries were 
used here as well. 
 
A comparison of identified joint sets in the domains versus earlier studies showed that the 
largest difference was for the footwall in the north (geographic) half of the pit. This study 
lacked all joint sets but two when compared to footwall north and middle. In the other parts of 
the pit there were large similarities with the earlier studies. 
 
The photogrammetric method is at least as good as manual methods used in the field and it is 
recommended for continued use. Problems with for example identifying joints caused by pre 
split can be solved through more experience. The method brings with it the ease to work with 
data since everything is in a digital form. In Aitik optimal zoom (distance) and horizontal 
angle must be determined when using stereo photogrammetry. 
 



  

vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

vii 

TECKENFÖRKLARING 
 
Beteckning Svensk beskrivning  English notation 
FN Liggvägg norr   Footwall North 
NF Liggvägg norr  North Footwall 
FM Liggvägg mitt   Footwall Middle 
FS Liggvägg söder   Footwall South 
HN Hängvägg norr   Hanging wall North 
HM Hängvägg mitt   Hanging wall Middle 
HS Hängvägg söder  Hanging wall South 
NE Norra änden   North end 
SE Södra änden   South end 
CRJ Korsspricka   Cross Joint 
FOH Brantstupande foliation  High Angle Foliation 
FOM Måttligt stupande foliation  Middle Angle Foliation 
FOF Flackt stupande foliation  Flat Angle Foliation 
HAE Brantstupande, östlig  High Angle East dipping 
HAW Brantstupande, västlig  High Angle West dipping 
MAW Måttligt stupande, västlig  Middle Angle West dipping 
CCD Svensk beteckning saknas  Charge coupled device 
u  Enhetsvektor   Unit vector 

xu  Punkt i kartesiskt koordinatsystem Point in Cartesian coordinate system 
R  Cirkelradie   Circle radius 

Hα  Strykning   Strike 

SRα  Stupningsriktning  Dip direction 
β  Stupning   Dip 
O  Origo   Origin 
P  Projektionspunkt  Point of projection 
r  Avstånd   Distance 
´r  Avstånd   Distance 

)(P  Sannolikhet i relation till  Probability in relation to 
 en, eller en kombination, av  one, or a combination, of 
 t , v , c  eller θ   t , v , c  or θ  
( )θf  Fördelningsfunktion  Density distribution 

θ  Vinkelavstånd från sprickgrupps Angle distance from a joint group 
 medelriktning  mean direction 
t  Antal händelser  Number of events 
λ  Händelsefrekvens  Event frequency 
v  Intervallstorlek  Size of interval 
ψ  Konvinkel   Cone angle 
c  Andel av möjliga orienteringar Portion of possible orientations 
n  Antal spricknormaler  Number of discontinuity normals  
s  Begränsande sannolikhet  Limiting probability 
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M  Antal enhetsvektorer  Number of unit vectors 
K  Fishers konstant  Fisher’s constant 

nr  Resultant   Resultant
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vid design av befintligt expanderande eller nytt dagbrott är ekonomi och stabilitet två viktiga 
parametrar. Dessa kan beräknas först efter en omfattande kartering av strukturer genomförts 
och analyserats. Kartering av strukturer i ett dagbrott kan genomföras med hjälp av olika 
metoder, varav till exempel cell- och linjekartering är två beprövade metoder. I dagsläget 
existerar även digitala metoder som laserskanning och stereofoto vars produkt ger en 3D-
visualisering av berört område. Sistnämnda metod medger att kartering kan göras med hjälp 
av dator.  
 
Dagbrottet i Aitik är inget undantag. Designen bygger på tidigare statistiska analyser av 
strukturer (Call m fl, 1976; West m fl, 1985). En uppföljande kartering gjordes 1985 
(Agmalm, 1988) för att undersöka om förhållandena hade ändrats gentemot tidigare analyser. 
I dagsläget är dagbrottet avsevärt djupare än vid tidpunkt för tidigare karteringar. Planerat 
slutligt djup är också större än tidigare. I och med detta har nya områden berg blottats och det 
är ej klart huruvida spricksituationen är densamma. På basis av detta beslutades att genom 
digital fotogrammetri skanna in nya och ej karterade delar av dagbrottet för att likt Agmalms 
rapport (Agmalm, 1988) ta reda på om dagens förhållanden är annorlunda gentemot de 
tidigare undersökningarna och därmed avgöra om det krävs en uppdaterad design av 
dagbrottslänterna.  

1.2 Mål och syfte 
 
Med detta som bakgrund föreslogs ett examensarbete där strukturkartering och statistisk 
analys av liggväggen i Aitiks nordliga del samt övre dubbelpallen i den södra delen ingick. 
Målet med examensarbetet var att: 
 

• Kartera alla synliga strukturer. 
• Ta fram och testa lämplig statistisk metod för att analysera karteringsdata. 
• Jämföra resultatet med resultat från tidigare sprickkarteringar (West m fl. 1985; 

Agmalm, 1988) samt borrhålsfilmning (Berg, 2005). 
 

1.3 Genomförande 
 
Examensarbetet innefattade litteraturstudie, kartering av sprickor med hjälp av digital 
stereofotogrammetri samt sammanställning, bearbetning och utvärdering av detta. 
Litteraturstudien omfattade dels tidigare arbeten i Aitik (speciellt sprickkarteringar), dels en 
allmän del omfattande sprickkartering med olika metoder och stereofotogrammetri i 
synnerhet. Litteraturstudien innefattade också metoder för att presentera sprickdata samt 
definiera sprickgrupper.  
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Sprickkartering utifrån digital stereofotogrammetri utfördes för ett antal områden i Aitik och 
med nyttjande av befintlig programvara (JointMetriX3D). Datasammanställning och 
utvärdering omfattade statistisk analys, test av metodik för sprickgruppsindelning, 
domänindelning och kontroll, samt slutlig presentation av resultat från all utförd digital 
stereofotogrammetri i Aitik. Resultaten jämfördes avslutningsvis med tidigare 
karteringsresultat från Aitik. 
 

1.4 Avgränsningar 
 

• Endast utvalda delar av dagbrottet inkluderas i studien. 
• Beslut rörande kontroll av släntdesignen utfördes ej inom ramen för examensarbetet. 
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2 PLATSBESKRIVNING AITIK 
 

2.1 Allmänt 
 
Dagbrottet Aitik är beläget ungefär 20 km öster Gällivare och omkring 60 km norr om 
Polcirkeln, i Norrbottens län i Sverige. Aitik är en av Europas största koppargruvor. Gruvans 
ägare Boliden Mineral AB utvinner även guld och silver från malmen. Ett flygfotografi över 
Aitik visas i Figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1 Flygbild över Aitik (källa: www.boliden.com). 
 
Mineraliseringen av kopparkis hittades redan under 1930-talet, men på grund av för låga 
halter öppnades dagbrottet först 1968 då det fanns nya metoder som medförde lönsam 
brytning. 
 
Mineraliseringen har en bredd på ca 300 m och en längd på ca 2000 m. Den har en ungefärlig 
strykning N20°W och stupning på 45° mot väster. I den norra delen är mineraliseringen känd 
till ca 800 m djup men i den södra delen når den ett djup på ca 360 m under markytan. Själva 
dagbrottet är i dagsläget ungefär 2800 m långt och 1000 m brett.  
 
Från starten sattes en produktionsnivå på två miljoner ton som sedan successivt ökades till 
dagens 18 miljoner ton malm per år. Fram till och med 2007 har totalt 430 miljoner ton malm 
brutits. En ökning av produktionen önskas oftast då den medför sänkta enhetskostnader och 
därigenom stärkt konkurrenskraft på marknaden. I november 2006 beslutades vid 
bolagsstämma om en utbyggnad av Aitik (Aitik 36). För närvarande pågår byggnationer som 
en del i investeringen på 5,2 miljarder kronor som 2010 ska ge en planerad produktion om 36 
miljoner ton (Mton) malm per år. Även ett sidoprojekt pågår för att klara den satta 
produktionsnivån och projektet omnämns som ”Aitik 72” då det planeras att bryta ungefär 

http://www.boliden.com
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lika mycket gråberg som malm (d.v.s. 72 Mton berg per år). Enligt siffror från 2007 finns det 
bevisade reserver om 389,4 Mton med en halt av 0,29 % Cu, 0,2 ppm Ag och 0,2 ppm Au. 
Sannolikt finns det ännu mer reserver. Brytning i Aitik förväntas fortsätta till minst år 2025. 
 
Malmutvinning i Aitik sker med storskalig dagbrottsbrytning. Malm och gråberg borras och 
sprängs i s.k. dubbelpallar (2 x 15 m höjd). Det losssprängda berget lastas med lastmaskin på 
truck. Gråberget transporteras med truck till gråbergsupplag medan malmen transporteras till 
kross i dagbrottet. Efter krossning transporteras malmen på transportband i tunnel till 
anrikningsverket för malning, flotation, förtjockning och torkning. Det erhållna 
sligkoncentratet transporteras med lastbil till Gällivare och därefter med tåg till smältverket i 
Rönnskär.  
 

2.2 Geologi 
 
Berggrunden i och runt Aitik är av prekambrisk ålder. Mineraliseringen ligger i en skjuvzon 
som delar upp dagbrottet i en nordlig och sydlig del (Sjöberg, 1999). Utanför Aitik återfinns 
väldigt mycket granit och även en del gabbro medan dagbrottet domineras av vulkanisk sten 
och metasediment. Området mellan berggrund och jordyta täcks av ett jordlager på mellan 10-
20 m där botten utgörs av morän och toppen ofta av torv (Sjöberg, 1999). 
 
I dagbrottet återfinns bland annat amfibolit, muskovit, pegmatit, biotit, gnejs och diorit i olika 
varianter (Figur 2.2). I hängväggen förekommer olika gnejsblandningar, oftast med amfibolit. 
Malmzonen består av gnejs med varierande mängd glimmermineral (muskovit och biotit). I 
liggväggen dominerar biotitgnejs men linser med diorit förekommer också, särskilt i den 
södra delen av fyndigheten.  
 
Få storskaliga strukturer (av samma storleksordning som dagbrottslänterna) har kunnat 
identifieras i Aitik. En tydlig storskalig struktur är hängväggskontakten (en äldre 
reversförkastning) där en zon av vittrat, förskiffrat och leromvandlat berg återfinns. Längs 
liggväggen finns en zon med epidot-fältspat som kan betecknas som en storskalig struktur. I 
pallskala är foliationssprickorna de mest tydliga strukturerna. Dessa har vanligen en stupning 
på mellan 45° och 70°. Vanligast är att foliationen är som brantast vid liggväggen och planar 
ut mot hängväggen, men ibland förekommer olika foliationssprickor tillsammans (Sjöberg, 
2005). 
 
Vid tidigare karteringsarbeten som presenteras av West m fl (1985) och Agmalm (1988) är 
det möjligt att urskilja de mest förekommande sprickriktningarna, dessa kommer att 
presenteras i senare kapitel. Kartering av borrhål har också utförts (Berg, 2005) vilket visade 
på likheter fanns med de två tidigare studierna, men även indikerade nya strukturriktningar. 
Sjöberg (2005) beskriver en riktningsförändring som indikerar att foliationsriktningen 
tenderar att följa stratigrafin i dagbrottet. 
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Figur 2.2 Tolkad geologi för vertikal tvärprofil i Y4000 (vy mot väster enligt Aitikstandard, se 
avsnitt 2.4) (källa: Sjöberg, 2005). 
 

2.3 Design 
 
Dagbrottets ursprungliga design bygger på analyser från karteringar ned till ungefär 150 m 
djup (Call m fl, 1976; West m fl, 1985). Rekommendationerna från dessa studier var att 
använda sig av dubbelpallar om 2 x 15 m. Tillämpad design på liggväggen innebar att den 
undre pallen som ingår i dubbelpallen borrades 5,5 m utanför den övre pallen. Detta görs för 
att anpassa effektiv pallvinkel till medelstupningen på dominerande foliationsplan (69°). En 
fångsthylla rekommenderades också mellan dubbelpallarna. Designkriteriet för fångsthyllan 
är att den skall vara 11 m eller bredare i 90 % av fallen. Ett exempel på denna design visas i 
Figur 2.3. 
 
West m fl rekommenderade olika interrampvinklar (interramp angle i Figur 2.3) i de olika 
domänerna i dagbrottet, se Tabell 2.1. Dessa designvillkor nyttjades i princip ograverade fram 
till 1999. Sjöberg (1999) visade på möjligheten att branta upp interrampvinklarna med upp till 
5º, förutsatt att dagbrottsslänterna hölls dränerade. Uppdaterade beräkningar för en 
dagbrottsdjup på upp till 750 m visade på en möjlig totalsläntvinkel på 45º för liggväggen och 
50º för hängväggen, under förutsättning att en dränerad zon om 150 m (horisontellt avstånd) 
kan åstadkommas (Sjöberg, 2005). 
 
Tabell 2.1 Rekommenderade interrampvinklar i respektive domän enligt West m fl, 1985. 
Domän FN FM FS HN HM HS 
Interrampvinkel [°] 47 42 49 51 56 53 
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Figur 2.3 Tidigare använd pallgeometri för norra liggväggen i Aitik (Sjöberg, 1999). 
 
En förbättrad borr- och sprängteknik för pallarna, bl a innefattande förspräckning i 30 m 
långa, 70º lutande hål på liggväggen medförde också praktiska möjligheter att uppnå en 
brantare interrampvinkel. Baserat på detta har en ny design med 48º interrampvinkel på norra 
liggväggen introducerats. Palldesignen bygger på förspräckning i 30 m långa, 70º borrhål. 
Kriterat för fångsthyllor är identiskt med tidigare. För hängväggen har en design med 56º 
interrampvinkel (i norra delen) implementerats, se också Tabell 2.2. Maximal höjd på 
interrampslänt (mellan ramper) sattes till 200 m, motsvarande 6-7 dubbelpallar. 
 
Tabell 2.2 Nyttjade interrampvinklar för dagens design i Aitik (Sjöberg, 2005). 
Domän FN FM FS HN HM HS NE SE 
Interrampvinkel [°] 48 48 48 56 56 53 56 56 
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2.4 Gruvgeometri 
 
I Aitik används ett lokalt koordinatsystem där Aitiks valda gruvnorr ligger enligt positiv X-
riktning, se Figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4 Horisontell plankarta visande gruvgeometri för Aitik per 2008-10-28. 
 
I Boliden finns en fil (DHSITE.DBF) som ständigt innehåller uppdaterade värden så att rätt 
vinkel mellan de olika riktningarna kan beräknas. Ett utdrag visas i Tabell 2.3 och i Figur 2.5 
visas en grafisk representation. 
 
Tabell 2.3 Del av Aitiksystemet. 
SITECODE Z_ORIGIN E_VALUE DECLIN
AIA 360,000 282,23 3,00 
 
Data från denna fil säger att avståndet från Aitik norr till geografiskt norr är 282,23° medurs 
räknat. Deklinationen är avståndet mellan geografiskt norr och magnetiskt norr, 3°. I detta 
examensarbete kommer sprickors strykning att anges relativt gruvnorr enligt Figur 2.5. 
 
 

2. Gruv Norr. Positiv X-riktning 
3. Positiv Y-riktning 

1. Geografiskt Norr 

1.

2.

3. 
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Figur 2.5 Samband mellan väderstreck och Aitiks koordinatsystem. 

I 

GN: Gruv norr och positiv 
x-axel i Aitik systemet. 
 
GÖ: Gruv öster och 
positiv y-axel i Aitik 
systemet 
 
MN: Magnetiskt norr 
 
GEO: Geografiskt norr 
 
E: 282,23° (E_Value) 
 
I: 3° (Deklination) 

GN 

GEO 

MN 

E 

GÖ 
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3 KARTERING AV SPRICKOR 
 

3.1 Karteringsmetoder 
 

3.1.1 Cellkartering 
 
I både West m fl (1985) och Agmalm (1988) nyttjades cellkartering för att kartera sprickor i 
Aitik. Enligt West m fl (1985) delades gruvpallarna in i lika långa celler. Alla pallar 
karterades förutom de som hindrade arbete att utföras - rasmassor som låg i vägen för 
personal var ett exempel på hinder. Dessa celler mättes, märktes och klassificerades beroende 
på deras nivå och horisontella position. Inom varje cell registrerades information om nivån, 
cellnummer, cellbredd, cellhöjd och bergart. Data som registrerades inom varje cell var 
strukturtyp, orientering, lägsta lutning, maximal spricklängd, antal sprickor över en given 
sträcka, råhet, fyllningsmatrial, spricktjocklek och vattenförhållanden. Karteringen utfördes 
av grupper om två personer där dessa stod ungefär tio meter från pallväggen och antecknade 
alla strukturer de kunde se. 
 
I den efterföljande karteringen presenterad av Agmalm m fl (1986) gick det till på ungefär 
samma sätt eftersom en jämförelse med resultat från West m fl (1985) var av intresse. 
Pallväggen delades in i celler med längden tio meter, och var tionde cell inmättes av 
gruvmätare vars koordinater registrerades på en skala 1:2 000 karta över dagbrottet. Även här 
karterades varje cell av grupper bestående av två personer. 
 
Karteringsområdet inom cellen var endast de två nedersta karteringsbara metrarna, vilket 
benämndes ”karteringsfönster”. Endast strukturer som påträffades inom fönstret registrerades. 
I varannan cell registrerades alla strukturer inom karteringsfönstret och i de andra togs bara 
stora strukturer med, till exempel krosszoner, skölzoner, kontakter och förkastningar. Om det 
förekom flera sprickor med liknande orientering (10° skillnad eller mindre) ansågs de höra 
samman. Om bara några av sprickorna som ansågs höra samman tangerade karteringsfönstret 
så togs ändå de flesta av dem med även om de var placerade utanför karteringsförnstret. 
Enligt Agmalm m fl (1986) ansågs sprickor som saknade beläggning vara orsakade av 
sprängning och togs ej med i karteringen. 
 
I både Agmalm m fl 1986) och West m fl (1985) angavs sprickornas orientering relativt 
magnetiskt norr med hjälp av kompass. 
 

3.1.2 Linjekartering 
 
Även linjekartering nyttjades i studien av West m fl (1985). I denna metod sträcks ett 
mätband över området som karterades. Måttbandet utgjorde själva referenslinjen och en 
kartering av strukturer gjordes en meter ovanför och en meter under måttbandet. Alla 
strukturer längre än 15 centimeter mättes in.  
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Grundläggande information noterades som vem utförde mätningen, orientering på måttbandet, 
linjens identitet och areakoordinater för linjen. För alla sprickor som hittades noterades 
information om bergart och strukturtyp, sprickornas orientering, minsta stupning, avstånd från 
bandet som spricka påträffades, sprickor parallella till bandet, hur långt en korsande spricka 
går över en annan spricka och längden på sprickorna. Även sprickornas råhet, tjocklek, 
fyllning och dess vattenförhållanden togs med. 
 

3.1.3 Kärnkartering 
 
West m fl (1985) använde också kartering av orienterad kärna för att bestämma 
sprickorientering. De utnyttjade en metod där de via utrustning kunde ta ett avtryck av botten 
på det borrade hålet och sedan jämföra det med borrkärnorna för att få fram en riktning på 
sprickor relativt önskad norrriktning. De data som West m fl (1985) noterade var djupet där 
strukturen fanns, orientering på strukturen, vilken typ av bergart och struktur det var, om 
strukturen hörde till toppen eller botten av borrkärnan, råhet, tjocklek och fyllning. 
 
 

3.2 Digital stereofotogrammetri 
 

3.2.1 Allmänt 
 
Till varje analys av bergsmassa krävs det ett grundläggande karteringsarbete. Dessa 
karteringsarbeten tar ofta mycket tid och personalstyrka för att utföras. Personalen är i sig en 
faktor som kan försämra arbetet då dess säkerhet aldrig får kompromissas, till exempel kan de 
inte vistas i områden där det är risk för ras. Personalen kan också hindras att ta sig fram till 
önskade platser på grund av att vägen fram är blockerad på ett eller annat vis. 
  
I ett försök att komma åt detta problem började man att utveckla metoder för att kunna utföra 
mätning från fotografier, så kallad stereofotogrammetri. Det går ut på att ett tredimensionellt 
objekt som till exempel en bergvägg fotograferas från två eller fler olika vinklar. Med hjälp av 
dessa fotografier som var för sig illustrerar samma objekt tvådimensionellt, används 
tillsammans för att beräkna objektets 3D-egenskaper, se Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Principen bakom sterefotogrammetri (Gaich m fl, 2007). 
 
Enligt Gaich m fl (2007) är det av yttersta vikt att ha kunskap om egenskaperna på sin 
kamerautrustning vid digital stereofotogrammetri. Brännvidd, bildcentrum och värden på 
linser som används är några exempel.  För att effektivt ta reda på dessa egenskaper används 
olika kalibreringsmetoder. Förutom kunskap om själva utrustningen vidhåller Gaich m fl 
(2007) att det är ett måste att ha bra kontroll på omgivningen man arbetar i. Detta kan uppnås 
genom att bestämma sig för givna punkter i detta område och tilldela dessa koordinater så att 
positionsberäkningar kan genomföras. Fördelen med detta är att vilket koordinatsystem som 
helst kan användas. När detta har utförts kan sedan denna information användas för att 
beräkna ytors orienteringar relativt givet koordinatsystem.  
 
Metoden var till en början väldigt komplicerad och krävde professionell personal som kunde 
hantera utrustning och utföra beräkningarna. För att åtgärda detta och samtidigt påskynda 
processen var det tvunget att förenkla processen och göra den mer användarvänlig. Därför 
påbörjades försök att använda algoritmer i mjukvaruprogram till datorer som kunde utföra 
beräkningsprocessen automatiskt. Detta ledde fram till idag då programvara sköter detta av 
sig självt och kan producera tredimensionella bilder utifrån ett bildpar taget med i princip 
vilken kamera som helst. 
 
Vid själva bildbehandlingen är referenspunkter inget krav men önskvärt om bilderna ska 
kunna återge objektet man arbetar med i rätt skala. Därför tilldelas kända punkter koordinater 
så att det i slutändan produceras en metrisk bild som sedan kan användas för att återge 
nästintill exakt information om önskat objekt. Efter bildbehandlingen går det att använda 
denna bild och utföra mätningar av sträckor och orienteringar. Även detta görs med dator och 
programvara då all information finns lagrat digitalt. 
 
Gaich m fl (2007) påpekar att om en hög detaljnivå önskas eller väldigt stora objekt skall 
undersökas där utrustningen inte räcker till, så går även det bra då tekniken erbjuder 
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möjligheten att sammanfoga flera bilder till ett enda stort objekt. Bildbearbetningen ställer en 
del krav på datorkraft, där rekommenderat minimum är Intel Pentium 2 GHz eller likvärdig 
processor, 2 Gbyte arbetsminne och separat 3D grafikkort med minst 256 Mbyte arbetsminne 
(Pötsch, 2008). För att underlätta bildbehandlingen kan bilder delas upp i mindre delar för att 
minska kravet på till exempel arbetsminne. 
 
I och med denna teknik har man lyckats förbättra de tidigare problemen med traditionella 
tidskrävande karteringsarbeten och analyser. En kamerautrustning kan komma åt att se och 
vistas på områden där personal hindras åtkomst på grund av dålig framkomlighet eller där det 
är för farligt för en människa att vistas.  
 
En del negativa sidor av metoden är till exempel behovet av gruvmätare för att mäta in 
punkter i området. På de producerade bilderna inträffar det att sprickor inte syns Även om de 
syns kan en del sprickor vara svåra att ta ut en orientering på. Efterbehandlingen av 
karteringen tar tid i besiktning även om allt är i digital form. Ljusförhållanden, 
vattenförhållanden och bildkvalitet spelar alla en roll vid identifiering av sprickor, ett 
skuggigt område med mycket fukt kan omöjliggöra identifiering. Kvalitet och resultat av 
arbetet är beroende av användarens erfarenhet inom metoden och tidigare erhållen kunskap av 
karteringsarbete. 
 
Ett alternativ till digital fotogrammetri är olika former av laserskanning. LiDAR är en 
laserskanningsmetod vars tillämpning på sprickkartering av slänter presenterades av Lato m fl 
(2009). Där visades bl a hur resultaten av kartering av samma område kan skilja sig beroende 
på från vilken vinkel skanningen utfördes. Liknande problem kan möjligen uppkomma vid 
digital fotogrammetri men detta har ej undersökts närmare. 
 

3.2.2 JointMetriX3D 
 
Ett av företagen som utvecklat verktyg for digital stereofotogrammetri är 3G Software & 
Management, däribland bl a JointMetriX3D. Denna metod har provats tidigare i Aitik och 
användes för detta examensarbete under de första dagarna i oktober 2008. 
 
För att använda sig av den automatiska metoden med datorer och få en lyckad metrisk 3D bild 
med JointMetriX3D ställde Gaich m fl (2003) en del krav: 
 

• Omedelbar bildbehandlig på plats är nödvändig, vilket medför att digitalt medium 
måste användas (digital kamera). 

• Upplösningen på bilderna bör vara mer än 12 Mp (Megapixel) för att kunna identifiera 
små strukturer från bilderna. 

• Måste kunna avbilda färger bra för att kunna se till exempel naturliga gränser eller 
vittrat berg. 

• Kameran måste kunna ta minst två bilder från två olika vinklar som visar samma 
objekt. 

• Den geometriska felmarginalen måste hållas inom centimeter. En koordinat på ett 
stereofotografi får ej fela mer än inom centimeteravstånd från den verkliga 
koordinaten. 
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• En funktion som automatiskt tar reda på relationer mellan bilderna och dess 
omgivning måste finnas. 

• Ska klara att skanna av data fort. 
 
En CCD panorama-linjeskannings kamera var svaret på kraven ställda av Gaich m fl (2003). I 
metoden JointMetriX3D låter de kameran stå på ett trebensstativ (Figur 3.2) och kontrollen 
över kameran sköts via en bärbar dator där också de skannade bilderna lagras. JMX 
PanoramaScanner som de döpt sin kamera till kan generera väldigt högupplösta bilder på mer 
än 100 Mp. Kvaliteten (upplösningen) på bilderna avgörs inte av avståndet till objektet utan 
enbart av höjden av medtaget objekt är av betydelse då antalet vertikala sensorelement 
bestämmer upplösningen i panoramabilden (Gaich, 2006). 
 

 
Figur 3.2 JMX PanoramaScannern är monterad på trebensstativ och den bärbara datorn är 
dess styrenhet. 
 
När en skanning har utförts så använder de den egenutvecklade programvaran JMX 
Reconstructor för att automatiskt beräkna tredimensionella punkter som är sammankopplade 
och geometriskt sammanbundna med en bild framtagen från en annan vinkel, och en metrisk 
3D bild skapas av det önskade objektet. Om ett internt koordinatsystem används så ges 
prisman som satts ut inom mätområdet lokala koordinater som sedan används i skapandet av 
den metriska 3D bilden (Gaich, 2006). När detta är klart används det specialutvecklade 
programmet JMX Analyst som tillåter användaren att rotera, panorera, zooma och även utföra 
mätningar på de metriska 3D bilderna (Gaich, 2006; Gaich m fl, 2007). 
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3.2.3 Karteringsfunktionalitet med JMX Analyst 
 
All kartering som är utförd med programmet JMX Analyst på de tredimensionella bilderna 
utgörs av punkter som i sin tur bildar linjer eller areor. Genom att klicka på önskade delar så 
får man direkt metrisk information. Vilken del som helst av den genererade tredimensionella 
bilden kan beröras med en muspekare och sedan följa en yta när musen dras (Gaich m fl, 
2007). 
 
Vid kartering av sprickor markerar man sprickans kontur längs berget med punkter. Utifrån 
dessa punkter kan programmet känna av en skillnad i höjd och sidled och då knyta samman 
punkterna och bilda ett sprickplan. Även sprickors orientering blir då kända och presenteras 
som stupningsriktning och stupning. Markerade areor ger i bilden en pil som illustrerar 
sprickplanets normal (Gaich m fl, 2007). Ett karteringsexempel visas i Figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3 Linjerna som följer sprickans kontur utgörs av punkter placerade av användaren. 
 
De ovannämnda är klassade som grundläggande funktioner som kan utnyttjas för vidare 
bearbetning. När man har fått fram sprickors parametrar som areor, avstånd och orientering 
kan dessa delas in i grupper. Detta görs av operatören till programmet, och när all indelning 
har skett kan man nyttja analysprogrammet till att plotta hemisfäriska plottar och få en grafisk 
översikt. Visar det sig att en felaktig indelning har gjorts kan man ändra sina val antingen 
genom att klicka på bilden eller plotten. Statistiska parametrar som konfidenskon och 
koncentrationer visas direkt, och informationen uppdateras då grupper ändras (Gaich m fl, 
2007). 
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Strukturernas parametrar sparas som tredimensionell information vilket innebär att verklig 
längd av sprickorna som markerats på bilderna kan beräknas med sprickans koordinater. JMX 
Analyst ger också möjligheten att exportera den geometriska informationen relaterad till den 
tredimensionella bilden till andra format som CAD (dxf) och andra standardiserade grafiska 
format som VRML (Virtual Reality Modeling Language), Inventor (av programmet Autodesk 
Inventor) och ASCII (text). Sprickdata som erhållits från mätning kan exporteras till 
kommaseparerade filer (csv) (Gaich, 2006). 
 
 

3.3 Sprickors orientering 
 

3.3.1 Orientering i sfären 
 
När man står vid en bergvägg och ser en spricka kan man använda sig av högerhandsregeln 
för att definiera en sprickas orientering. Det går till så att man anger sprickans stupning med 
höger hand. Handflatan går jäms med sprickplanet (eng: slipface plane) i Figur 3.4 och 
fingrarna pekar nedåt. Sträcker man då ut tummen vinkelrätt mot fingrarnas riktning får man 
fram sprickplanets strykningsriktning (eng: strike of slipface plane), se Figur 3.4. Strykning 

Hα  anges i kompassriktning och är positiv medurs (Formel 3.1). 
 
Strykning  [ ]°≤≤° 360α0     α HH   Formel 3.1 
 
Stupningen är definierad enligt verklig stupning (eng: true dip) i Figur 3.4. I Figur 3.5 har den 
vinkeln β  och antar ett värde mellan 0°-90°. Verklig stupning är således den brantaste 
stupningen som uppstår i sprickplanet. 
 

 
Figur 3.4 Förhållande mellan bl a verklig stupning, strykning, stupningsriktning och 
normalen till sprickplanet (fritt från Martel, 2009). 
 

Sprickplanets 
normal 

SRα  

( Hα ) 
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Ett annat vanligt sätt att ange sprickors orientering är genom stupningsriktning ( SRα ) och 
stupning  β , se också Figur 3.4. Stupningsriktningen är positiv medurs kompassriktning och 
ligger 90° medurs från strykningen räknat, se Figur 3.5. Värden erhållna från JMX Analyst 
ger direkt stupningsriktning och stupning, och omvandling till strykningsriktning sker genom 
Formel 3.2 från stupningsriktning.  
 
Stupningsriktning [ ]°≤≤°+= 360α0   90α  α SRHSR

o  Formel 3.2  
Stupning  [ ]°≤≤° 90β0        β  Formel 3.3 
 
 

 
Figur 3.5 Grafisk relation mellan stupningsriktning och strykning (fritt efter Priest, 1985). 
 
Orienteringen för en sprickas normal är också bra att veta då den används vid 
projektionsplottning. Sprickplanets normal utgår från origo (Figur 3.6) och ligger 90° från 
både stupning och strykning, se även Figur 3.4. Därmed får normalens stupningsriktning och 
stupning enligt Formel 3.4 och Formel 3.5. 
 

[ ]°≤≤°°±= 360α0    180αα NSRN  Formel 3.4 
[ ]°≤≤°−°= 90β0          β 90βN  Formel 3.5 

 
Sprickplanets normal kan liknas vid en linje med orientering i sfären enligt strykning och 
stupning. Denna linje går både i den nedre och övre hemisfären i Figur 3.6. Ändpunkterna på 
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linjen, pol P och P’, är linjens polpunkter som uppstår när linjen når längden R (Figur 3.6) 
från origo räknat och då tangerar sfärens ytterkant. Ett kartesiskt koordinatsystem visas i 
Figur 3.6. Enligt Priest (1993) är det för att definiera orienteringen på ett bra sätt i de båda 
hemisfärerna med koordinater. Samtidigt möjliggör det användning av högerhandsregeln då 
stupningsvinkeln är positiv nedåt vilket är z-axelns positiva riktning. 
 

 
Figur 3.6 Normalen går genom båda hemisfärererna, polpunkter uppstår där normalen 
tangerar sfärens ytterkant och ett kartesiskt koordinatsystem används för matematisk 
definition av normalen (fritt efter Priest, 1985). 
 
I och med implementeringen av ett kartesiskt koordinatsystem i Figur 3.6 kan vilken linje 
eller vektor som helst definieras matematiskt i denna rymd. Detta genom att utgå från origo 
och sedan gå vidare till en utav polpunkterna och där notera koordinaterna xu , yu  och zu . 
Längden på linjen eller storleken på vektorn fås genom Formel 3.6. Det underlättar om vi 
håller sfärens radie R till 1 då u kan kallas enhetsvektor, och då är xu , yu , zu  dess cosinus 
riktning (Priest, 1993). En vektor med en längd större än 1 normaliseras (delas med sin egen 
längd) för att bli enhetsvektor och därmed ange enbart riktning. 
 
Resultantvektor 222

zyx uuuu ++=   Formel 3.6 
 



  

18 

Enligt Priest (1993) kan man om man har de kartesiska komponenterna för en linje i sfären 
räkna ut vinklarna för stupningsriktning och stupning enligt Formel 3.7 och 3.8. Saknas de 
kartesiska komponenterna medan linjens orientering är känd så används Formel 3.9. Q  i 
Tabell 3.1 används för att stupningsriktningen ska hamna i rätt del av cirkeln.  
 
Tabell 3.1 Korrigeringsfaktorn Q adderas till Formel 3.7 beroende på vart de kartesiska 
komponenterna ux och uy befinner sig i koordinatsystemet som visas i Figur 3.6 så att 
stupningsriktningen blir rättvisande. 

xu  yu  Q  
 0≥   0≥  0° 

0<   0≥  180° 
0<  0<  180° 
 0≥  0<  360° 

 
 

Stupningsriktning Q
u
u

x

y
N +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= arctanα   Formel 3.7 

 

Stupning  
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

+
=

22
arctan

yx

z
N

uu

u
β   Formel 3.8 

 

Kartesiska koordinater 

Ny

NNy

NNx

uu

uu

uu

β

βα

βα

sin

cossin

coscos

⋅=

⋅⋅=

⋅⋅=

  Formel 3.9 

 
Notera: xu , yu  och zu  ovan är kartesiska x-, y- och z-koordinater för en sprickas 

normal. u  har storleken 1 då endast riktning är av betydelse i detta arbete. 
 

3.3.2 Projicering av sprickors polpunkter 
 
Enligt Priest (1985) finns det två vanliga sätt att projicera en linjes polpunkter, nämligen ”lika 
area”-projektion (eng. “equal area projection”) och “lika vinkel”-projektion (eng. “equal angle 
projection”). Vid ”lika vinkel”-projektion projiceras polpunkt på projektionsplanet och i ”lika 
area”-projektion projiceras punkten på samma plan fast illustreras på den horisontella linjen 
under globen i Figur 3.7. 
 
Det spelar ingen större roll vilken av metoderna som väljs, huvudsaken är att användaren är 
konsekvent vid användandet då det blir en förskjutning av projektionspunkterna mellan ”lika 
area”-projektion och ”lika vinkel”-projektion. Vår punkt P´ projiceras vid ”lika vinkel”-
metoden där P visas i Figur 3.7, medan i ”lika area”-metoden är det punkt P´´ som utgör 
projektionen. Sträckan r och r´ beräknas med Formel 3.10. 
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Beräkning av r och r´ 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=

2
90cos2´

2
90cos2

β

β

Rr

Rr
  Formel 3.10 

 
 

 
Figur 3.7 i Till vänster i bild visas ”lika vinkel”-projektion” och till höger ”lika area”-
projektion (fritt efter Priest, 1985). 
 
Dessa båda metoder går även att plotta direkt på projektionsplanet med hjälp av matematiska 
formler. Detta lämpar sig speciellt för att på automatisk väg plotta upp stora mängder med 
sprickor. Det går att utföra genom att ta fram normalens orientering med Formel 3.6 och 3.9 
och sedan skapa ett program som använder sig av Tabell 3.2 för plottning på 
projektionsplanet.  
 
Tabell 3.2 Formler för matematisk beräkning av projektionspunkt i ett tvådimensionellt 
projektionsplan (Priest, 1993). 
 x-koordinat y-koordinat 
”lika vinkel”-projektion 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
90cos βR  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
2

90tansin βαR  

”lika area”-projektion 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅⋅
2

90coscos2 βαR  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅⋅
2

90cossin2 βαR  

 
Det finns även färdigskrivna program som hanterar detta så man inte behöver utveckla något 
själv, se t ex RocScience (2008) för information om DIPS version 5.1. 
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3.4 Sprickgrupper 
 
En grupp av sprickor kan definieras som ett antal sprickor med liknande orientering. Ofta 
utgår man från sprickornas normal och söker områden där koncentrationen av polpunkter är 
något högre (en polpunkt uppstår där ett sprickplans normal tangerar sfären yttre gräns). 
 
Vid indelning av sprickor i grupper finns det flera möjligheter. Ett sätt är att följa rådet från 
Call m fl (1977) och använda sin ingenjörsmässiga bedömningsförmåga och välja 
sprickgrupper grafiskt från plottar. Det är då önskvärt att vara familjär med berörda strukturer 
på plats. En annan metod är automatiserad och indelning sker med statistik. Mahtab m fl 
(1972) skrev ett fullt automatiserat Fortranprogram vid namn PATCH. Även Priest (1993) 
använder sig av deras kunskaper i hans utvecklade Pascalprogram CANDO, som också delar 
in sprickgrupper med hjälp av statistik.  I nedanstående kapitel är all information som rör 
statistiska hjälpmedel vid sprickgruppsindelning hämtad från Priest (1993). 
 
De båda nämnda statistiska metoderna liknar varandra, men skillnader finns. Den främsta 
skillnaden är i hur gruppindelningen utförs. Mahtab m fl (1972) delar in sfärens yta i 100 lika 
stora delar och beräknar antalet spricknormaler inom varje sådan del. Intilliggande 
uppdelningar av sfärens yta som innehåller högre koncentrationer av spricknormaler delas in i 
sprickgrupper. Priest (1993) utför med sitt program en vinkelavsökning utifrån varje sprickas 
normal för att finna närliggande sprickor att skapa grupp med. 
 

3.4.1 Statistisk identifiering 
 
De statistiska sannolikheterna associerade med slumpmässiga händelser kan utryckas med en 
Poisson process,  
 

( )
!

),(
t

vevtP
tv ⋅

=
⋅− λλ

  Formel 3.11 

 
där sannolikheten, ),( vtP av exakt antalet t  händelser som inträffar i ett intervall av storlek v  
beskrivs i Formel 3.11. Här är t  ett heltal, λ  utgör händelsefrekvensen och v  kan betraktas 
som ett område av sprickors normal. 
 
Området som utgörs av v  kan ytterligare definieras som en kon med vinkel ψ  som utgår från 
en sprickas normal med orientering βα / . Denna kon kommer att innehålla ett antal c  av alla 
möjliga likformigt fördelade orienteringar i hemisfären, se Formel 3.12. 
 

ψcos1−=c    Formel 3.12 
 
Om provområdet av alla orienteringar i hemisfären kan antas till storleken 1 (enhetsvektor) så 
blir intervallet cv = . Om vi då har ett totalt provområde bestående av n  antal 
spricknormaler, ersätts händelsefrekvensen λ  med n och Formel 3.11 skrivs om. 
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  Formel 3.13 

 
Formel 3.13 ger sannolikheten att det påträffas exakt t  antal spricknormaler inom konvinkeln 
runt en av spricknormalerna. Men det som är intressant här är att veta sannolikheten att det 
finns fler spricknormaler inom samma konvinkel. Detta görs med summering. 
 

( )∑
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⋅− ⋅
−=>
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j

jcn

j
cnectP

0 !
1),(  Formel 3.14 

 
Om n  och c  är givna i Formel 3.14 så kommer sannolikheten ),( vtP >  att minska då antalet 
händelser t  ökar. Därför införs en kritisk gräns för t  som här noteras som kritiskt . Det är det 
minsta värdet för t  som ger sctP ≤> ),( . Här är s  en begränsande sannolikhet, som går att 
använda i Formel 3.12 enligt cs =  och därmed räkna ut vilken konvinkel som ges av att sätta 
in denna begränsande sannolikhet. 
 
Om inte den begränsande sannolikheten s  används prövar man sig fram med olika intervall 
på konvinkeln och beräknar ett värde på c  enligt Formel 3.12. Nästa steg är att använda sig 
av Formel 3.14 och låta t  gå från noll till det positiva heltal som gör att sannolikheten 

),( vtP >  blir mindre eller lika med c . Det heltal som uppfyller detta är det kritiska värdet 

kritiskt . 
 
Tanken är att när alla dessa värden är givna för våra parametrar, låta ett datorprogram 
inspektera varje karterad sprickas normal. Programmet ska då gå igenom alla andra normaler 
och se om de faller innanför gränsen för given konvinkel runt given normal. En normal som 
har kritiskt  eller fler spricknormaler inom konvinkeln kallas kompakt för vinkeln ψ . 
 
En spricka anses vara kompakt för att dess normal ligger inom konvinkeln av signifikant fler 
normaler än som kunde förväntas från dessa orienteringar. Alla par av kompakta punkter 
inspekteras, och om vinkeln mellan dessa par är mindre än ψ  kommer de att tilldelas samma 
sprickgrupp. På detta vis kan gruppen växa och sammankoppla dessa kompakta punkter och 
alla sprickor som inte anses som kompakta men som ligger inom ψ  från en av dessa 
kompakta punkter räknas in i sprickgruppen. 
 

3.4.2 Fishers distribution 
 
Priest (1993) beskriver att i statistiska analyser av orienteringar utförda av Fisher så antog han 
att mängden orienteringsvärden fördelats kring ett sant värde. Detta är ekvivalent med 
antagandet att sprickors normaler inom en sprickgrupp fördelats kring ett sant värde. Det 
antogs att sannolikheten att ett slumpmässigt valt orienteringsvärde från en sprickgrupp 
skapar en vinkel mellan θ  och θθ d+  med sprickgruppens sanna riktnings värde, se Formel 
3.15. 
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θηθ θ deP K cos)( =   Formel 3.15 

 
Här är K  en konstant som kontrollerar formen och fördelningen. η  är en variabel som ser till 
att en ringarea (eng: annulus) av bredd θd  och en vinkel θ  från den verkliga orienteringen i 
en enhetssfär är proportionell med θsin , vilket medför att )(θP  också måste vara 
proportionell mot θsin . η  tillser även att summan av alla möjliga värden av )(θP är 1, se 
Formel 3.16. 
 

KK ee
K

−−
=

θη sin   Formel 3.16 

 
Kombineras Formel 3.15 och 3.16 och delas med θd fås en fördelningsfunktion enligt Formel 
3.17. 
 

( ) KK

K

ee
eKf −−

=
θθθ

cos sin   Formel 3.17 

 
Priest (1993) säger att den här modellen är värdefull vid analys av sprickorienteringar, men då 
det är en symmetrisk modell är det viktigt att ha i åtanke att den endast ger approximationer 
för ickesymmetriska data. Han påpekar också att forskning som har gjorts har lett fram till 
flera utvecklade grupperingsalgoritmer, men att större vikt borde ha lagts tidigare på att få 
ordning på problemen med hur tillförlitliga orienteringsvärdena är som används. 
 
Konstanten K  som även kallas Fishers konstant är ett mått på graden av gruppering eller 
föredragen orientering inom mängden av sprickor. Tätare gruppering ger ett högre värde på 
konstanten. Fisher kom fram till att en tillräckligt bra uppskattning av K  kan fås från ett 
stickprov av M enhetsvektorer, vars resultant är av storleken nr  i Formel 3.18 (källa: Priest, 
1993). 
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De flesta sprickgrupper ger ett K -värde som överstiger 5 enligt Priest (1993) varvid Formel 
3.18 reduceras. 
 

nrM
MK
−

=    Formel 3.19 

 
För stora värden av M  så ändras formeln ytterligare för att ge en bättre uppskattning (källa: 
Priest, 1993). 
 

nrM
MK
−
−

=
1    Formel 3.20 
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Formel 3.20 fungerade bra för värden på K  som översteg 3, så för att ge ett bra ej överskattat 
värde av K , då K  är stort nyttjas Formel 3.21 (källa: Priest, 1993). 

nrM
MK
−
−

=
2    Formel 3.21 

 
Nästa steg är att förklara sannolikheten att en slumpmässigt vald orientering har en vinkel 
mellan 1θ  och 2θ gentemot den sanna orienteringen på gruppen, enligt Formel 3.22. 
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θθθ  Formel 3.22 

 
För att ta reda på sannolikheten att en slumpvald orientering skapar en vinkel som är mindre 
än θ  gentemot den sanna orienteringen sätts 01 =θ  och 2θθ =  i Formel 3.22. 
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θ   Formel 3.23 

 
Då K  är större än 5 så blir termen Ke− väldigt liten och kan ignoreras, varvid Formel 3.23 
förenklas.  
 

)1(cos1)( −−≈< θθ KeP   Formel 3.24 
 
Ur Formel 3.24 bryts θcos  ut, se Formel 3.25. 
 

K
P ))(1ln(1cos θθ <−

+≈   Formel 3.25 

 
Priest (1993) nämnde att Fisher påpekade problemet med att placera konfidensgränser på 
resultantvektorn nr . Han visade med hjälp av Formel 3.26 sannolikheten att resultantvektorn 
skapar en vinkel mindre än den sanna orienteringen. 
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θcos   bryts ut ur Formel 3.26 vilket visas i Formel 3.27. 
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Då M  är stort kan en förenklad approximation av rP  göras enligt Priest (1993). 
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)1(cos1)( −−=< θθ nrK
r eP   Formel 3.28 

 
Ur Formel 3.28 bryts θcos  ut och Formel 3.29 erhålls. 
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+=   Formel 3.29 

 
Priest (1993) säger att dessa formler bara ger korrekta värden om varje orienteringsvärde har 
enhetsstorlek, det vill säga storleken 1. För att omvandla en vektor till enhetsvektor så måste 
vektorn normaliseras. 
 

3.4.3 Manuell identifiering 
 
Manuell identifiering av sprickgrupper görs med fördel med hjälp av konturplottar, som enligt 
Priest (1985) består av en trestegsprocess och som han i sin litteratur går igenom detaljerat. 
Det är ett tidskrävande arbete som fördelaktigt görs med hjälp av dator. Tanken är att utifrån 
plottningen av sprickors normaler markera den procentuella andelen sprickor som ingår i 1 
procent area av en projektionscirkel. Ett exempel visas i mitten av Figur 3.8. 
 
Med hjälp av denna konturplott så kan koncentrationspunkter av sprickor med liknande 
orientering lätt ses med blotta ögat, och dessa delar delas in i sprickgrupper. Eftersom det är 
dessa punkter som är av intresse kan konturintervallet justeras för att lättare åskådliggöra 
dessa högre koncentrationer. Oftast räcker det med ett konturintervall på 1 % men vid väldigt 
stora anhopningar kan 2 % eller högre vara nödvändigt. För funna gravitationscentra finns en 
tumregel presenterat i Tutorial 3 för DIPS (RocScience, 2008) som säger att om styrkan i 
gravitationscentra är 6 % eller högre är det av signifikant betydelse. Mellan 4 % - 6 % är av 
medelmåttig betydelse och under 4 % är det av liten betydelse om inte det totala sprickantalet 
överstiger flera hundra sprickor. 
 

 
Figur 3.8 Till vänster visas polplott, i mitten visas konturplott och till höger indelning av 
sprickgrupper (West m fl, 1985). 
 
Ett problem som kan uppstå är att det på konturplotten fås stora areor av osymmetrisk form 
eller att det med ögat inte går att se ett självklart gravitationscentra. Det är då en statistisk 
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indelning av grupper kan vara till hjälp vid identifiering av representativa orienteringar för 
grupper satta i dessa områden. Objektiva lösningar finns, två av dessa presenteras bl a av 
Priest (1993) och Mahtab m fl (1972). 
 
 

3.5 Identifierade domäner och sprickriktningar i Aitik 
 
Flera tidigare sprickkarteringar har utförts i Aitik. I denna rapport redovisas främst de två 
senaste studierna: West m fl (1985) samt Agmalm (1988). Den förstnämnda studien 
jämfördes med Call m fl (1976) och beräknade släntvinklar. Studien gjord av Agmalm (1988) 
utfördes för att konstatera om det rådde annorlunda förhållanden gentemot vad som 
presenterats av West m fl (1985). 
 
Med hänvisning till 1985 års rapport (West m fl, 1985) så varierar geologiska strukturer, 
vattenförhållanden och berghållfasteten inom ett dagbrott. Detta medförde att dagbrottet 
delades upp i s.k. domäner, där varje domän har liknande egenskaper med avseende på 
bergart, sprickorienteringar och sprickegenskaper. Domänindelningen låg sedan till grund för 
design av dagbrottsslänterna.  
 
Uppdelningen gjordes först med avseende på geologiska förhållanden, exempelvis kontakter 
mellan olika bergtyper eller där stora strukturer hittades. Efter denna indelning analyserades 
sprickornas egenskaper eftersom sprickor inom en viss sprickgrupp i en domän bör ha 
liknande egenskaper och dessa egenskaper ska representera alla sprickor inom tillhörande 
grupp. Om det visade sig vara för mycket spridning av sprickparametrar inom domänen är det 
ett tecken på att domänen måste delas upp ytterligare, eller att helt nya avgränsningar måste 
bestämmas (West m fl, 1985). Den initiala (ursprungliga) domänindelningen av Aitik som 
klarade dessa krav presenteras i Figur 3.9, NE och SE i bilden tillades senare av Boliden och 
delades ej in av West m fl (1985). 
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Figur 3.9 Ungefärlig grafisk indelning av domänerna i dagbrottet, gränser för NE och SE är 
ej verifierade i dagsläget. 
 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
FN Footwall North   Liggvägg norr  
FM Footwall Middle   Liggvägg mitt 
FS Footwall South   Liggvägg söder 
HN Hanging wall North   Hängvägg norr 
HM Hanging wall Middle  Hängvägg mitt 
HS Hanging wall South  Hängvägg söder 
NE North End   Norra änden 
SE South End   Södra änden 
 
Enligt West m fl (1985) togs data inom de bestämda domänerna från cell-, linje- och 
kärnkarteringen och analyserades via plottning av sprickornas polpunkter på Schmidt- och 
konturplottar. Från dessa plottar kunde sprickgrupper identifieras visuellt, se Figur 3.8. 
 
Indelning av sprickgrupper togs upp i Call m fl. (1977), där de beskrev att användandet av 
numeriska statistiska metoder fanns att tillgå då en visuell bedömning inte var möjlig. Men de 
poängterade att eftersom dessa metoder var strikt numeriska inkluderades ej den 
ingenjörsmässiga bedömningen som kan göras visuellt vid kartering och utifrån plottarna. 
 
Gränser upprättades kring karterade sprickgrupper från de olika metoderna och den 
genomsnittliga orienteringen bestämdes. Efter att data från de olika karteringsmetoderna gåtts 
igenom konstaterade West m fl (1985) att cellkarteringsdata var de mest representativa och 
användes vid fortsatt analys. Data från cellkartering samt identifierade sprickgrupper 
presenteras i Tabell 3.3. 
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Tabell 3.3 Sammanställning av sprickgruppsdata (West m fl, 1985). Riktningar, längder och 
avstånd anges som medelvärde ± standardavvikelse. 

Domän Namn 
Sprickgrupp 

Strykningsriktning 
[°] 

Stupning 
[°] 

Spricklängd 
[m] 

Sprickavstånd 
[m] 

Antal 
Sprickor 

FOH 106 ± 14,2 68,4 ± 13,8 3,9 ± 2,9 1,38 ± 1,0 150 
FOF 122,4 ± 13,3 13,5 ± 6,4 5,0 ± 2,7 0,90 ± 0,6 55 
HAE 162,8 ± 12,7 89,1 ± 8,1 4,1 ± 2,8 0,91 ± 6,6 150 
HAW 221,5 ± 17,9 88,8 ± 8,6 2,8 ± 2,1 1,12 ± 0,9 100 

FN 

MAW 57,7 ± 11,8 51,9 ± 15,4 3,4 ± 2,7 0,98 ± 0,9 41 
FOH 110,5 ± 14,6 71,3 ± 12,2 4,6 ± 3,7 1,69 ± 1,0 158 
FOM 108,2 ± 14,4 36,2 ± 9,5 5,5 ± 4,9 1,06 ± 0,6 91 
HAE 350,7 ± 14,6 90 ± 8,7 4,6 ± 3,3 1,19 ± 0,7 147 FM 

HAW 238,6 ± 20,5 88 ± 11,9 2,9 ± 2,7 1,26 ± 0,9 123 
FOF 84,1 ± 22,4 20,5 ± 7,8 5,1 ± 4,9 1,00 ± 0,7 51 
FOM 91,9 ± 15,6 48,6 ± 8,3 4,1 ± 3,6 1,04 ± 0,8 66 
FOH 94,5 ± 14,8 79,7 ± 7,4 3,7 ± 2,9 1,67 ± 1,0 52 FS 

HAE 174,2 ± 8,1 88,9 ± 6,0 6,6 ± 3,7 1,12 ± 1,1 90 
CRJ 284,9 ± 12,6 39,4 ± 8,8 4,9 ± 1,3 1,19 ± 0,8 54 
FOM 112,1 ± 11,1 45,7 ± 10,0 5,5 ± 3,9 0,94 ± 0,7 74 
FOH 104,4 ± 10,9 81,9 ± 5,7 3,8 ± 2,2 1,73 ± 0,9 21 
HAE 350,7 ± 13,7 87,8 ± 8,9 4,9 ± 3,7 1,10 ± 0,8 101 

HN 

HAW 232,1 ± 16,6 89,9 ± 9,7 3,0 ± 2,6 1,38 ± 0,9 87 
CRJ 270,9 ± 14,8 37,1 ± 7,2 3,1 ± 1,8 1,16 ± 0,7 37 
FOF 97,4 ± 19,2 17,2 ± 7,0 4,8 ± 3,3 1,11 ± 0,8 42 
FOM 100,4 ± 12,3 47,9 ± 9,7 5,0 ± 3,9 1,00 ± 0,6 59 
FOH 93,7 ± 12,6 77,3 ± 6,9 4,2 ± 2,8 1,82 ± 1,1 38 
HAE 341,3 ± 14,7 88,8 ± 6,2 5,3 ± 3,7 1,16 ± 0,8 112 

HM 

HAW 234,7 ± 13,3 85,5 ± 8,2 3,3 ± 3,0 1,33 ± 1,1 55 
CRJ 255,5 ± 21,8 49 ± 12,3 3,3 ± 3,1 0,97 ± 0,7 168 
FOM 82,4 ± 14,6 50,5 ± 10,0 4,6 ± 3,9 0,76 ± 0,6 170 
HAE 153,6 ± 23,2 90 ± 7,8 4,5 ± 3,1 1,21 ± 1,0 236 HS 

HAW 221,4 ± 13,4 86,3 ± 8,4 3,5 ± 2,5 1,11 ± 0,9 81 
 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
CRJ Cross Joint   Korsspricka 
FOH High Angle Foliation  Brantstupande foliation 
FOM Middle Angle Foliation  Måttligt stupande foliation 
FOF Flat Angle Foliation  Flackt stupande foliation 
HAE High Angle East dipping  Brantstupande, östlig 
HAW High Angle West dipping  Brantstupande, västlig 
MAW Middle Angle West dipping Måttligt stupande, västlig 
 
Under 1985 utfördes en kartering av dagbrottet och Agmalm (1988) analyserade dessa data 
med hjälp av pol- och kontrurplottar. Agmalm (1988) anpassade sin tolkning av sprickgrupper 
så de passade in med studien av West m fl (1985) även om han kunde se alternativa 
tolkningssätt. En sammanställning av sprickgrupper enligt Agmalm (1988) visas i Tabell 3.4. 
Agmalm såg skillnaderna som väldigt små och de skillnader som fanns gjorde förhållandena 
bättre och designen behövde inte ändras i dagbrottet. Jämförelsen mellan West m fl (1985) 
och Call m fl (1976) visade på väldigt små skillnader även där.  
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Tabell 3.4 Sammanställning av sprickgruppsdata (Agmalm, 1988). Riktningar, längder och 
avstånd anges som medelvärde ± standardavvikelse. 

Domän Namn 
Sprickgrupp 

Strykningsriktning 
[°] 

Stupning 
[°] 

Spricklängd 
[m] 

Sprickavstånd 
[m] 

Antal 
Sprickor 

FOH 113 ± 14,3 68 ± 9,5 6,6 ± 4,2 1,0 ± 0,8 66 
FOF 74 ± 36,8 14 ± 6,7 3,5 ± 1,0 1,9 ± 1,8 19 
HAE 171 ± 12,1 88 ± 7,3 6,8 ± 4,2 4,8 ± 3,3 69 FN 

HAW 228 ± 17,8 89 ± 6,7 3,5 ± 2,5 2,2 ± 2,0 26 
FOH 111 ± 11,4 66 ± 9,5 5,7 ± 4,6 2,3 ± 1,1 70 
FOM 104 ± 12,4 37 ± 7,9 8,7 ± 2,0 3,3 ± 2,8 56 
HAE 349 ± 10,1 88 ± 5,1 12,1 ± 7,0 7,2 ± 3,2 115 FM 

HAW 250 ± 19,5 68 ± 8,3 6,0 ± 2,0 3,6 ± 3,6 33 
FOF 86 ± 24,8 13 ± 5,0 5,8 ± 3,1 2,1 ± 1,1 112 
FOM 96 ± 16,3 42 ± 8,6 5,7 ± 3,5 2,1 ± 1,5 107 
FOH 95 ± 14,7 76 ± 8,9 6,9 ± 4,3 1,8 ± 1,4 184 FS 

HAE 167 ± 9,8 89 ± 5,6 10,0 ± 5,0 5,4 ± 3,6 137 
CRJ 279 ± 13,5 37 ± 8,6 5,7 ± 2,9 5,5 ± 4,2 24 
FOM 111 ± 9,7 50 ± 12,9 6,6 ± 3,0 2,4 ± 1,9 97 
HAE 344 ± 9,4 90 ± 7,4 6,8 ± 3,4 4,5 ± 2,5 89 HN 

HAW 255 ± 15,8 88 ± 7,5 5,8 ± 3,8 2,3 ± 1,4 33 
CRJ 294 ± 25,5 49 ± 9,2 5,5 ± 3,2 1,6 ± 1,0 17 
FOF 112 ± 36,2 15 ± 0,5 2,2 ± 1,5 1,4 ± 0,5 8 
FOM 98 ± 10,7 52 ± 6,8 4,2 ± 3,2 0,9 ± 0,8 31 
FOH 99 ± 14,8 78 ± 7,2 4,5 ± 2,5 1,4 ± 1,4 30 
HAE 349 ± 9,6 90 ± 6,5 5,1 ± 3,2 3,3 ± 2,5 32 

HM 

HAW 243 ± 16,4 85 ± 2,6 3,4 ± 2,1 1,3 ± 1,4 6 
CRJ 248 ± 16,4 47 ± 9,8 5,2 ± 3,4 1,4 ± 1,2 80 
FOM 84 ± 13,3 48 ± 12,2 4,9 ± 2,6 1,8 ± 1,3 192 
HAE 338 ± 18,8 88 ± 6,7 7,2 ± 3,7 2,6 ± 2,5 209 HS 

HAW 227 ± 12,8 82 ± 9,4 5,4 ± 4,0 1,3 ± 0,9 54 
 
För att åskådliggöra gruppernas riktningar och lättare se likheter och skillnader mellan West 
m fl (1985) och Agmalm (1988) visas medelorienteringen för identifierade sprickgrupper i 
form av storcirklar i Figur 3.10 t o m Figur 3.13 nedan. 
 

 
Figur 3.10 Medelorientering för sprickgrupper i liggväggen, presenterade som storcirklar i 
sfärisk projektion (data från West m fl, 1985). 
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Figur 3.11 Medelorientering för sprickgrupper i liggväggen, presenterade som storcirklar i 
sfärisk projektion (data från Agmalm, 1988). 
 
 

 
Figur 3.12 Medelorientering för sprickgrupper i hängväggen, presenterade som storcirklar i 
sfärisk projektion (data från West m fl, 1985). 
 
 

 
Figur 3.13 Medelorientering för sprickgrupper i hängväggen, presenterade som storcirklar i 
sfärisk projektion (data från Agmalm, 1988). 
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4 RESULTAT 
 

4.1 Digital stereofotogrammetri i Aitik 
 

4.1.1 Metodik 
 
Företaget 3G Software & Management inhyrdes för att digitalisera delar av dagbrottet i Aitik 
med deras JMX Panoramaskanner. 
 
Utifrån stereofotograferade delar skapades en bild som visar varje fotografis position i 
dagbrottet. För den norra liggväggen (FN, Footwall North) och hängväggen (HN, Hanging 
wall North) tilldelade 3G Software & Management delarna namnen NH (North Hanging wall) 
och NF (North Footwall). 
 
Delfotografierna karterades separat med hjälp av datorprogrammet JMX Analyst. Punkter 
placerades längs synliga sprickors konturer och area-funktionen användes då öppna 
sprickplan återfanns. Ungefär en pallhöjd zoomades in vid sprickkarteringen. Vid 
identifiering av större strukturer zoomades bilden ut. 
 
Orienteringsdata från JMX Analyst exporterades, bearbetades och DIPS-filer med strykning 
och stupning skapades. 
 

4.1.2 Digitaliserade delar av dagbrottet 
 
En översiktsbild över stereofotograferade delar i dagbrottet visas i Figur 4.1. En mer 
detaljerad bild över den norra (geografiskt) halvan av dagbrottet visas i Figur 4.2 där namnen 
på de stereofotograferade delarna visas. En detaljerad bild över den södra (geografiskt) halvan 
av dagbrottet visas i Figur 4.3. I Figur 4.3 går det att se vart malmkontakten (mot 
hängväggen) är, markerad med text och pil i bild. 
 
Hela dagbrottet är inte inkluderat i studien. Liggväggen i den norra (geografiska) halvan av 
dagbrottet är kritisk ur designsynpunkt och nya blottade delar bör karteras, därför är 
liggväggen med i studien. Hängväggen är delvis täckt med rasmassor och är inte lika kritisk ut 
designsynpunkt, därför är endast en del av detta område med i arbetet. Delar i den södra 
(geografiska) halvan av dagbrottet är av intresse därför att djupare nivåer planeras och 
området är på grund av expansion inte tidigare karterat. 
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Figur 4.1 Gråmarkerade delar visar delar av dagbrottet som undersökts med digital 
stereofotogrammetri. 

GN 
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Figur 4.2 Gråmarkerade delar visar del av norra liggväggen i dagbrottet som undersökts med 
digital stereofotogrammetri. 

GN 
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Figur 4.3 Gråmarkerade delar visar del av södra dagbrottet som undersökts med digital 
stereofotogrammetri. 
 
 
 

GN 

Hängväggs-
kontakt 
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4.1.3 Kartering 
 
När ett sprickplan är väl synligt markeras detta med en area, se vänstra bilden i Figur 4.4. Vid 
areamarkering så produceras en pil som illustrerar sprickplanets normal. Till höger i Figur 4.4 
har sprickan markerats med punkter och programmet känner av vinkeländring mellan 
punkterna och ett sprickplan skapas. I Figur 4.5 är skannad del SPB01 visad i utzoomat läge 
där sprickor är rödmarkerade. I Figur 4.6 går det att se strukturen på DIPS-filerna som 
användes i detta arbete. Antalet extra kolumner kan ökas på om en mer detaljerad indelning 
av sprickor önskas. 
 

 
Figur 4.4 Till vänster i bild visas area markering och till höger i bild punktmarkering. 
 

 
Figur 4.5 Karterad del av dagbrottet. 
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Figur 4.6 Använd struktur för DIPS-filer. 
 

4.1.4 Fördelar och nackdelar 
 
Vid karteringen av stereofotografierna upplevdes både bra och dåliga sidor av metoden, men 
även andra svårigheter och problem påträffades. Nackdelar med kartering via digital 
stereofotogrammetri inträffar inte hela tiden men några eller alla nackdelar förekommer inom 
varje stereofoto och medför att sprickor ej inkluderas. Många av felen bedöms härröra från 
tillverkningen av bilden. 
 
Fördelar 
 

- De genererade stereofotografierna visade stora delar av dagbrottet som inte skulle vara 
möjliga att nå vid manuell kartering i fält. 

 
- Även om karteringsarbetet tar tid så bedöms det gå fortare att utföra vid dator med 

JMX Analyst jämfört med manuell kartering i fält. 
 

- Karteringsarbetet är inte beroende på årstid eller väder, utan endast av en dator som 
minst motsvarar prestandakraven i Pötsch (2008). 

 
- Eftersom allt är i digital form är data lättbearbetad. 

 
Nackdelar 
 

- I JMX Analyst vrids bilder för att få en bättre överblick eller vinkel över ett visst 
område eller spricka. Det kan då inträffa att bilden blir helt utdragen och att det inte 
går att särskilja någonting alls. Vid kraftig inzoomning kan samma problem inträffa. 

 

0 ändras till 1 om 4 kolumner önskas istället för 
de befintliga 3. En utökning av kolumner sker 
sedan till höger om ”Dip Right”. 
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- Ibland går det inte att få en representativ riktning av spricka även om punkter och 
areor blir placerade synligt korrekt. Punkter placeras fel av användaren och/eller så är 
det fel i bildens uppbyggnad som bedöms orsaka felet. 

 
- Vid markering av sprickor syns inte alltid markeringar av punkter och areor, de ser ut 

att hamna bakom bilden. Om ett sprickplan ändå identifieras av programmet så är det 
oftast helt missvisande. 

 
- Vid punktmarkering blir den sammanbindande linjen mellan punkterna ibland helt 

missvisande då den tar vägar som inte stämmer överens med vad som bilden visar. 
 

- Sprickor kan vara väldigt svåra att särskilja bland annat på grund av dålig bildkvalitet, 
ljusförhållanden (t ex skugga), färgförhållanden och vattenförhållanden. 

 
- Långa sprickor som inte gick att illustrera korrekt med en stor markering delades upp i 

mindre delar vilket genererar fler sprickor. 
 

4.1.5 Felkällor 
 

- Var det flera sprickor med samma riktning nära varandra så togs så många som 
möjligt med då det var svårt att se alla sprickor då markeringar kom i vägen. 
Markeringen gick att gömma men det underlättade inte alltid i dessa spricktäta 
områden. 

 
- I den norra liggväggen finns sprickor orsakade av förspräckning, dessa har en stupning 

omkring 70° vilket är en dominerande orientering bland sprickor i detta område. 
Stickprov utfördes där jag tittade om det fanns sprickor mellan väl synliga borrhål. Det 
jag hittade var sprickor som sträckte sig längre än mellan dessa borrhål och kunde inte 
avgöra om de var orsakade av förspräckning eller inte och behöll därför alla sprickor. 
Sprickor med strykning parallellt liggväggskontakten och stupning omkring 70° kan 
därför vara överrepresenterade i analysen. 

 
- Personlig bedömning var ett måste under karteringsarbetet för att ibland avgöra om det 

var en spricka eller inte på bilden. 
 
 

4.2 Uppskattning av sprickgruppsindelning 
 

4.2.1 Metodik 
 
West m fl (1985) kan anses som erfarna utövare av sprickkartering och analys, så det är av 
intresse att ta reda på vilka statistiska värden som deras indelning av sprickgrupper gav. 
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1. Från West m fl (1985) valdes norra liggväggens sprickgrupper. Indata bearbetades och 
en DIPS-fil skapades. Sprickornas grupptillhörighet användes för att ta bort sprickor 
som inte hade tilldelats grupp då dessa inte påverkar gruppstatistiken. Ett polärt 
stereonät placerades ovanpå polplott av West m fl (1985) för att uppskatta vinklarna 
för sprickgruppsindelningen. 

 
2. West m fl (1985) angav orienteringsdata med stupningsriktning, stupning och 

standardavvikelse för varje sprickgrupp men beskriver inte beräkningsstegen. Därför 
valdes deras indata för norra liggväggens sprickgrupp HAE för att visa hur en 
beräkning av dessa parametrar går till. Detta utfördes i följande ordning: 

 
- Indata presenterad av West m fl (1985) är ”vridna” så att alla 

stupningsriktningar går åt samma håll då HAE återfinns på båda sidor av 
projektionscirkeln. Det innebär att sprickor på motstående sida av 
projektionscirkeln fått sin stupningsriktning vriden 180° och stupningen ligger 
kvar i samma position genom att låta den ha ett värde större eller lika med 90°, 
d.v.s. 180°-stupning. Ett teckenbyte på varje motstående sidas spricknormalers 
x-, y- och z-koordinat är nödvändig (Priest, 1993) vid beräkning med Formel 
3.9 om värden ej ”vridits”. I det här fallet beräknades sprickors normaler direkt 
med Formel 3.4 och Formel 3.5. 

 
- De kartesiska koordinaterna för spricknormalerna beräknades genom att 

använda Formel 3.9. 
 

- Spricknormalernas koordinater summerades separat då detta utgör normalernas 
resultantvektors x-, y- och z-koordinater. Formel 3.7 och Formel 3.8 användes 
för att beräkna stupningsriktning och stupning av normalernas resultantvektors 
koordinater. 

 
- Formel 3.4 och Formel 3.5 användes igen för att gå tillbaka till ett sprickplan 

med stupningsriktning och stupning som motsvaras av sprickgruppsnormalen. 
Detta är sprickgruppens medelorientering presenterad i stupningsriktning och 
stupning. 

 
- Från vardera sprickas stupningsriktning och stupning subtraherades 

medelorienteringens stupningsriktning och stupning. Erhållet värde 
kvadrerades. Medelvärdet av de kvadrerade värdena beräknas separat för 
stupningsriktning och stupning. Avlutningsvis togs roten ur det beräknade 
medelvärdet för att få ett värde på standardavvikelsen. 

 
- Eftersom erhållen orientering presenterades som stupningsriktning relativt 

magnetiskt norr räknades detta om till strykning (Formel 3.2) relativt gruvnorr. 
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4.2.2 Liggvägg norr 
 
I Tabell 4.1 visas DIPS-resultat efter uppskattning av sprickgrupper indelade av West m fl 
(1985). I Figur 4.7 visas till vänster uppskattade grupper och till höger indelningen av West m 
fl (1985).  
 
Antalet sprickor som genererar en polpunkt ( M ) stämmer inte riktigt med West m fl (1985) 
därför att vid skapande av sprickgrupper i DIPS är det den senast tillagda gruppen som tar 
ägandeskapet av en spricka även om den från början tillhör en annan grupp. Därför fick 
gruppen HAE en extra spricka i sin grupp och HAW en mindre. Även om strykningen och 
stupningen är väldigt nära de ursprungliga värdena i Tabell 4.1 stämmer dessa inte exakt 
överens då uppskattningen utgjorde en felkälla. 
 
Tabell 4.1 DIPS-resultat efter uppskattning av norra liggväggens sprickgruppsindelning. 

Grupp FOF FOH HAE HAW MAW 
β/αH  [°] 126/10 106/68 163/89 222/89 58/51
K  56 18 29 17 20

M [st] 55 150 151 99 41
)( θ<P [%] θ  [°] 

68,3 12 20 16 21 19
95,4 19 34 27 35 32
99,7 27 47 37 49 45

rP  [%] θ  [°] 
68,3 1,6 1,7 1,3 2,2 3,0
95,4 2,6 2,7 2,2 3,5 5,0
99,7 3,6 3,9 3,0 4,9 7,0

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 

Hα  Strike   Strykning 
β  Dip   Stupning 
K  Fisher’s constant  Fishers konstant 
M  Number of unit vectors  Antal enhetsvektorer 

)( θ<P  Probability to find an amount Sannolikhet att återfinna en viss 
 of joints within corresponding angle  andel sprickor inom motsvarande 
 from the mean direction  vinkel från medelriktningen 
θ  Angle distance from a joint group Vinkelavstånd från en sprickgrupps 
 mean direction  medelriktning 

rP  A measure of how trustworthy Anger trovärdigheten i gruppens 
 a groups mean direction is  medelriktning 
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Figur 4.7Uppskattade sprickgrupper till vänster i bild, till höger visas indelning av West m fl 
(1985). 

4.2.3 Gruppstatistikens innebörd 
 
DIPS ger all statistik automatiskt, så manuell beräkning av Fishers konstant ( K ) med Formel 
3.18 till 3.21 behövs inte göras. De tre procentsatserna under )( θ<P ( Formel 3.24) i Tabell 
4.1 och motsvarande vinkel (θ ) säger oss att denna sprickgrupps procentuella andel av 
sprickornas normaler finns inom denna vinkel räknat från sprickgruppens medelriktning. 
 
Procentsatserna under rP  (Formel 3.27, 3.29) i Tabell 4.1 anger konfidenszonen och värdet 
under respektive sprickgrupp anger vinkeln detta gäller för. Exempelvis för sista raden för 
under FOH så säger den följande; med en säkerhet på 99,7 procent avviker inte 
sprickgruppens sanna medelorientering mer än 3,6 grader från sprickgruppens resultantvektor.   
 
Procentsats under )( θ<P och rP  motsvarar, i turordning, ± 1, 2 och 3 standardavvikelser för 
en antagen normalfördelning. Det säger även att avståndet mellan ett prov och populationens 
medelvärde inte är större än ± 1, 2 och 3 standardavvikelser i respektive 68,3, 95,4 och 99,7 
procent av fallen (Yufeng, 2009). 
 

4.2.4 Medelriktning och standardavvikelse 
 
Beräkningar har utförts enligt redovisade formler i avsnitt 3.3.1. Indata och beräkning av hela 
resultatet visas i Tabell- A-1. Sammanfattning av resultatet och en jämförelse mot West m fl 
(1985) visas i Tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Resultat vid beräkning av medelorientering och standardavvikelse. 
 Beräkningsresultat Värden från West m fl 

(1985) 

Stupningsriktning för 
resultant till 
spricknormalerna 

Nα =147,8°

Stupning för resultant till 
spricknormalerna 

Nβ =0,9°

Motsvarande sprickplans 
stupningsriktning 

SRα =327,8°

Motsvarande sprickplans 
stupning 

β =89,1° β =89,1°

Motsvarande sprickplans 
strykningsriktning 
relativt gruvnorr  

Hα =162,8° Hα =162,8°

Standardavvikelse stupning 8,1° 8,1°

Standardavvikelse riktning 12,7° 12,7°

 
 

4.3 Analys av ett stereofotografi 
 

4.3.1 Metodik 
 
Det är av intresse att visa hur Fishers konstant och statistiken som beräknas utifrån den 
påverkas när sprickgruppsindelning genomförs på skilda sätt av samma stereofoto. Tanken 
var inte att dela in bra sprickgrupper, utan endast få en överblick av det statistiska beteendet 
som tillsammans med kunskap från teori ta fram en lämplig metod för indelning av 
sprickgrupper.  
 
Därför valdes stereofotografi SBP02R att användas vid sprickgruppsindelning. Pol- och 
konturplott upprättades. Gränser för minimum och maximum sattes i DIPS till 1 % respektive 
10 % för konturplotten. Det menas att i alla 1 %-areor av projektionscirkeln visas den 
procentuella andelen sprickor som infinner i skala mellan 1 % - 10 %. Både pol- och 
konturplott användes vid sprickgruppsindelning i följande försök. 
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Försök 1: Sprickgrupperna hålls väldigt små och varje givet gravitationscentra är medtaget. I 
delar där gravitationscentra ej gick att se delades grupperna in med närliggande polpunkter. 
Vissa indelningar innehöll väldigt få sprickor och detta är för att visa att Fishers konstant får 
ett högt värde då det är få antal sprickor inom vissa grupperingar och inte därför att de är 
speciellt bra indelningar av grupper. 
 
Försök 2: Sprickindelning baserades även här på givna gravitationscentra men grupperna 
tilläts vara större. Detta gällde speciellt osäkra områden med ej givna gravitationscentra eller 
områden med icke-symmetrisk form. 
 
Försök 3: Sprickgruppernas omfång ökades ytterligare och väldigt stora grupper skapades. 
Då centrala större gravitationscentra var omgivet av små tas detta med som en enhet, eller om 
likvärdiga gravitationscentra låg nära varandra togs dessa som en enhet. 
 
Försök 4: Konvinkelns beteende undersöktes. En sprickgrupp delades först in med en stor 
andel strykning för att konstant öka indelningen av stupning i de efterföljande tre 
indelningarna. 
 
Sprickgruppsindelningsförsöken analyserades och användes tillsammans med teori för att 
presentera förhållningspunkter att följa vid sprickgruppsindelning. 
 

4.3.2 Indelning av sprickgrupper 
 
Sprickgruppsindelningen från delförsöken visas i Figur 4.8 och Figur 4.9, vars statistiska 
resultat redovisas i Tabell 4.3, Tabell 4.4, Tabell 4.5 och Tabell 4.6. Stora bilder för försök 1 
till 3 finns under BILAGA B där även storcirklar presenteras. 
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Figur 4.8 Sprickgruppsindelning av område SPB02R. 
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Figur 4.9 Försök 4. Hög andel strykning i a) medan andelen stupning ökas på till som mest i 
d). 
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Tabell 4.3 DIPS-resultat från 1:a försöket. 
Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 

β/αH [°] 296/7 93/7 76/32 78/55 84/74 355/86 180/86 242/23 
K  123 148 62 289 230 309 68 132 
M [st] 6 7 38 3 3 3 2 11 

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 8 7 11 5 6 5 11 8 
95,4 13 12 18 8 9 8 17 12 
99,7 18 16 25 12 13 11 24 17 

rP  [%] θ  [°] 
68,3 3,2 2,7 1,8 2,9 3,3 2,9 7 2,3 
95,4 5,3 4,4 2,9 4,8 5,4 4,7 12 3,8 
99,7 7,3 6,2 4,1 6,7 7,5 6,5 17 5,2 

 
Grupp 9 10 11 12 13 14 15 16 

β/αH [°] 248/43 244/64 211/87 229/87 260/76 284/74 316/79 310/54 
K  81 165 147 55 158 78 60 51 
M [st] 18 9 8 10 5 17 20 6 

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 10 7 7 12 7 10 11 12 
95,4 16 11 12 19 11 16 19 20 
99,7 22 15 16 27 16 22 26 28 

rP  [%] θ  [°] 
68,3 2,3 2,3 2,5 3,7 3,1 2,4 2,5 5,0 
95,4 3,8 3,7 4,2 6,1 5,1 3,9 4,2 8,2 
99,7 5,2 5,1 5,8 8,5 7,0 5,5 5,8 11,4 
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Tabell 4.4 DIPS-resultat från 2:a försöket. 
Grupp 1 2 3 4 5 

β/αH [°] 6/2 76/32 81/65 242/26 246/61 
K  66 62 48 70 20 
M [st] 15 38 6 15 34 

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 11 11 12 10 19 
95,4 18 18 21 17 32 
99,7 25 25 29 24 45 

rP  [%] θ  [°] 
68,3 2,8 1,8 5,1 2,7 3,3 
95,4 4,6 2,9 8,4 4,4 5,5 
99,7 6,4 4,0 11,7 6,1 7,7 

 
Grupp 6 7 8 9  

β/αH [°] 216/89 174/89 301/76 306/53  
K  56 70 19 35  
M [st] 12 7 38 7  

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 12 10 20 15  
95,4 19 17 33 24  
99,7 27 24 47 34  

rP  [%] θ  [°] 
68,3 3,4 3,9 3,3 5,6  
95,4 5,5 6,5 5,4 9,2  
99,7 7,7 9,0 7,6 12,9  

 
Tabell 4.5 DIPS-resultat från 3:e försöket. 
Grupp 1 2 3 4 5 

β/αH [°] 6/2 78/37 247/47 207/88 301/72 
K  66 24 17 13 17 
M [st] 15 46 43 23 45 

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 11 18 21 24 21 
95,4 18 29 35 40 35 
99,7 25 41 49 57 49 

rP  [%] θ  [°] 
68,3 2,8 2,6 3,3 5,2 3,2 
95,4 4,6 4,3 5,4 8,6 5,3 
99,7 6,4 6,0 7,5 11,9 7,3 
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Tabell 4.6 DIPS-resultat från 4:e försöket. 
Grupp 1 2 3 4 

β/αH [°] 76/34 76/31 76/30 76/28 
K  97 94 88 61 
M [st] 18 29 30 33 

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 8,83 8,96 9,26 11,17 
95,4 14,5 14,73 15,22 18,38 
99,7 20,2 20,50 21,20 25,62 

rP  [%] θ  [°] 
68,3 2,1 1,7 1,7 2,0 
95,4 3,4 2,7 2,8 3,2 
99,7 4,7 3,8 3,9 4,5 

 

4.3.3 Analys och Diskussion 
 
Fishers konstant vid de 3 första sprickgruppsindelningarna (Figur 4.9, Tabell 4.3, Tabell 4.4 
och Tabell 4.5) visar höga värden (max 309 för grupp 6 från 1:a försöket) för grupper med 
väldigt få sprickor i sig och lägre värde (min 13 för grupp 4 från 3e försöket) genereras vid 
större mängder av sprickor eller med större spridning inom gruppen. Sprickgrupp 3 och 16 
från det 1:a försöket visar en Fishers konstant på 62 respektive 51. Sprickgrupp 3 är centrerad 
runt ett gravitationscenter och sprickgrupp 16 är formad runt ett ej symmetriskt område. 
Antalet sprickor inom dessa grupper är 38 st respektive 6 st. Därmed konstateras det att enbart 
Fishers konstant inte är ett bra mått på hur bra en sprickgrupp är indelad och inte bör 
användas för jämförelse mellan olika gruppindelningar. 
 
Detsamma gäller trovärdigheten i sprickgruppens medelriktning och antalet sprickor inom en 
viss konvinkel då vi tittar på sprickgrupperna från de tre första försöken. Indelade grupper 
kring givna gravitationscentra genererar vinklar som även kan likna de från väldigt små 
gruppindelningar, exempelvis grupp 3, 4, 6, 8, 9 och 10 från det 1:a försöket (Tabell 4.3). Så 
även här är enbart dessa parametrar ingen indikation på hur bra sprickgruppen är indelad och 
bör inte användas för jämförelse mellan grupper. 
 
Det 4:e försöket (Figur 4.9, Tabell 4.6) visar att om polpunkterna är ganska jämnt fördelade i 
strykning och stupning blir konvinkeln som den procentuella andelen sprickor infinner sig 
inom i stort sett oförändrad. Detta ger att indelning med fördel görs med liknande fördelning 
av strykning och stupning. 
 
Givet är att en sprickgrupps medelriktning genereras av DIPS för varje indelad sprickgrupp. 
Saknas kunskap eller grafisk illustration som visar hur indelningen av sprickgrupper har 
utförts och vad den innehåller så har medelriktningen låg trovärdighet då det är möjligt att 
ingen förenkling har utförts. Däremot om kunskap eller illustration om grupper finns, är 
medelriktning ett av de absolut bästa och mest lättförståliga sätt att beskriva spricksituationen. 
Om samma område karteras flera gånger och sedan delar in t ex gravitationscentra i 
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konturplotten bör dessa stämma överens och medelriktning är ett bra mått vid jämförelse. Det 
konstateras att Fishers konstant och trovärdigheten av sprickgruppens medelriktning erhållet 
från uppskattningen av norra liggväggens sprickgruppsindelning av West m fl (1985) inte 
används vid senare jämförelse, utan endast medelriktning. 
 
Både den statistiska och manuella metoden för indelning av grupper söker efter föredragna 
riktningar hos sprickorna, det vill säga höga koncentrationer av polpunkter 
(gravitationscentra) som lätt kan identifieras med hjälp av en konturplott. I den statistiska 
metoden avsöks vardera sprickas normal för att avgöra om det finns andra sprickor inom vald 
konvinkel för att i slutändan dela in närstående sprickor i grupper. Den manuella metoden går 
ut på att identifiera föredragna riktningar med hjälp av konturplott. Det konstateras att det är 
bäst om givna gravitationscentra och osymmetriska svaga centra behandlas åtskilt eftersom 
bästa förenkling av verkligheten då uppnås. 
 
Vid den statistiska metoden avgörs gruppstorlek av vilken konvinkel användaren väljer. Både 
för få och stora grupper eller för små och många till antalet kan skapas som vid 
ingenjörsmässig bedömning skulle te sig orimlig. Därför konstateras att rekommendationen 
från Call m fl (1977) där numerisk metod endast bör användas som guidning till rätt beslut av 
sprickgruppsindelning är rimlig. Därmed är en grafisk indelning av sprickgrupper med hjälp 
av konturplott den bästa metoden att använda då ingenjörsmässig bedömningsförmåga kan 
appliceras.  
 
Vid både dessa metoder så finns det sprickor som inte delas in i grupper, det vill säga sprickor 
med sporadiskt eller slumpmässigt förekommande riktningar. Alltså kan det konstateras att 
dessa metoder ger en förenkling av verkligheten. I den statistiska metoden delas sprickor in i 
grupper som ligger inom området för önskad gruppindelning även om de ligger slumpmässigt 
fördelade, detsamma måste appliceras med manuell metod. 
 

4.3.4 Metodbeskrivning för sprickgruppsindelning 
 
Utifrån analysen av de fyra olika gruppindelningarna och tillämpad kunskap från teoridelen i 
denna rapport kunde grunden för en enhetlig metod för sprickgruppsindelning läggas. Här 
bestäms också hur sprickgruppsinformation bör presenteras. 
 

1. För att identifiera gravitationscentra bör konturplott användas som hjälpmedel vid 
identifiering av både större och mindre antal sprickor. Då antalet sprickor är litet är 
polplott fördelaktigt att använda då sprickors position visas och underlättar bedömning 
av grupptillhörighet. Vid stora mängder sprickor är konturplott mer användbart. I 
konturplotten illustreras koncentration av projicerade polpunkter i procent av totala 
antalet punkter som ockuperar 1 % area av projektionscirkeln. Med det i åtanke kan 
denna procentsats ändras i DIPS för att åskådliggöra gravitationscentra bättre. I detta 
arbete är gränserna satt till min 1 % och max 10 % för att enhetlighet ska råda och 
samtidigt visa en hög procentandel av sprickorna i konturen.  
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2. En jämn grafisk representativ fördelning av strykning och stupning är lätt att markera 
omkring cirkulärt formade gravitationscentra. Vid tillfällen då ett gravitationscentrum 
inte är symmetriskt i strykning och stupning delas även detta in som en grupp. För 
varje indelad sprickgrupp rekommenderas att presentera sprickantal, medelriktning 
och standardavvikelse separat för strykning och stupning. I detta arbete presenteras 
även värden för Fishers distribution. 

 
3. Kärnan i både den manuella och statistiska indelningen av sprickgrupper är att 

identifiera föredragna riktningar. I den manuella metoden illustreras dessa av höga 
koncentrationer av polpunkter (gravitationscentra). Därför ska alla gravitationscentra 
som visas av konturplott delas in i en grupp, se a) i Figur 4.10. På grund av att en 
förenkling av verkligheten är önskad och antalet sprickgrupper bör hållas till 
minimum så finns det undantag. Ser det ut som i b) i Figur 4.10 skapas en gemensam 
grupp, av varje ”gruppering” av gravitationscentra. 

 

 
Figur 4.10 Rekommenderad sprickgruppsindelning. 

 
4. Problemområden är oregelbundet formade konturareor i avsaknad av eller med väldigt 

svaga gravitationscentra. Dessa områden är medtagna i konturplotten då det utgör en 
väsentlig mängd sprickor men inget givet centrum visas. Det bästa är att följa 
konturplotten och går det att få guidning av polplotten används även den för att avgöra 
grupptillhörighet. 

 
5. Antalet sprickor inom grupperna bör vara av ansenlig mängd så att en förenkling av 

situationen presenteras. Därmed bör mänsklig bedömningsförmåga användas, se a) i 
Figur 4.11. Slumpmässigt fördelade sprickor får ingå i gruppen om det krävs vid 
indelning av önskat område. I situationer där ett givet gravitationscentra finns i 
konturplotten tillsammans med en långt utdragen, oregelbunden eller svag area ska 
dessa i största möjliga mån behandlas separat. Detta för att ge en så bra förenkling av 
verkligheten som möjligt, se b) i Figur 4.11. 
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Figur 4.11 Rekommenderad sprickgruppsindelning. 
 
 

4.4 Domängränser och sprickgrupper 
 

4.4.1 Metodik 
 
Enligt West m fl (1985) ska en domän innehålla sprickriktningar som representerar hela 
domänen. Därför upprättades pol och konturplottar för alla karterade delar i dagbrottet. Dessa 
plottar jämfördes mot intilliggande delområde och riktningsförändringar identifierades. Först 
analyserades den norra (geografiskt) delen av dagbrottet och sedan det södra (geografiskt). 
Intilliggande delområden med liknande riktningsfördelning delades sedan in i domäner. 
 
West m fl (1985) använde sig av en kumulativ summametod för att få en matematisk 
bekräftelse på deras domänindelning. Data från deras cellkartering slogs ihop och 
sprickgrupper skapades. För varje sprickgrupp beräknades avvikelsen för önskad parameter 
från medelvärdet. Avvikelsen summerades för varje enskild cell som sedan plottades mot 
tillhörande cellnummer (celler numrerade i längdriktningen). I detta arbete användes samma 
metod för den södra (geografiskt) delen av dagbrottet (SPB). Men istället för att plotta mot 
cellnummer, plottades den kumulativa avvikelsen för varje spricka (i längdriktningen) mot det 
kumulativa sprickavståndet. Avvikelsen från medelorienteringen hanterades separat för 
strykning och stupning. Data hämtat ur JMX Analyst presenterar bl a medelvärde i form av 
koordinater för varje spricka, vilka användes i beräkningarna av sprickavstånd. 
 
Sprickgrupper valdes ut inom bestämda domäner i enighet med rekommenderade 
förhållningspunkter i denna rapport. 
 
För att avgöra om likheter fanns med de tidigare studierna (West m fl, 1985; Agmalm, 1988; 
Berg, 2005) jämfördes deras material med det framtaget i detta arbete. De tidigare studiernas 
sprickgrupper och plottar användes vid jämförelsen. 
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4.4.2 Analys av plottar 
 
För varje karterat delområde har en pol- och en konturplott färdigställts. Dessa visas i större 
storlek i BILAGA C. Positionering i dagbrottet av stereofotograferade delar beskrevs i kapitel 
4.1.2. 
 
Område NF och NH 
 
NF01 och NF03 är högst belägna (närmast dagbrottskrönet), se Figur 4.12. Dessa plottar 
liknar varandra väldigt mycket i sin orientering och spridning av polpunkter. En liten skillnad 
är att i NF03 finns ett antal polpunkter i sydlig riktning från origo jämfört med NF01. En 
annan liten skillnad är gravitationscentrat som visas till väster av polplotten, i NF03 är 
riktningen förskjuten ca 10° medan samma del i nordöst är i stort identisk. 
 

 
Figur 4.12 Pol- och konturplott för karterade stereofotograferade områden i den norra 
(geografiskt) halvan av dagbrottet. 
 
I nivån under NF01 och NF03 finns NF02 och NF04 (Figur 4.12). Här ser vi en väldigt liten 
skillnad mellan plottarna, NF04 har mindre antal karterade sprickor och ser ut att ha sin 
spridning med något lägre stupning än NF02. Riktningen av sprickorna är dock väldigt lika 
varandra. En skillnad är antalet poler i sydväst av plotten. Dessa två är även väldigt lika 
plottarna från NF01 och NF03, dock saknar NF02 och NF04 spridningen av polpunkter söder 
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ut från origo likt NF01. Polpunkterna i NF04 visar även på en liten medurs vridning av den 
mindre koncentrationen i nordöst av plotten med ca 10 grader gentemot NF02. 
 
På den lägsta karterade nivån återfinner vi NF05 (Figur 4.12). Plotten visar stor likhet vad 
beträffar större och mindre gravitationscentrat gentemot NF04. NF05 visar gentemot NF04 en 
fortsatt medurs vridning av den nordöstliga koncentrationen med ca 10 grader. Även likheter 
finns från alla liggväggens övriga plottar. 
 
NH01 är ett litet stereofotograferat område i den norra (geografiskt) hängväggen som står 
ensamt och därför jämförs det inte med de övriga plottarna.  
 
Område SPB 
 
SPB06L påminner väldigt mycket om SPB06R (Figur 4.13), där riktningen kring origo är 
densamma men utbredningen av polpunkter är lite större i SPB06L och mer sammansatt i 
SPB06R. Gravitationscentrat som återfinns i öst-nordöst och väst-sydväst minskar något i 
väst-sydväst för SPB06R. 
 
I SPB05 (Figur 4.13) påminner utbredningen av koncentrationen kring origo väldigt mycket 
om SPB06L, men konturen och polpunkterna sträcker sig ännu längre ut i riktning mot 
nordöst. Gravitationscentrat som återfanns väst i SPB06 har här i SPB05 försvunnit. I riktning 
söder ser vi en liten anhopning av polpunkter som saknades i SPB06. 
 
SPB04 (Figur 4.13) visar på stora likheter med SPB05 även om det även bara är hälften så 
många karterade sprickor. Polpunkter ser ut att nå ytterligare lite medurs mellan norr och 
östmarkeringen i plotten och gravitationscentra med utspridning från origo är svagare än de 
som sågs i SPB05. Dock påminner gravitationscentrat som återfinns i öst-nordöst och väst-
sydväst väldigt mycket om de tidigare funna i SPB06. 
 
I SPB03 (Figur 4.13) ser vi en tydlig skillnad mot tidigare nämnda delar, nämligen en distinkt 
ändring av riktning för polpunkter som förstärks i nästa del SPB01. Dessa skapar 
koncentrationspunkter i nordväst och sydöst. Tidigare påträffade gravitationscentra i öst-
nordöst och väst-sydväst finns även här med en större riktningsspridning. 
 
Riktningsförändringen som visas i SPB03 och SPB01 återfinns här och en ytterligare 
utbredning mellan dessa tidigare distinkta koncentrationer sker i nästa plott SPB02L (Figur 
4.13). En distinkt markering är att det tidigare koncentrationscentrat i öst-nordöst och väst-
sydväst har förflyttats moturs med ca 40° och försvagats en hel del i nord-nordöst för att i 
SPB02R helt försvinna. I SPB02R ses även en ytterligare anhopning av poler i sydöst men 
annars är SPB02L och SPB02R lika varandra, även om koncentrationerna är lite svagare i 
SPB02R.  
 
I SPB07L och SPB07R (Figur 4.13) har en väldigt liten vridning av polpunkterna i nord-
nordväst från SPB02 skett och dessa är samlade i ett starkt gravitationscentra i rakt nordlig 
riktning på plotten. Gravitationscentra i SPB02R har vuxit sig ännu starkare men 
polpunkterna som tidigare återfanns spridda mellan origo och sydöstliglig riktning minskar i 
antal i SPB07L för att vara väldigt små till antalet i SPB07R. 
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Figur 4.13 Pol- och konturplott för karterade stereofotograferade områden i den södra 
(geografiskt) halvan av dagbrottet. Längdriktningen är från liggvägg söder (SPB06L) till 
hängvägg mitt (SPB07R) (läses från vänster till höger). 
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4.4.3 Domänindelning 
 
Med hänsyn till analysen som visar på att NF har väldigt små inbördes skillnader delades 
dessa in i en domän. NH01 står för sig själv och delas ej in med någon annan del av dagbrottet 
och är därför en egen domän. 
 
Bland SPB visades två distinkta skillnader. Den första kunde ses mellan SPB04 och SPB03, 
den andra mellan SPB01 och SPB02L. Därför delas SPB06, SPB05 och SPB04 in i en domän. 
SPB03 och SPB01 utgör den andra domänindelningen och den tredje utgörs av SPB02 och 
SPB07. 
 
För vidare referens tilldelades indelningarna följande namn: 
 
Domän 1: Indelningen innehåller alla karterade stereofotografier från liggväggen som 
befinner sig i den norra (geografiskt) halvan av dagbrottet (NF) (Figur 4.14).  
 
Domän 2: Indelning innehåller de karterade stereofotograferade delarna SPB06, SPB05 och 
SPB04, vilket utgör en del av liggväggen i den södra (geografiskt) delen av dagbrottet (Figur 
4.14). 
 
Domän 3: Indelning innehåller de karterade stereofotografierna SPB03 och SPB01, vilket 
utgör en del av den södra (geografiskt) änden av dagbrottet (Figur 4.14). 
 
Domän 4: Indelning innehåller de karterade stereofotografierna SPB02 och SPB07, vilket 
utgör en del av hängväggen i den södra (geografiskt) och mittersta delen av dagbrottet (Figur 
4.14). 
 
Domän 5: Indelning innehåller det karterade stereofotografiet NH01, vilket utgör en del av 
hängväggen i den norra (geografiskt) delen av dagbrottet (Figur 4.14). 
 
Efter grafiskt bestämmande av den första klara gränsen mellan SPB04 och SPB03 (gränsen 
mellan Domän 2 och Domän 3) kom en bekräftelse på att hängväggskontakten kunde vara 
orsaken till denna förändring. I Figur 4.14 visas med en röd linje i bild att malmkontakten 
(mot hängväggen) börjar ganska precis mellan dessa två stereofoton. 
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Figur 4.14 Ungefärlig indelning av domängränserna. 
 

4.4.4 Domänkontroll 
 
Kontur- och polplott med sprickgruppsindelning av all data från SPB (hela södra (geografiskt) 
delen av dagbrottet) visas i Figur 4.15. Område valdes därför att det i längdriktningen passerar 
flera olika domänområden (liggvägg söder, södra änden, hängvägg söder och hängvägg mitt). 
 
Enligt West m fl (1985) har de kumulativa plottarna tolkats som följer: En horisontell linje 
indikerar att parametern är väldigt nära medelvärdet av sökt parameter. En stigande kurva 
säger att parametern är konstant högre än medelvärdet av sökt parameter. En fallande kurva 
visar ett negativt värde från medelvärdet. Riktningsförändring eller brott i kurvan kan indikera 
att domängränsen bör ses över.  
 
Resultatet visas i Figur 4.16 t o m Figur 4.25. Möjliga domängränser bedömdes och 
markerades i figurerna. Koordinater och stereofotograferad del för dessa markeringar visas i 
Tabell 4.7. Totalt för den södra (geografiskt) halvan av dagbrottet är det 2816 sprickor som är 
uppdelade i 5 sprickgrupper. 
 

Hängväggskontakt 
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Figur 4.15 Gruppindelning av alla sprickor tillhörande SPB. 
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Figur 4.16 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 1 enligt Figur 4.15. 
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Figur 4.17 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 1 enligt Figur 4.15. 
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Grupp 2 Strykning
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Figur 4.18 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 2 enligt Figur 4.15. 
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Figur 4.19 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 2 enligt Figur 4.15. 
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Grupp 3 Strykning
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Figur 4.20 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 3 enligt Figur 4.15. 
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Figur 4.21 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 3 enligt Figur 4.15. 
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Grupp 4 Strykning
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Figur 4.22 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 4 enligt Figur 4.15. 
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Figur 4.23 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 4 enligt Figur 4.15. 
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Grupp 5 Strykning
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Figur 4.24 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 5 enligt Figur 4.15. 
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Figur 4.25 Kumulativ avvikelse mot kumulativt sprickavstånd för grupp 5 enligt Figur 4.15. 
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Tabell 4.7 Möjliga koordinater för domänindelning. 
Sprickgrupp Beteckning Koordinater Stereofotografi 

  x y  
1 A 8063 6025 SPB05 
 B 7255 5728 SPB02L 
 C 5095 7187 SPB07L 
 D 4700 7167 SPB07R 
 E 8111 5944 SPB06R 
2 F 8105 5960 SPB06R 
 G 8026 6082 SPB04 
 H 7150 5384 SPB02R 
 I 8127 5907 SPB06L 
 J 7547 6056 SPB01 
 K 7158 5139 SPB07L 
 L 7160 4930 SPB07R 
 M 7163 4930 SPB07R 
3 N 8033 6076 SPB05 
 O 7719 6162 SPB03 
 P 7389 5865 SPB01 
 Q 7164 4970 SPB07L 
 R 8101 5966 SPB06R 
 S 7992 6111 SPB04 
 T 7476 5960 SPB01 
4 U 7162 5071 SPB07L 
 V 7180 4871 SPB07R 
 W 7159 5024 SPB07L 
5 X 7160 5068 SPB07L 
 Y 7160 5020 SPB07L 
 Z 7160 5047 SPB07L 

 
Sammanfattning 
 
Domän 2: Det finns en indikation på att SPB06L (Tabell 4.7, Figur 4.19) kan delas in i två 
domäner medan beteckningarna E och F (Figur 4.17, Figur 4.18 och Figur 4.21) visar att 
SPB06R kan delas in i två delar (liknande koordinater). Det finns en möjlig gräns i början av 
SPB04 (Figur 4.18, Figur 4.21). Starkaste indikationen är en uppdelning av SPB06R men för 
att inte skapa för många domäner i detta område används den grafiska indelningen (Figur 
4.14). 
 
Domän 3: En indikation finns för gränsdragning i mitten av SPB03 och i 1:a halvan av SPB01 
(Tabell 4.7, Figur 4.19 - Figur 4.21). Hängväggskontakten utgör en geologisk gräns mellan 
SPB04 och SPB03 och är en bra början för domänen. Möjligen bör domänen avslutas 
omkring y-koordinat 6000 (SPB01), men den grafiska domänindelningen används. 
 
Domän 4: Beteckning U, W, X och Z (Tabell 4.7) visar i Figur 4.22 till Figur 4.25 att både 
strykning och stupning stödjer ett domänavslut i slutet av SPB07L (ca x-koordinat 7160 och 
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y-koordinat 5040). Det sista stereofotografiet i längdriktningen är SPB07R och det placeras i 
Domän 4 därför att det är en liten del som valdes att inte behandlas separat. 
 
Endast i Domän 4 stödjer figurerna för både strykning och stupning en uppdelning av 
SPB07L. I de övriga möjliga domängränserna visar figuren för strykning och stupning olika. 
För att förhindra att för många domäner skapas behålls den grafiska domänindelningen. 
 

4.4.5 Sprickgruppsindelning 
 
Kontur- och polplott som användes vid sprickgruppindelning med hjälp av DIPS presenteras i 
sin helhet i BILAGA D. Utifrån detta presenterades sprickgruppernas medelorientering som 
storcirklar i sfärisk projektion, se Figur 4.26. För varje domän redovisas sprickgruppsdata i 
Tabell 4.8 t o m Tabell 4.12. 
 
 

 
Figur 4.26 Medelorientering för sprickgrupper inom domänerna, presenterade som 
storcirklar i sfärisk projektion. 
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Tabell 4.8 Sammanställning av sprickgruppsdata för domän 1. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 

Grupp 1 2 
Hα  [°] 99 ± 13 149 ± 11
β  [°] 58 ± 14 86 ± 8

K  22 38
M [st] 1447 429

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 19 14
95,4 31 23
99,7 44 33

rP  [%] θ  [°] 
68,3 0,5 0,7
95,4 0,8 1,1
99,7 1,1 1,6

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 

Hα  Strike   Strykning 
β  Dip   Stupning 
K  Fisher’s constant  Fishers konstant 
M  Number of unit vectors  Antal enhetsvektorer 

)( θ<P  Probability to find an amount Sannolikhet att återfinna en viss 
 of joints within corresponding angle  andel sprickor inom motsvarande 
 from the mean direction  vinkel från medelriktningen 
θ  Angle distance from a joint group Vinkelavstånd från en sprickgrupps 
 mean direction  medelriktning 

rP  A measure of how trustworthy Anger trovärdigheten i gruppens 
 a groups mean direction is  medelriktning 
 
Tabell 4.9 Sammanställning av sprickgruppsdata för domän 2. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 
Hα  [°] 105 ± 39 323 ± 24 118 ± 10 81 ± 8 101 ± 6 161 ± 8
β  [°] 10 ± 6 15 ± 7 43 ± 11 50 ± 14 84 ± 8 81 ± 7

K  80 69 37 29 58 55
M [st] 118 63 89 46 41 272

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 10 10 14 16 11 12
95,4 16 17 23 27 19 19
99,7 22 24 33 37 26 27

rP  [%] θ  [°] 
68,3 0,9 1,3 1,5 2,4 1,8 0,7
95,4 1,5 2,2 2,5 4,0 3,0 1,2
99,7 2,0 3,0 3,5 5,5 4,1 1,6
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Tabell 4.10 Sammanställning av sprickgruppsdata för domän 3. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 

Grupp 1 2 3 4 
Hα  [°] 70 ± 8 223 ± 12 170 ± 13 313 ± 7
β  [°] 42 ± 12 44 ± 10 86 ± 6 82 ± 3

K  36 37 34 106
M [st] 72 49 286 17

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 15 14 15 8
95,4 24 23 25 14
99,7 33 33 34 19

rP  [%] θ  [°] 
68,3 1,7 2,1 0,9 2,1
95,4 2,8 3,4 1,5 3,4
99,7 3,9 4,7 2,0 4,7

 
Tabell 4.11 Sammanställning av sprickgruppsdata för domän 4. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 
Hα  [°] 142 ± 68 88 ± 13 303 ± 33 353 ± 9 233 ± 15 247 ± 9
β  [°] 5 ± 8 42 ± 13 78 ± 10 86 ± 6 82 ± 5 58 ± 7

K  50 27 16 55 28 60
M [st] 71 368 586 94 106 71

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 12 17 22 12 17 11
95,4 20 28 36 19 27 18
99,7 28 39 51 27 38 26

rP  [%] θ  [°] 
68,3 1,5 0,9 0,9 1,2 1,6 1,3
95,4 2,4 1,4 1,5 2,0 2,7 2,2
99,7 3,3 2,0 2,1 2,8 3,7 3,1
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Tabell 4.12 Sammanställning av sprickgruppsdata för domän 5. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 

Grupp 1 2 3 4 5 
Hα  [°] 106 ± 10 97 ± 9 300 ± 7 270 ± 10 188 ± 67
β  [°] 40 ± 12 75 ± 7 57 ± 9 60 ± 16 3 ± 7

K  36 53 56 19 66
M [st] 71 22 24 27 7

)( θ<P [%] θ  [°] 
68,3 15 12 12 20 11
95,4 24 20 19 33 18
99,7 34 27 27 46 25

rP  [%] θ  [°] 
68,3 1,7 2,6 2,4 3,9 4,1
95,4 2,9 4,2 3,9 6,4 6,7
99,7 4,0 5,8 5,5 8,9 9,3

 

4.4.6 Jämförelse mot tidigare studier 
 
Sprickgruppsindelning och domänplottar från detta arbete, West m fl (1985), Agmalm (1988) 
och Berg (2005) visas i stort format i BILAGA D t o m BILAGA G. 
 
Domän 1: 
 
Vid jämförelse av medelorienteringen presenterad i sfärisk projektion för Domän 1 med de 
tidigare studierna liknar sprickgrupp 1 och 2 FOH och HAE från norra liggväggen indelad av 
West m fl (1985), se Figur 4.27 och Tabell 4.13. En riktningsvridning åt motsatt håll går att se 
mot det som Agmalm (1988) fick gentemot West m fl (1985). Eftersom karteringen av detta 
arbete saknade resterande grupper kontrollerades pol- och konturplott från Berg (2005) där 
den största mängden polpunkter uppträder i likhet med grupp 1 från detta arbete (Figur 4.28). 
HAE saknas hos Berg (2005) troligtvis på grund av att borrhålet (1063 i Figur- G-1) var 
borrat längs med HAE. De övriga grupper som saknas jämfört med West m fl (1985) kan vara 
att karteringsområdet i detta arbete når djupare nivåer. 
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Figur 4.27 Medelorientering för norra liggväggens sprickgrupper presenterad med 
storcirklar i sfärisk projektion. 
 
Tabell 4.13 Jämförelse av sprickgruppsdata från norra liggväggen. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 1 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 1 2 FOH HAE FOH HAE 
Hα  [°] 99 ± 13 149 ± 11 106 ± 14 163 ± 13 113 ± 14 171 ± 12
β  [°] 58 ± 14 86 ± 8 68 ± 14 89 ± 8 68 ± 10 88 ± 7

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
FN Footwall North  Liggvägg norr 
FOH High Angle Foliation  Brantstupande foliation 
HAE High Angle East dipping  Brantstupande, östlig 

Hα  Strike   Strykning 
β  Dip   Stupning 
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Figur 4.28 Pol- och konturplottar från norra liggväggen. 
 
Domän 2: 
 
Här liknar sprickgrupp 1, (3+4), 5 och 6 sprickgrupperna FOF, FOM, FOH och HAE från de 
tidigare undersökningarna från liggvägg söder (Figur 4.29, Tabell 4.14). Grupp 2 från Domän 
2 saknas i West m fl (1985) och Agmalm (1988). Gentemot Berg (2005) finns skillnader 
(Figur 4.30), det kan bero på att borrhålskarteringen ligger mer i början av den södra 
liggväggen (LN) som gör att polerna är vridna mer moturs. 
 

 
Figur 4.29 Medelorientering för södra liggväggens sprickgrupper presenterad med 
storcirklar i sfärisk projektion. 
 
Tabell 4.14 Jämförelse av sprickgruppsdata från södra liggväggen. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 2 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 1 3 4 FOF FOM FOF FOM 
Hα  [°] 105 ± 39 118 ± 10 81 ± 8 84 ± 22 92 ± 16 86 ± 25 96 ± 16
β  [°] 10 ± 6 43 ± 11 50 ± 14 21 ± 8 49 ± 8 13 ± 5 42 ± 9

        
Grupp 5 6  FOH HAE FOH HAE 

Hα  [°] 101 ± 6 161 ± 8 95 ± 15 174 ± 8 95 ± 15 167 ± 10
β  [°] 84 ± 8 81 ± 7 80 ± 7 89 ± 6 76 ± 9 89 ± 6
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Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
FS Footwall South  Liggvägg söder 
FOM Middle Angle Foliation  Måttligt stupande foliation 
FOF Flat Angle Foliation  Flackt stupande foliation 
 

 
Figur 4.30 Pol- och konturplott för liggvägg söder. 
 
Domän 3: 
 
Sprickgrupp 1 och 2 liknar liggvägg söders sprickgrupper CRJ och FOM. Sprickgrupp 3 och 
4 har likheter med HAE från både hängvägg söder och mitt, se Figur 4.31 och Tabell 4.15. 
Sprickgrupp 1 och 2 från Domän 3 liknar även FOM och CRJ från hängvägg söders polplott, 
grupp 2 visar en medelriktning som skiljer sig omkring 30° mot CRJ (Figur 4.32). Det som 
kan ses från sprickgrupp 1 och 2 som befinner sig i södra (geografiskt) änden av dagbrottet till 
hängvägg mitt är en vridning av FOM och CRJ. 
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Figur 4.31 Medelorientering för sprickgrupper från hängvägg söder och hängvägg mitt 
presenterad med storcirklar i sfärisk projektion. 
 
Tabell 4.15 Jämförelse av sprickgruppsdata från södra hängväggen. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 3 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 1 2 FOM CRJ FOM CRJ 
Hα  [°] 70 ± 8 223 ± 12 82 ± 15 256 ± 22 84 ± 13 248 ± 16
β  [°] 42 ± 12 44 ± 10 51 ± 10 49 ± 12 48 ± 12 47 ± 10

   
Grupp 3 4 HAE (HS) HAE (HM) HAE (HS) HAE (HM)

Hα  [°] 170 ± 13 313 ± 7 154 ± 23 341 ± 15 338 ± 19 349 ± 10
β  [°] 86 ± 6 82 ± 3 90 ± 8 89 ± 6 88 ± 7 90 ± 7

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
HM Hanging wall Middle  Hängvägg mitt 
HS Hanging wall South  Hängvägg söder 
CRJ Cross Joint   Korsspricka 
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Figur 4.32 Polplott och indelade sprickgrupper för hängvägg söder. 
 
Domän 4: 
 
Sprickgrupp 2, 5 och 6 liknar mest FOM, HAW och CRJ från hängvägg söder. Sprickgrupp 1 
har en bred indelning men motsvarar FOF. Sprickgrupp 3 och 4 har likheter med HAE från 
hängvägg mitt. Se Figur 4.33, Tabell 4.16 och Tabell 4.17. Vridningen som identifierades 
redan i Domän 3 (sprickgrupp 1 och 2) har planat ut här i Domän 4 (sprickgrupp 2 och 6) och 
är mer lik hängvägg söder (FOM och CRJ) från de tidigare undersökningarna. 
 

 
Figur 4.33 Medelorientering för sprickgrupper från hängvägg söder och hängvägg mitt 
presenterad med storcirklar i sfärisk projektion. 
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Tabell 4.16 Jämförelse av sprickgruppsdata från hängvägg mitt. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 4 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 1 3 4 FOF HAE FOF HAE 
Hα  [°] 142 ± 68 303 ± 33 353 ± 9 97 ± 19 341 ± 15 112 ± 36 349 ± 10
β  [°] 5 ± 8 78 ± 10 86 ± 6 17 ± 7 89 ± 6 15 ± 1 90 ± 7

 
Tabell 4.17 Jämförelse av sprickgruppsdata från hängvägg söder. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 4 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 2 5 FOM HAW FOM HAW 
Hα  [°] 88 ± 13 233 ± 15 82 ± 15 221 ± 13 84 ± 13 227 ± 13
β  [°] 42 ± 13 82 ± 5 51 ± 10 86 ± 8 48 ± 12 82 ± 10

Grupp 6  CRJ  CRJ  
Hα  [°] 247 ± 9 256 ± 22 248 ± 16 
β  [°] 58 ± 7 90 ± 8 47 ± 10 

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
HAW High Angle West dipping  Brantstupande, västlig 
 
Domän 5: 
 
Vid jämförelse av medelorienteringen presenterad i sfärisk projektion för Domän 5 med de 
tidigare studierna liknar sprickgrupp 1, 2 och 4 hängvägg mitt från de tidigare studierna 
(Tabell 4.18, Figur 4.34). Sprickgrupp 3 liknar hängvägg norr (Tabell 4.19). Grupp 5 
motsvarar FOF (hängvägg mitt) men har en betydligt större indelning och därför har en helt 
annan riktning. Vridningen av sprickgrupper motsvarande FOM och CRJ från tidigare 
undersökningar fortsätter även här. 
 
Tabell 4.18 Jämförelse av sprickgruppsdata från hängvägg mitt. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse. 
 Domän 4 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 1 4 FOM CRJ FOM CRJ 
Hα  [°] 106 ± 10 270 ± 10 100 ± 12 271 ± 15 98 ± 11 294 ± 26
β  [°] 40 ± 12 60 ± 16 48 ± 10 39 ± 9 52 ± 7 49 ± 10

 
Grupp  2 FOH  FOH  

Hα  [°]  97 ± 9 98 ± 13 99 ± 15 
β  [°]  75 ± 7 77 ± 7 78 ± 7 
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Tabell 4.19 Jämförelse av sprickgruppsdata från hängvägg norr. Riktningar anges som 
medelvärde ± standardavvikelse 
 Domän 4 West m fl (1985) Agmalm (1988) 

Grupp 3  CRJ  CRJ 
Hα  [°] 300 ± 7  285 ± 13  279 ± 14 
β  [°] 57 ± 9  39± 9  37 ± 9 

 
Beteckning English notation  Svensk beskrivning 
HN Hanging wall North  Hängvägg norr 
 
 

 
Figur 4.34 Medelorientering för sprickgrupper från hängvägg norr och hängvägg mitt 
presenterad med storcirklar i sfärisk projektion. 
 
Sammanfattning 
 
Domän 1: Alla grupper utom HAE och FOM saknas. Mellan sprickgrupp 1 och FOH är det 
10° stupningsskillnad. 
 
Domän 2: Stora likheter mot tidigare undersökningar. Sprickgrupp 2 är en ny sprickgrupp. 
 
Domän 3: Vridning av FOF och CRJ påbörjas, HAW saknas. Likhet med HS och HM. 
 
Domän 4: HAW finns, stora likheter mot tidigare studier. HEA är vriden motsols. 
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Domän 5: Lite sprickor. Likhet med HN och HM. 
. 
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5 DISKUSSION 
 
Målet att kartera alla synliga strukturer uppfylldes inte helt och hållet p.g.a. nackdelarna 
presenterade i kapitel 4.1.4. Majoriteten av alla befintliga sprickor bedöms dock ha 
inkluderats. Den delvis subjektiva bedömning som krävs vid karteringen kan eventuellt göra 
karteringsresultatet personberoende. Det bedöms dock att resultatet skulle bli väldigt lika även 
om någon annan utförde karteringen, sett till den stora mängd sprickor som karteras och den 
”utjämning” som erhålls statistiskt. En skillnad skulle kunna uppstå för norra liggväggen om 
sprickor orsakade vid förspräckning inte karterades. För att avgöra om sprickor är orsakade av 
sprängning måste t ex sprickbeläggning kontrolleras vilket är svårt utifrån ett stereofotografi. 
 
Den grundläggande statistiken som används för sprickgruppsindelning är presenterad i detta 
arbete. För att kunna ta hänsyn till ingenjörsmässiga bedömningar måste dock metoden 
vidareutvecklas. Tillsvidare bör därför manuell metod för sprickgruppsindelning användas. 
En vidareutveckling till en automatiserad metod kräver programmeringskunskaper, t ex för att 
skapa en grupperingsalgoritm som kan tilldela sprickor föredragen grupptillhörighet p.g.a. att 
flera sprickor kan tillhöra flera olika sprickgrupper. 
 
Vid jämförelsen mellan sprickgrupper visades på stora likheter mot tidigare utförda studier. 
Detta gällde särskilt för den södra (geografiska) halvan av dagbrottet som tidigare ej karterats 
p.g.a. expansion av dagbrottet. Detta innebär att tidigare tillämpad släntdesignen för södra 
delen kan fortsätta användas för det nya omtaget. För den norra (geografiska) halvan av 
dagbrottet måste Boliden själva avgöra om en kontroll av släntdesignen måste utföras. 
Resultatet i detta arbete visar på 10° stupningsskillnad för den brantstupande foliationen mot 
tidigare undersökningar (flackare stupning i denna studie), men dagens design av liggväggen 
verkar ge stabila förhållanden då inget inträffat som tyder på motsatsen. 
 
Vid kontroll av domängränserna med kumulativ summa-metoden stämde det hyfsat överens 
med den grafiska domänindelningen. Det fanns endast en tydlig gränsdragning där figurerna 
för både stupning och strykning tyder på samma domängräns, och det är i stereofotografi 
SPB07L. De övriga möjliga domängränserna visade på olika gränsdragningar i figurerna för 
strykning och stupning. Därför måste ett beslut tas av Boliden där definitiva gränser dras för 
den södra änden av dagbrottet med hjälp av detta arbete. 
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6 SLUTSATSER 
 

• Fotogrammetri har som alla metoder bra och dåliga sidor. Metoden bedöms vara 
speciellt bra i Aitik då den visar områden som annars skulle vara mycket 
svårkarterade. Spricklängder och sprickavstånd går att beräkna utifrån koordinater 
givna av JMX Analyst. Orienteringsdata är lätt att exportera och bearbeta. Resultatet 
av kartering och analys av det södra (geografiskt) dagbrottet visade på stora likheter 
mot tidigare undersökningar där de delvis karterat samma område (inte södra änden). 
Därför dras slutsatsen att metoden stereofotogrammetri är minst lika användbar som 
traditionellt karteringsarbete i fält. 

 
• Karteringsproblem, t ex att särskilja sprickor orsakade av förspräckning, går att 

förbättra genom att karteraren får mer erfarenhet. 
 

• Indelning av sprickgrupper kan göras med både statistisk och manuell metod. Den 
manuella metoden är att föredra då en människa kan ta hänsyn till många samtidiga 
parametrar som den statistiska metoden presenterad i detta arbete inte kan. Kärnan i 
sprickgruppsindelningen är att ta reda på dominerande sprickriktningar och förenklat 
presentera dessa. 

 
• Vid visuell jämförelse mellan sprickgrupper så är Fishers distribution inte bra att 

använda. Detta beror på att t ex konvinkelanalysen i kapitel 4.3.2 visar på en nästan 
oförändrad konvinkel även då sprickgruppsindelningen skiljer sig markant. 
Medelriktning och standardavvikelse är ett bra alternativ för ändamålet därför att 
standardavvikelsen visas med siffror separat för strykning och stupning. Det ger en bra 
uppfattning om gruppens fördelning. 

 
• Metoden för domänkontroll (kumulativ summa) är en bra metod för att identifiera 

orienteringsriktningar längsmed dagbrottet. I och med att all data är i digital form är 
arbetet lättutfört. I detta arbete gick det att plotta mer detaljerat då alla sprickor gick 
att ta med jämfört med West m fl (1985) som plottade i intervall om 10 m 
(celllängden). 

 
• Erhållna sprickorienteringar från stereofotogrammetri i Aitik visar på stora likheter 

med sprickriktningar från tidigare studier (Call m fl, 1985; Agmalm, 1988). De 
skillnader som uppkommer i sprickgruppsindelning och medelriktning mellan detta 
arbete och de tidigare studierna kan bero på att detta arbete berör ett större område 
(södra änden, djupare nivå i norra dagbrottet). Domänindelningen är inte densamma 
mot tidigare och även det ger förändringar. Den största skillnaden är för liggväggen i 
norra (geografiskt) halvan av dagbrottet där jag i detta arbete endast visar på två 
sprickgrupper jämfört med West m fl (1985) som har fem och Agmalm (1988) som 
har fyra sprickgrupper. Trots att sprickor tagits med som orsakats av förspräckning så 
är det 10° skillnad i stupning (flackare i denna studie) för sprickgruppen med brant 
stupande foliationssprickor i liggvägg norr. 
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7 REKOMMENDATIONER 
 

• En fortsatt användning av stereofotogrammetri rekommenderas. Speciellt på grund av 
att det är så smidigt att bearbeta sprickdata och att karteringsarbetet visade sig i och 
med detta arbete gå bra. 

 
• Vid skanning med JMX Panoramaskanner i Aitik rekommenderas följande. Undvik 

för vida vinklar eller för långt avstånd, det kan göras genom att zooma in mer och inte 
låta kameran vrida sig alltför mycket. Optimala avstånd och vinklar måste undersökas. 
Vid de vertikala och horisontella ändarna av stereofotografierna påträffades flest 
problem vid karteringsarbetet. Detta gäller speciellt högsta nivån (närmast 
dagbrottskrönet) för liggväggen i norra (geografiskt) halvan av dagbrottet. I slutet av 
SPB07R är området där flest punkter försvann då sprickor och areor markerades. 
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BILAGA A Medelriktning och standardavvikelse 
 
 
Här visas beräkningen av medelriktning och standardavvikelse för norra liggväggens 
sprickgrupp HAE. 
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Tabell- A-1 Sammanställning av beräkning av medelriktning och standardavvikelse. 

 Indata Normalen 
  

Normalens Koordinater   

 SRα  β    Nα   Nβ  x y z 
Avvikel

se 
Kvadre

ring 
Avvikel

se 
Kvadre

ring 
330 91 150 -1 -0,866 0,500 -0,017 2,2 4,7 1,9 3,6
340 90 160 0 -0,940 0,342 0,000 12,2 148,2 0,9 0,8
307 70 127 20 -0,566 0,750 0,342 -20,8 433,6 -19,1 364,9
334 88 154 2 -0,898 0,438 0,035 6,2 38,1 -1,1 1,2
335 85 155 5 -0,903 0,421 0,087 7,2 51,5 -4,1 16,8
316 80 136 10 -0,708 0,684 0,174 -11,8 139,8 -9,1 82,9
336 90 156 0 -0,914 0,407 0,000 8,2 66,8 0,9 0,8
333 92 153 -2 -0,890 0,454 -0,035 5,2 26,8 2,9 8,4
333 90 153 0 -0,891 0,454 0,000 5,2 26,8 0,9 0,8
341 90 161 0 -0,946 0,326 0,000 13,2 173,6 0,9 0,8
316 70 136 20 -0,676 0,653 0,342 -11,8 139,8 -19,1 364,9
346 90 166 0 -0,970 0,242 0,000 18,2 330,4 0,9 0,8
320 72 140 18 -0,729 0,611 0,309 -7,8 61,2 -17,1 292,5
318 86 138 4 -0,741 0,668 0,070 -9,8 96,5 -3,1 9,6
323 90 143 0 -0,799 0,602 0,000 -4,8 23,3 0,9 0,8
327 88 147 2 -0,838 0,544 0,035 -0,8 0,7 -1,1 1,2
341 92 161 -2 -0,945 0,325 -0,035 13,2 173,6 2,9 8,4
331 94 151 -4 -0,872 0,484 -0,070 3,2 10,1 4,9 24,0
330 90 150 0 -0,866 0,500 0,000 2,2 4,7 0,9 0,8
348 83 168 7 -0,971 0,206 0,122 20,2 407,1 -6,1 37,2
323 91 143 -1 -0,799 0,602 -0,017 -4,8 23,3 1,9 3,6
312 81 132 9 -0,661 0,734 0,156 -15,8 250,4 -8,1 65,6
319 77 139 13 -0,735 0,639 0,225 -8,8 77,9 -12,1 146,5
310 79 130 11 -0,631 0,752 0,191 -17,8 317,7 -10,1 102,1
334 78 154 12 -0,879 0,429 0,208 6,2 38,1 -11,1 123,3
320 85 140 5 -0,763 0,640 0,087 -7,8 61,2 -4,1 16,8
320 97 140 -7 -0,760 0,638 -0,122 -7,8 61,2 7,9 62,4
306 99 126 -9 -0,581 0,799 -0,156 -21,8 476,3 9,9 98,0
342 90 162 0 -0,951 0,309 0,000 14,2 201,0 0,9 0,8
339 94 159 -4 -0,931 0,357 -0,070 11,2 124,9 4,9 24,0
333 92 153 -2 -0,890 0,454 -0,035 5,2 26,8 2,9 8,4
323 91 143 -1 -0,799 0,602 -0,017 -4,8 23,3 1,9 3,6
333 78 153 12 -0,872 0,444 0,208 5,2 26,8 -11,1 123,3
335 92 155 -2 -0,906 0,422 -0,035 7,2 51,5 2,9 8,4
331 92 151 -2 -0,874 0,485 -0,035 3,2 10,1 2,9 8,4
333 90 153 0 -0,891 0,454 0,000 5,2 26,8 0,9 0,8
344 99 164 -9 -0,949 0,272 -0,156 16,2 261,7 9,9 98,0
305 80 125 10 -0,565 0,807 0,174 -22,8 520,9 -9,1 82,9
336 84 156 6 -0,909 0,405 0,105 8,2 66,8 -5,1 26,0
338 84 158 6 -0,922 0,373 0,105 10,2 103,5 -5,1 26,0
331 86 151 4 -0,872 0,484 0,070 3,2 10,1 -3,1 9,6
309 103 129 -13 -0,613 0,757 -0,225 -18,8 354,4 13,9 193,1
321 87 141 3 -0,776 0,628 0,052 -6,8 46,6 -2,1 4,4
316 101 136 -11 -0,706 0,682 -0,191 -11,8 139,8 11,9 141,6
310 90 130 0 -0,643 0,766 0,000 -17,8 317,7 0,9 0,8
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334 90 154 0 -0,899 0,438 0,000 6,2 38,1 0,9 0,8
325 90 145 0 -0,819 0,574 0,000 -2,8 8,0 0,9 0,8
320 88 140 2 -0,766 0,642 0,035 -7,8 61,2 -1,1 1,2
320 87 140 3 -0,765 0,642 0,052 -7,8 61,2 -2,1 4,4
314 90 134 0 -0,695 0,719 0,000 -13,8 191,1 0,9 0,8
305 90 125 0 -0,574 0,819 0,000 -22,8 520,9 0,9 0,8
314 88 134 2 -0,694 0,719 0,035 -13,8 191,1 -1,1 1,2
316 84 136 6 -0,715 0,691 0,105 -11,8 139,8 -5,1 26,0
308 101 128 -11 -0,604 0,774 -0,191 -19,8 393,0 11,9 141,6
303 104 123 -14 -0,528 0,814 -0,242 -24,8 616,2 14,9 221,9
323 103 143 -13 -0,778 0,586 -0,225 -4,8 23,3 13,9 193,1
342 92 162 -2 -0,950 0,309 -0,035 14,2 201,0 2,9 8,4
313 85 133 5 -0,679 0,729 0,087 -14,8 219,8 -4,1 16,8
322 84 142 6 -0,784 0,612 0,105 -5,8 33,9 -5,1 26,0
315 105 135 -15 -0,683 0,683 -0,259 -12,8 164,5 15,9 252,7
331 79 151 11 -0,859 0,476 0,191 3,2 10,1 -10,1 102,1
302 90 122 0 -0,530 0,848 0,000 -25,8 666,9 0,9 0,8
320 87 140 3 -0,765 0,642 0,052 -7,8 61,2 -2,1 4,4
310 83 130 7 -0,638 0,760 0,122 -17,8 317,7 -6,1 37,2
349 108 169 -18 -0,934 0,181 -0,309 21,2 448,4 18,9 357,1
341 83 161 7 -0,938 0,323 0,122 13,2 173,6 -6,1 37,2
344 101 164 -11 -0,944 0,271 -0,191 16,2 261,7 11,9 141,6
310 73 130 17 -0,615 0,733 0,292 -17,8 317,7 -16,1 259,3
313 101 133 -11 -0,669 0,718 -0,191 -14,8 219,8 11,9 141,6
316 106 136 -16 -0,691 0,668 -0,276 -11,8 139,8 16,9 285,5
324 92 144 -2 -0,809 0,587 -0,035 -3,8 14,6 2,9 8,4
334 64 154 26 -0,808 0,394 0,438 6,2 38,1 -25,1 630,1
319 85 139 5 -0,752 0,654 0,087 -8,8 77,9 -4,1 16,8
332 92 152 -2 -0,882 0,469 -0,035 4,2 17,4 2,9 8,4
329 90 149 0 -0,857 0,515 0,000 1,2 1,4 0,9 0,8
315 93 135 -3 -0,706 0,706 -0,052 -12,8 164,5 3,9 15,2
318 100 138 -10 -0,732 0,659 -0,174 -9,8 96,5 10,9 118,8
322 89 142 1 -0,788 0,616 0,017 -5,8 33,9 -0,1 0,0
325 90 145 0 -0,819 0,574 0,000 -2,8 8,0 0,9 0,8
352 90 172 0 -0,990 0,139 0,000 24,2 584,5 0,9 0,8
319 90 139 0 -0,755 0,656 0,000 -8,8 77,9 0,9 0,8
319 90 139 0 -0,755 0,656 0,000 -8,8 77,9 0,9 0,8
348 96 168 -6 -0,973 0,207 -0,105 20,2 407,1 6,9 47,6
325 75 145 15 -0,791 0,554 0,259 -2,8 8,0 -14,1 198,9
328 97 148 -7 -0,842 0,526 -0,122 0,2 0,0 7,9 62,4
348 90 168 0 -0,978 0,208 0,000 20,2 407,1 0,9 0,8
345 86 165 4 -0,964 0,258 0,070 17,2 295,0 -3,1 9,6
343 95 163 -5 -0,953 0,291 -0,087 15,2 230,3 5,9 34,8
336 88 156 2 -0,913 0,406 0,035 8,2 66,8 -1,1 1,2
343 93 163 -3 -0,955 0,292 -0,052 15,2 230,3 3,9 15,2
336 89 156 1 -0,913 0,407 0,017 8,2 66,8 -0,1 0,0
334 93 154 -3 -0,898 0,438 -0,052 6,2 38,1 3,9 15,2
326 69 146 21 -0,774 0,522 0,358 -1,8 3,3 -20,1 404,1
336 90 156 0 -0,914 0,407 0,000 8,2 66,8 0,9 0,8
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350 86 170 4 -0,982 0,173 0,070 22,2 491,8 -3,1 9,6
332 87 152 3 -0,882 0,469 0,052 4,2 17,4 -2,1 4,4
306 87 126 3 -0,587 0,808 0,052 -21,8 476,3 -2,1 4,4
329 87 149 3 -0,856 0,514 0,052 1,2 1,4 -2,1 4,4
338 88 158 2 -0,927 0,374 0,035 10,2 103,5 -1,1 1,2
322 92 142 -2 -0,788 0,615 -0,035 -5,8 33,9 2,9 8,4
329 104 149 -14 -0,832 0,500 -0,242 1,2 1,4 14,9 221,9
346 95 166 -5 -0,967 0,241 -0,087 18,2 330,4 5,9 34,8
351 94 171 -4 -0,985 0,156 -0,070 23,2 537,1 4,9 24,0
316 77 136 13 -0,701 0,677 0,225 -11,8 139,8 -12,1 146,5
317 88 137 2 -0,731 0,682 0,035 -10,8 117,2 -1,1 1,2
347 92 167 -2 -0,974 0,225 -0,035 19,2 367,7 2,9 8,4
312 92 132 -2 -0,669 0,743 -0,035 -15,8 250,4 2,9 8,4
339 90 159 0 -0,934 0,358 0,000 11,2 124,9 0,9 0,8
347 86 167 4 -0,972 0,224 0,070 19,2 367,7 -3,1 9,6
351 96 171 -6 -0,982 0,156 -0,105 23,2 537,1 6,9 47,6
324 87 144 3 -0,808 0,587 0,052 -3,8 14,6 -2,1 4,4
343 89 163 1 -0,956 0,292 0,017 15,2 230,3 -0,1 0,0
316 90 136 0 -0,719 0,695 0,000 -11,8 139,8 0,9 0,8
325 84 145 6 -0,815 0,570 0,105 -2,8 8,0 -5,1 26,0
326 90 146 0 -0,829 0,559 0,000 -1,8 3,3 0,9 0,8
324 86 144 4 -0,807 0,586 0,070 -3,8 14,6 -3,1 9,6
337 94 157 -4 -0,918 0,390 -0,070 9,2 84,2 4,9 24,0
347 80 167 10 -0,960 0,222 0,174 19,2 367,7 -9,1 82,9
324 86 144 4 -0,807 0,586 0,070 -3,8 14,6 -3,1 9,6
308 98 128 -8 -0,610 0,780 -0,139 -19,8 393,0 8,9 79,2
330 75 150 15 -0,837 0,483 0,259 2,2 4,7 -14,1 198,9
313 85 133 5 -0,679 0,729 0,087 -14,8 219,8 -4,1 16,8
331 90 151 0 -0,875 0,485 0,000 3,2 10,1 0,9 0,8
309 100 129 -10 -0,620 0,765 -0,174 -18,8 354,4 10,9 118,8
342 82 162 8 -0,942 0,306 0,139 14,2 201,0 -7,1 50,4
345 80 165 10 -0,951 0,255 0,174 17,2 295,0 -9,1 82,9
326 90 146 0 -0,829 0,559 0,000 -1,8 3,3 0,9 0,8
332 91 152 -1 -0,883 0,469 -0,017 4,2 17,4 1,9 3,6
310 94 130 -4 -0,641 0,764 -0,070 -17,8 317,7 4,9 24,0
325 88 145 2 -0,819 0,573 0,035 -2,8 8,0 -1,1 1,2
332 91 152 -1 -0,883 0,469 -0,017 4,2 17,4 1,9 3,6
338 90 158 0 -0,927 0,375 0,000 10,2 103,5 0,9 0,8
336 87 156 3 -0,912 0,406 0,052 8,2 66,8 -2,1 4,4
333 83 153 7 -0,884 0,451 0,122 5,2 26,8 -6,1 37,2
323 96 143 -6 -0,794 0,599 -0,105 -4,8 23,3 6,9 47,6
327 88 147 2 -0,838 0,544 0,035 -0,8 0,7 -1,1 1,2
353 95 173 -5 -0,989 0,121 -0,087 25,2 633,8 5,9 34,8
310 81 130 9 -0,635 0,757 0,156 -17,8 317,7 -8,1 65,6
305 84 125 6 -0,570 0,815 0,105 -22,8 520,9 -5,1 26,0
321 91 141 -1 -0,777 0,629 -0,017 -6,8 46,6 1,9 3,6
323 65 143 25 -0,724 0,545 0,423 -4,8 23,3 -24,1 580,9
350 106 170 -16 -0,947 0,167 -0,276 22,2 491,8 16,9 285,5
315 106 135 -16 -0,680 0,680 -0,276 -12,8 164,5 16,9 285,5
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324 70 144 20 -0,760 0,552 0,342 -3,8 14,6 -19,1 364,9
324 100 144 -10 -0,797 0,579 -0,174 -3,8 14,6 10,9 118,8
336 100 156 -10 -0,900 0,401 -0,174 8,2 66,8 10,9 118,8
342 93 162 -3 -0,950 0,309 -0,052 14,2 201,0 3,9 15,2
339 91 159 -1 -0,933 0,358 -0,017 11,2 124,9 1,9 3,6
335 101 155 -11 -0,890 0,415 -0,191 7,2 51,5 11,9 141,6
339 90 159 0 -0,934 0,358 0,000 11,2 124,9 0,9 0,8

                   
Resultant                  

Nα  147,8                

Nβ  0,9                

SRα  327,8               

Hα  237,8       
β  89,1               

                   
Summa       -122,6 77,2 2,3   24103   9867
Medel            160,7   65,8
Standardavvikelse        12,7   8,1
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BILAGA B Analys av ett stereofotografi 
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Figur- B-1 Första sprickgruppsindelningen av SPB02R. 
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Figur- B-2 Första sprickgruppsindelningen av SBP02R med presentation av storcirklar. 
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.  
Figur- B-3 Andra sprickgruppsindelningen av SPB02R. 



  

B-5 

 
Figur- B-4 Andra sprickgruppsindelningen av SBP02R med presentation av storcirklar. 
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Figur- B-5 Tredje sprickgruppsindelningen av SPB02R. 
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Figur- B-6 Tredje sprickgruppsindelningen av SBP02R med presentation av storcirklar. 
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BILAGA C Plottar av karterade stereofotografier 
 
 
 
Plottar för FN har placerats i följande ordning: 
 

- NF01 och sedan NF03 eftersom de ligger efter varandra på högsta nivån. 
- Under NF01 och NF03 ligger NF02 och NF04 som placeras efter varandra. 
- Vid lägsta nivån återfinns NF05. 
- En sammanslagning av hela NF. 

 
Hängväggen består av endast ett fotografi, NH01. 
 
Plottar från SPB börjar med SPB06L och läggs i ordning till och med SPB07R. Efter dessa 
visas en plott då alla SPB är sammanslagna. 
 
Sist visas en plott då all sprickdata från alla delfotografier är sammanslaget.
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Figur- C-1 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-2 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-3 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
 



  

C-5 

 
Figur- C-4 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-5 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-6 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-7 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-8 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-9 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
 



  

C-11 

 
Figur- C-10 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-11 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-12 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-13 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-14 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-15 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-16 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-17 Plottar visar karterad del av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-18 Plottar visar karterade dela av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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Figur- C-19 Plottar visar alla karteraed delar av dagbrottet undersökt med digital 
stereofotogrammetri. 
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BILAGA D Domänplottar och sprickgrupper 
 
 
Notera: 
 
Domän 1: Indelningen innehåller alla karterade stereofotografier från liggväggen som 
befinner sig i den norra (geografiskt) halvan av dagbrottet.  
 
Domän 2: Indelning innehåller de karterade delarna SPB06, SPB05 och SPB04, vilket utgör 
en del av liggväggen i den södra (geografiskt) delen av dagbrottet. 
 
Domän 3: Indelning innehåller de karterade delarna SPB03 och SPB01, vilket utgör en del av 
den södra (geografiskt) änden av dagbrottet. 
 
Domän 4: Indelning innhåller de karterade delarna SPB02 och SPB07, vilket utgör en del av 
hängväggen i den södra (geografiskt) delen av dagbrottet. 
 
Domän 5: Indelning innehåller det karterade stereofotografiet NH01, vilket utgör en del av 
hängväggen i den norra (geografiskt) delen av dagbrottet. 
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Figur- D-1 Sprickgrupper redovisad i kontur- och polplott.  
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Figur- D-2 Sprickgrupper redovisad i kontur- och polplott. 
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Figur- D-3 Sprickgrupper redovisad i kontur- och polplott. 
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Figur- D-4 Sprickgrupper redovisad i kontur- och polplott. 
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Figur- D-5 Sprickgrupper redovisad i kontur- och polplott. 
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BILAGA E Domänplottar från West m fl (1985) 
 
Domänordning: 
 

1. Liggvägg norr. 
2. Liggvägg mitt. 
3. Liggvägg söder. 
4. Hängvägg norr. 
5. Hängvägg mitt. 
6. Hängvägg söder. 

 
Inbördes figurordning är enligt följande: 

 
1. Polplott med sprickgruppsindelning. 
2. Konturplott. 

 
NOTERA: Alla sprickor är relativt magnetiskt norr. 
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Figur- E-1 Polplott med sprickgrupper för liggvägg norr (West m fl, 1985). 
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Figur- E-2 Konturplott liggvägg norr (West m fl, 1985). 
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Figur- E-3 Sprickgrupper och polplott av liggvägg mitt (West m fl, 1985). 
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Figur- E-4 Konturplott för liggvägg mitt (West m fl, 1985). 
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Figur- E-5 Sprickgrupper och polplott för liggvägg söder (West m fl, 1985). 
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Figur- E-6 Konturplott för liggvägg söder (West m fl, 1985) 
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Figur- E-7 Sprickgrupper och polplott för hängvägg norr (West m fl, 1985). 
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Figur- E-8 Konturplott för hängvägg norr (West m fl, 1985). 
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Figur- E-9 Sprickgrupper och polplott för hängvägg mitt (West m fl, 1985). 
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Figur- E-10 Konturplott för hängvägg mitt (West m fl, 1985). 
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Figur- E-11 Sprickgrupper och polplott för hängvägg söder (West m fl, 1985). 

MN 



  

E-13 

 
Figur- E-12 Konturplott för hängvägg söder (West m fl, 1985). 
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BILAGA F Domänplottar från Agmalm (1988) 
 
Domänordning: 
 

1. Liggvägg norr. 
2. Liggvägg mitt. 
3. Liggvägg söder. 
4. Hängvägg norr. 
5. Hängvägg mitt 
6. Hängvägg söder. 

 
Inbördes figurordning är enligt följande: 

 
1. Polplott och sprickgruppsindelning som efterlinkar utförandet av West m fl (1985). 
2. Polplott och alternativ sprickgruppsindelning. 

 
NOTERA: Alla riktningar är relativt magnetiskt norr. 
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Figur- F-1 Liggvägg norr, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott (Agmalm, 
1988). 
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Figur- F-2 Liggvägg norr, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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Figur- F-3 Liggvägg mitt, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott (Agmalm, 
1988). 
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Figur- F-4 Liggvägg mitt, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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Figur- F-5 Liggvägg söder, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott (Agmalm, 
1988). 
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Figur- F-6 Liggvägg söder, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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Figur- F-7 Hängvägg norr, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott (Agmalm, 
1988). 
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Figur- F-8 Hängvägg norr, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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Figur- F-9 Hängvägg mitt, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott (Agmalm, 
1988). 
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Figur- F-10 Hängvägg mitt, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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Figur- F-11 Hängvägg söder, sprickgrupper efterliknas West m fl (1985) och polplott 
(Agmalm, 1988). 
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Figur- F-12 Hängvägg söder, alternativ sprickgruppsindelning och polplott (Agmalm, 1988). 
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BILAGA G Borrhålskartering från Berg (2005) 
 
 
 
Notera: Sprickor är orienterade relativt gruvnorr, det vill säga positiv x-axel. 
 
 
 

 
Figur- G-1 Filmade borrhål i dagbrottet (Berg, 2005). 
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Figur- G-2 Plott av karterade sprickor filmade i borrhål 1063 (Berg, 2005). 
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Figur- G-3 Plott av karterade sprickor filmade i borrhål 1065 (Berg, 2005). 
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