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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är det avslutande momentet i kandidatutbildningen 

i Berganläggningsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har genomförts på 

uppdrag av LKAB och har utförts på Avdelningen för Geoteknologi vid Institutionen för 

Samhällsbyggnad och Naturresurser. Arbetet har utförts för att skapa en överblick av de 

metoder som finns att tillgå vid bergspänningsmätningar på stora djup samt hur framtida 

mätningar inom LKAB skulle kunna genomföras.  

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Jonny Sjöberg på Itasca Consultants AB/LTU 

och Thomas Wettainen på LKAB för deras stöd och engagemang i detta examensarbete samt 

för god vägledning under arbetets gång. 

Jag vill också tacka Daniel Ask, Geosigma/LTU, som föreslog ett personligt möte för att 

besvara mina frågor om bergspänningsmätningarna i Kiruna och Malmberget. Ett stort tack till 

Phil Dight och Ariel Hsieh vid University of Western Australia som besvarat mina många frågor 

om DRA-metoden. Det har varit till stor hjälp. 

Slutligen ett tack till alla andra som på ett eller annat sätt bidragit till färdigställandet av mitt 

examensarbete. 

 

Malmberget, augusti 2015 

 

Lina Oskarsson Mäki 
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Sammanfattning 

Kunskap om spänningar i bergmassan är viktiga som indata till all sorts bergmekanisk analys. 

I allmänhet ökar de spänningsinducerade stabilitetsproblemen med djupet. Detta gör att 

kännedom om bergspänningars storlek och riktning blir extra viktig med ökade brytdjup. De 

höga spänningsnivåer som förekommer på stora djup gör det dock svårare att mäta spänningar 

på ett praktiskt och tillförlitligt sätt. Detta arbete har genomförts på uppdrag av LKAB för att 

skapa en överblick av de metoder som finns att tillgå vid bergspänningsmätningar på stora djup 

samt hur framtida mätningar inom LKAB skulle kunna genomföras. Information till arbetet har 

införskaffats genom litteraturstudier, kontakter med mätfirmor, konsulter och forskare. 

Ett antal tekniker har föreslagits och utvecklats för att bestämma in situ spänningar. Att mäta 

spänningar är ingen lätt uppgift, speciellt inte på stora djup, och alla metoder har sina 

begränsningar och brister. De traditionella direkta mätmetoderna, hydraulisk spräckning och 

överborrning, är de mest tillförlitliga metoderna samtidigt som de också är dyrast och mest 

tidskrävande. På stora djup där höga spänningar förekommer, uppstår borrhålsproblematik i 

form av spänningsinducerade utfall och “core disking”. Detta är en begränsning vid både 

hydraulisk spräckning och överborrning som kräver partier av sprickfritt berg. 

Andra metoder kan bara ge en uppskattning av in situ spänningarna baserat på observationer av 

berget. Spänningsinducerade utfall ger indikationer om spänningarna utifrån skador på 

borrhålsväggarna. “Core disking” och andra kärnbaserade metoder ger information om 

spänningarna utifrån skador hos borrkärnor. Dessa metoder används vanligtvis först när de 

traditionella direkta metoderna har nått sina begränsningar. Både spänningsinducerade utfall 

och “core disking” är bra hjälpmedel för att uppskatta spänningsriktningarna, men någon säker 

metod för att bestämma spänningsmagnituder finns inte i dagsläget.  

Med borrkärne-metoden DRA (deformation ratio analysis) mäts troligen de största paleo-

spänningarna som förekommit under de senaste 5000 - 10 000 åren. Norrbotten var för 10 000 

år sedan täckt av en avsmältande inlandsis. Mätningar med DRA-metoden på bergprover från 

Kiruna och Gällivare skulle därför, troligtvis, resultera i att paleo-spänningar mäts. DRA-

metoden bör således inte användas som en ensamstående metod, men kan fungera vid mätningar 

av höga sekundärspänningar som överskrider de maximala paleo-spänningarna. 

I Malmberget råder sannolikt den, för hydrauliska spräckningar, tuffaste spänningsregimen 

"thrust/reverse-fault" dvs. 𝜎𝐻 > 𝜎ℎ > 𝜎𝑣. Denna spänningsregim innebär för hydraulisk 

spräckning (vertikala borrhål) att sprickor kan rotera från axial till horisontalplanet under 

propageringsfasen. Detta gör att all data från axiellt inducerade sprickor är något osäkra. I 

Kirunagruvan är spänningsregimen mest lik "strike slip" dvs. 𝜎𝐻 > 𝜎𝑣 >  𝜎ℎ. Med denna 

spänningsregim förekommer inte problemet med roterande sprickor. Hydrauliska spräckningar 

lämpar sig således bättre i de spänningsförhållanden som råder i Kirunagruvan än för de i 

Malmberget. Förslagsvis kan hydrauliska mätningar i Malmberget göras i horisontella borrhål 

parallella med största huvudspänningsriktningen. Detta skulle även minska förekomsten av 

spänningsinducerade utfall och “core disking”.  
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Baserat på ovanstående rekommenderas att i så lång utsträckning som möjligt utföra 

överborrningar i Malmberget och överborrning eller hydraulisk spräckning i Kiruna. 

Spänningsinducerade utfall är en effektiv metod som är lämplig att använda i kombination med 

de direkta metoderna för att bekräfta spänningsriktningarna.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en internationell högteknologisk mineralkoncern och 

världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. LKAB äger två 

underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt tre dagbrott i Svappavaara; Gruvberget, 

Mertainen och Leveäniemi. I dagsläget sker största delen av brytningen i underjordsgruvorna i 

Kiruna och Malmberget, flera hundra meter under markytan. Brytning på stora djup är mer 

komplicerat än dagbrottsbrytning, men LKAB försöker att göra underjordsbrytningen lika 

effektiv och storskalig som i dagbrott. I Kiruna och Malmberget utvinns malmen genom 

skivrasbrytning. Detta är en effektiv brytningsmetod vid brantstående malmkroppar som ger ett 

maximalt uttag ur malmkroppen till en hög säkerhet. 

Under åren har brytningen gått ner mot djupet i både Kiruna och Malmberget.  I dagsläget sker 

brytningen i Kirunavaara-gruvan i tio produktionsområden i etagen mellan den tidigare 

huvudnivån på 1045 m avv och den nuvarande huvudnivån på 1465 m avv. Med "avv" avses 

avvägning, motsvarande djup under ursprunglig topp på berget Kiirunavaara, som är gruvans 

nollpunkt. Brytningen på dessa nivåer beräknas pågå fram till ungefär 2030. I Malmberget sker 

i dagsläget brytning via tre huvudnivåer på 600, 1000 samt 1250 m avv, vilket motsvarar djup 

under Välkommatoppen. Brytningen är i och med anläggandet av den senaste huvudnivån 

M1250 säkrad fram till minst år 2020 i Malmberget. Malmkropparna i de båda gruvorna 

sträcker sig dock djupare och fortsatt brytning mot större djup är av intresse för LKAB. Detta 

medför ett behov av att utföra mer bergmekaniska analyser för brytning på större djup. 

Kunskap om spänningar i bergmassan är viktiga som indata till all sorts bergmekanisk analys, 

särskilt vid utvärdering av stabiliteten hos bergutrymmen för att förhindra brott. Vid 

gruvbrytning uppstår spänningsomlagringar som orsakar deformationer och ibland även brott i 

bergmassan. Ett primärt mål vid dimensionering av underjordskonstruktioner är att hitta en 

optimal lösning som är både lönsam och säker. I allmänhet ökar de spänningsinducerade 

stabilitetsproblemen med djupet. Detta gör att kännedom om bergspänningars storlek och 

riktning blir extra viktig med ökade brytningsdjup. De höga spänningsnivåer som förekommer 

på stora djup gör dock att det blir svårare att mäta spänningar på ett praktiskt och tillförlitligt 

sätt.  

En genomgång av befintliga metoder för bergspänningsmätningar med fokus på tillämpbarhet 

för mätning på stora djup, i gruvmiljö ner till ca 2000 meter, är därför av intresse. De vanligaste 

metoderna för att mäta bergspänningar är genom överborrning eller hydraulisk spräckning. 

Metoderna är relativt dyra och vid höga spänningar uppstår problem med “core disking” och 

spänningsinducerade utfall som försvårar eller till och med förhindrar mätningarnas 

genomförande. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och värdera befintliga metoder för 

bergspänningsmätningar på stora djup, med tillämpning på LKAB:s gruvor i Kiruna och 

Malmberget. I arbetet ingår litteraturstudier, kontakter med mätfirmor, konsulter och forskare, 
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samt andra gruvbolag, i syfte att sammanställa hur mätningar görs, vilka erfarenheter som finns 

och hur framtida mätningar inom LKAB skulle kunna genomföras. En värdering av tänkbara 

mätplatser och områden i LKAB:s gruvor ingår också i arbetet, liksom en grov 

kostnadsuppskattning för olika metoder. 

1.3 Utförande och avgränsningar 

Examensarbetet har inkluderat en litteraturstudie av olika metoder som finns för att mäta 

bergspänningar. Metoderna har utvärderats utifrån dess för- och nackdelar för att se om de är 

lämpliga för bergspänningsmätningar på stora djup, i gruvmiljö ner till ca 2000 meter, och i 

vilka förhållanden de är mindre lämpliga.  

Det finns många olika tekniker föreslagna för bergspänningsmätningar. Flertalet av dessa 

används inte alls eller enbart i liten utsträckning, då främst i forskningssyfte eller på mycket 

stora djup inom exempelvis oljeindustrin. Eftersom många gruvor idag går mot större djup finns 

även ett ökat intresse för kärnbaserade metoder. Detta har lett till att flera sådana metoder har 

föreslagits och studeras av forskare. På grund av de många tekniker som finns har en 

avgränsning gjorts till att studera de i dagsläget mest kända och använda metoderna samt de 

metoder som rönt störst intresse inom forskningen, då relaterat till gruvindustrin. Inom 

överborrningskategorin har många olika varianter av mätceller utvecklats genom åren. En 

avgränsning har gjorts även inom detta område och endast de idag mest kända och använda 

mätcellerna inom varje överborrningskategori har studerats. 

Inom LKAB har ett antal spänningsmätningskampanjer genomförts i både Kiruna och 

Malmberget, med olika metoder och med varierande framgång. En studie av de 

bergspänningsmätningar som gjorts i Malmberget och Kiruna har genomförts för att undersöka 

hur de använda metoderna har fungerat och vilka eventuella problem som uppstått vid 

mätningarna. Här har fokus lagts på de senare mätningarna, dels på grund av att dagens 

mätutrustning är mer tillförlitlig, dels för att mer information finns dokumenterad kring dessa. 

Att notera är även att alla bergspänningsmätningar utförda i LKAB:s gruvor inte behandlas i 

denna rapport, utan endast de där information har funnits tillgänglig. 

Med allt detta som grund har förslag på bergspänningsmätningar som kan vara lämpliga att 

använda tagits fram för de stora djup man idag går mot i LKAB:s underjordsgruvor.  
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2 Bergspänningar och mätmetoder 

2.1 Bergspänningar 

En bergmassa påverkas av yttre krafter som i sin tur balanseras av de inre krafter som verkar i 

bergmassan. Fördelningen av dessa inre krafter skapar ett spänningsfält i bergmassan. 

Spänningstillståndet i en punkt kan visualiseras med hjälp av magnituder och orienteringar av 

spänningskomponenter, se Figur 1a. En snittyta påverkas normalt av både normalspänningar, 

𝜎, och skjuvspänningar, 𝜏. För varje punkt i bergmassan finns ett rätvinkligt koordinatsystem 

där inga skjuvspänningar existerar, se Figur 1b. Spänningstillståndet kan i ett sådant 

koordinatsystem karaktäriseras med enbart normalspänningar. Dessa normalspänningar är 

huvudspänningar (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) och tillhörande riktningar är huvudspänningsriktningar. 

Koordinattransformationen görs genom lösning av egenvärdesproblemet av spänningsmatrisen, 

där huvudspänningarna är egenvärden till spänningstensorn. Spänningstillståndet kan alltså på 

enklaste sätt beskrivas med hjälp av tre spänningskomponenter med tillhörande tre 

spänningsriktningar. 

 
Figur 1. Visualisering av spänningskomponenterna i 3D på en kub samt i matrisform (a) före och (b) 

efter lösning av egenvärdesproblemet av spänningsmatrisen (töjning positiv), efter Zang och 

Stephansson (2010). 

Eftersom spänningarna i jordskorpan påverkas av jordens gravitationsfält är vanligtvis en av 

huvudspänningarna orienterad vertikalt. Jordskorpan påverkas dessutom av tektoniska krafter, 

vilket bidrar till att de två andra huvudspänningarna vanligen har horisontella orienteringar. 

Dessa spänningar benämns vertikalspänning (𝜎𝑣) samt minsta- (𝜎ℎ) och största 

horisontalspänningen (𝜎𝐻). De senare är alltså huvudspänningar i horisontalplanet.  
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2.1.1 Klassifikation av bergspänningar 

Primära och sekundära spänningar 

Zang och Stephansson (2010) har presenterat en tabell för klassificering av bergspänningar, se 

Figur 2. Spänningar som existerar i en orörd bergmassa (Figur 2, A) kallas för primära 

spänningar. De spänningar som finns i en av människan påverkad bergmassa (Figur 2, B) 

benämns i sin tur sekundära spänningar och är omlagringar av primärspänningarna. In situ 

spänningar är en generell benämning på spänningar som råder i bergmassan och kan beroende 

på det aktuella förhållandet vara såväl primär- som sekundärspänningar (Nordlund m.fl., 1998). 

Ibland används benämningen in situ spänningar för enbart primärspänningar, vilket kan skapa 

förvirring. I denna rapport definieras in situ spänningar som de i bergmassan rådande 

spänningarna. 

  

Figur 2. Bergspänningsterminologi för tre hierarkiska nivåer. Nivå 1 separerar homogent (A, B) från 

heterogent (C, D), och solid bergmassa (A, C) från bergmassa med hålrum (B, D). Nivå 2 separerar in-

situ spänningarna (A) utifrån dess ursprung från gravitation (A1), tektonik (A2), residual (A3) och 

terrestrial (A4). Nivå 3 separerar tektoniska spänningar utifrån skala till första grad (A2a - plattskala), 

andra grad (A2b - bergskedjeskala) och tredje grad (A3c - förkastningsskala), från Zang och 

Stephansson (2010). 
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Strukturella spänningar 

Strukturella spänningar skapas av anisotropi och heterogeniteter i bergmassan (Figur 2C, D). 

Bergmassor är sällan helt homogena, vilket leder till att in situ spänningars riktning och storlek 

påverkas i närheten av olika strukturer i bergmassan. I Figur 3 demonstreras effekterna av 

strukturellt styrda spänningar.  

På de olika bergmaterialen verkar de regionala spänningarna, 𝑆1 och 𝑆2 (Figur 3). Spänningar 

i strukturers närhet är lokala spänningar. Dessa spänningar påverkas av bergmassans strukturer 

och kan skilja sig i både storlek och riktning från de regionala spänningarna. För den homogena 

bergmassan är de regionala och lokala spänningarna identiska då inga diskontinuiteter påverkar 

spänningstillståndet (Figur 3a, d). I den anisotropa bergmassan roterar huvudspänningarna i 

strukturens riktning med en huvudspänning parallellt med och den andra vinkelrätt mot 

strukturens orientering (Figur 3b, e), eftersom endast begränsade skjuvspänningar kan 

överföras över en struktur med lägre hållfasthet än omgivande berg. I den heterogena 

bergmassan förändras både storlek och orientering av huvudspänningarna i diskontinuitetens 

närhet (Figur 3c, f). Spänningsfördelningen kan alltså vara så komplex att det lokala 

spänningstillståndet skiljer sig avsevärt från det regionala spänningstillståndet i ett område. 

Bergkonstruktioner (borrhål, tunnlar etc.) kan ses som ihåliga diskontinuiteter som stör 

spänningstillståndet i dess närhet. Spänningarna kan vanligen anses som ostörda på avstånd 

större än tre diametrar från defekten (Zang och Stephansson, 2010). 

 

Figur 3. Bergmassans egenskaper, (a) homogen, (b) anisotrop och (c) heterogen, påverkar 

huvudspänningarnas orientering. En homogen bergmassa ger ett spänningstillstånd med ett rutigt 

mönster (d), en anisotrop bergmassa orsakar ett spänningstillstånd tiltat mot anisotropin (e) och en 

heterogen bergmassa skapar ett komplext spänningstillstånd i heterogeniteternas närhet (f), modifierad 

efter Zang och Stephansson (2010). 
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Gravitativa spänningar 

Spänningar kan även indelas utifrån dess härkomst från olika krafter. Jordens gravitationskraft 

är, som tidigare nämnts, orsaken till den gravitativa spänningskomponenten (Figur 2, A1) och 

fås av vikten av den ovanliggande bergmassan. Den gravitativa spänningen ökar med djupet 

och beror, nära markytan, även på topografin. En oregelbunden topografi påverkar dessutom in 

situ spänningarnas storlek och riktning så att de inte längre är orienterade horisontellt och 

vertikalt. Denna påverkan är som störst nära markytan och avtar med djupet. En regelbunden 

topografi behöver dock inte automatiskt innebära att in situ spänningarna har en horisontell-

vertikal orientering då även andra faktorer så som strukturer påverkar spänningsfältet. Andra 

faktorer som påverkar den gravitativa spänningen är erosion och isavlagringar. 

Tektoniska spänningar 

Tektoniska spänningar (Figur 2, A2) härstammar från krafter orsakade av de plattektoniska 

rörelser som finns i jordskorpan. Jordskorpan består av ett antal stora plattor som samverkar 

med varandra och den underliggande manteln. Rörelserna ger upphov till randkrafter mellan 

plattorna, som antingen driver eller motverkar plattrörelsen (Nordlund m.fl., 1998). De 

tektoniska spänningarna kan vidare indelas utifrån storlek på det område där 

spänningskomponenterna kan antas vara likartade i både storlek och riktning; i plattskala (Figur 

2, A2a), bergskedjeskala (Figur 2, A2b) och förkastningsskala (Figur 2, A2c).  

Residualspänningar 

De tidigare tektoniska händelserna i jordskorpan, så kallade “palaeo-tektoniska” händelser, kan 

orsaka kvarstående (eng. remanent) tektoniska spänningar (Figur 2, A3), det vill säga 

spänningar som finns kvar i bergmassan även efter att de tektoniska krafter som orsakat dessa 

har förändrats i storlek och/eller riktning. De kvarstående tektoniska spänningarna hör till 

gruppen residualspänningar, som är spänningar som blivit lokalt “infrysta” i bergmassan och 

finns kvar efter att (det yttre) spänningstillståndet förändrats.  

Terrestrialspänningar 

Terrestrialspänningar (Figur 2, A4) orsakas av variationer i temperatur, corioliseffekten och 

månens dragningskraft på dygns- och säsongsbasis. Dessa krafter påverkar bara de ytnära 

spänningstillstånden och behandlas inte i större utsträckning här. 

Spänningstillståndet är alltså ett resultat av flera olika processer och mekanismer som härrör 

från de geologiska händelser bergmassan varit utsatt för under dess existens. De geologiska 

processerna har även orsakat de sprickor, förkastningar och veckningar som gör att berget inte 

alltid kan ses som homogent. Berggrunden består dessutom av flera olika bergarter, vilket 

medför att bergmassor kan ha olika egenskaper. Allt detta gör att variationer, i både storlek och 

riktning, förekommer i spänningsfältet. 

På grund av bristande information om berggrundens geologiska historia och svårigheter med 

att exakt mäta strukturer djupt ner i berggrunden, tillsammans med det faktum att de 

konstitutiva ekvationer som beskriver det mekaniska beteendet hos bergmassor är ungefärliga, 
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är det omöjligt att bestämma in situ spänningarna enbart genom beräkningar. Numeriska studier 

kan däremot hjälpa till vid tolkning av mätdata (Zang och Stephansson, 2010).  

2.1.2 Det Skandinaviska spänningsfältet 

The World Stress Map, WSM, är en global databas över de tektoniska spänningarna i 

jordskorpan och innehöll år 2008 ungefär 21 750 mätvärden insamlade från fokalmekanismer 

från jordskalv, in situ spänningsmätningar, geologisk historia, borrnings-inducerade sprickor 

och tryckbrott i borrhål (Heidbach m.fl., 2008). I Figur 4 presenteras spänningskartan över 

Skandinavien från World Stress Map. Spänningskartan visar att storleken på den maximala 

horisontalspänningen varierar över Skandinavien. De uppskattade spänningsriktningarna är 

däremot överlag orienterade i en gemensam NV-SÖ riktning, med vissa lokala avvikelser. 

 
Figur 4. Spänningskarta över Skandinavien från World Stress Map. Strecken anger den maximala 

horisontella spänningens orientering. Streckens längd indikerar data kvalité. Symboler i mitten av 

strecken visar metod för bestämning av spänning och fyllnad av symbol indikerar spänningsregim (SS 

strike-slip, NF, normal, TF revers) Heidbach m.fl. (2008). 
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I Skandinavien är det huvudsakligen de påskjutande krafterna från spridningszonen i den 

mittatlantiska ryggen och kollisionskrafterna från den Afrikansk-Europeiska konvergenszonen 

som bidrar till det horisontella spänningsfältet (Nordlund m.fl., 1998, Zang och Stephansson, 

2010). Figur 5 visar de tektoniska spänningarna i Europa, framtagna med en tvådimensionell 

finita elementmodell för en förenklad kombination av de rådande tektoniska krafterna och 

gränsvillkoren (Gölke och Coblentz, 1996). I modellen verkar en pådrivande kraft från 

mittoceaniska ryggen från nordväst medan de övriga gränserna är fixerade. Spänningsfältet får 

med denna modell en NV-SÖ riktning, vilket stämmer väl med de insamlade värdena från 

jordbävningsmekanismerna presenterade i World Stress Map (Figur 4). 

 

 

Figur 5. Uppskattade tektoniska spänningar i Europa från den 2D elastiska finita elementmodellen av 

Gölke och Coblentz (1996) vid horisontella krafter från spridningszon, ridge push force, i väst och 

fixerade gränser i syd och öst. Huvudspänningar visas som streck i figuren. Från Zang och Stephansson 

(2010). 

Den stora spridningen på spänningsriktningarna i Skandinavien kan bero på oregelbundna 

sprickmönster i den Prekambriska berggrunden, spänningsomlagringar kring förkastningar eller 

en effekt av topografi och variationer i skjuvhållfasthet (Stephansson, 1993). Dessutom 

karaktäriseras de fysikaliska egenskaperna för geologiskt gamla områden, som Fennoskandien, 

av en tjock litosfär och lågt värmeflöde. Detta minskar den genomsnittliga spänningsnivån för 

litosfären och tillåter lokala effekter på grund av heterogeniteter i jordskorpan, såsom densitet 

och hållfasthet, att ha ett stort inflytande på spänningsfältet (Zang och Stephansson, 2010). 
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En sammanställning över det Skandinaviska spänningsfältet har gjorts med hjälp av drygt 500 

mätdata från 120 olika platser där hydraulisk spräckning eller överborrning utförts 

(Stephansson, 1993). Ekvationer för sambandet mellan spänningar och djup har tagits fram med 

hjälp av regressionsanalyser. Följande ekvationer har utformats för huvudspänningar på 0-1000 

meters djup, med hjälp av mätvärden från överborrningar med mätcell av Leeman-typ (Amadei 

och Stephansson, 1997): 

𝜎𝐻 = 6,7 + 0,0444𝑧,     (1) 

𝜎ℎ = 0,8 + 0,0329𝑧,     (2) 

Mätvärden erhållna från hydraulisk spräckning har gett följande ekvationer för 

horisontalspänningarna, 0-1000 meters djup (Amadei och Stephansson, 1997): 

𝜎𝐻 = 2,8 + 0,0399𝑧     (3) 

𝜎ℎ = 2,2 + 0,0240𝑧     (4) 

2.1.3 Bergspänningars betydelse vid gruvdrift 

Vid gruvbrytning uppstår spänningsomlagringar som orsakar deformationer och ibland även 

brott i bergmassan. Djup, brytningsmetod och gruvgeometri tillsammans med geologi och 

tektoniska förhållanden påverkar spänningsomlagringens storlek och riktning, förekomsten av 

brott samt den seismiska aktiviteten i gruvan. Kännedom om spänningstillståndet och 

existerande svaghetszoner i bergmassan är viktig för att kunna identifiera områden där 

gruvinducerade brott och seismisk aktivitet troligen kommer att uppstå och är således en 

nödvändig ingångsparameter i all dimensionering av underjordskonstruktioner. Olika 

brytningsmetoder påverkar spänningsomlagringarna på olika sätt. Nedan beskrivs endast de 

brytningsinducerade spänningarna som uppstår vid skivrasbrytning, som är den använda 

metoden i LKAB:s underjordsgruvor. 

Skivrasbrytning innebär förenklat att malmen bryts ut underifrån och att ovanliggande gråberg 

spricker upp och fyller igen tomrummet som bildas. På grund av rasmassornas låga styvhet är 

det endast en försumbar del av spänningarna som tas upp av dessa. Detta medför att de 

primärspänningar som tidigare gått genom malmkroppen omfördelas till ligg- och hängvägg, 

se Figur 6, och ner under raset, se Figur 7. 

 

 

Figur 6. Spänningarnas omfördelning runt malmkroppen, från Larsson (2005). 



10 

  

 

Figur 7. Spänningarnas omfördelning under raset vid skivrasbrytning, från Larsson (2005). 

Spänningskoncentrationen som bildas under raset avtar mot djupet för att på stort avstånd från 

raset övergå i opåverkade primärspänningar. Detta gör att spänningarna, som vanligtvis ökar 

med djupet, istället kan förväntas minska med ökat djup i området närmast under rasmassorna.  

Det är inte bara rasmassorna som orsakar omlagringar av spänningarna. Alla utbrutna hålrum i 

bergmassan bidrar till spänningsomlagringar även om det inte är i lika stor skala. 

Spänningskoncentrationerna i de utbrutna hålrummen kan ibland vara så stora att de överstiger 

bergmassans hållfasthet och orsakar brott, vilket i värsta fall kan leda till kollaps av 

bergrummet. I allmänhet ökar de spänningsinducerade stabilitetsproblemen med djupet. Detta 

gör att kännedom om bergspänningars storlek och orientering blir extra viktig när 

gruvbrytningen går mot större djup.  

Ett primärt mål vid dimensionering av underjordskonstruktioner är att hitta den enklaste och 

säkraste vägen genom bergmassan. Områden med lägre spänningar och hög hållfasthet används 

(när det går) för att minimera problem med höga spänningskoncentrationer och relaterade brott. 

I allmänhet orienteras stora underjordskonstruktioner med sin längsgående axel parallell med 

den största spänningen för att undvika att sprickor som korsar tunneln öppnas samt för att ge en 

optimala spänningsfördelning runt öppningen (Zang och Stephansson, 2010).  

2.2 Bergspänningsmätningar 

Bergspänningsmätningar utförs för att tillhandahålla indata till numeriska modeller och ge 

information om deformationer, stabilitet och lämpliga förstärkningsåtgärder i gruvöppningar. 

För att ta reda på det primära spänningsfältet bör mätningar göras på ett sådant avstånd från 

produktionsområden att gruvdriften inte ska ha någon inverkan på mätresultaten. Vid numerisk 

modellering för design och stabilitetsförutsägelser vid gruvbrytning kan mätresultat från både 

störda och ostörda mätplatser användas för att erhålla den bästa uppskattningen på in situ 

spänningarna, som sedan används som indata till vidare analyser.  
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Spänningar kan inte mätas direkt utan bestäms genom mätningar av andra fysiska kvantiteter 

som sedan kan relateras till spänningstillståndet. Vanligast förekommande är mätningar av 

töjningar, deformationer och tryck för att bestämma spänningstillståndet. Metoderna för att 

bestämma bergspänningar kan klassificeras i två huvudkategorier. Den första kategorin består 

av metoder som stör de rådande bergförhållandena genom ökade töjningar, deformationer eller 

spricköppningar. Hit hör bland annat hydrauliska metoder och avlastningsmetoder. Den andra 

kategorin består av metoder som baseras på observationer av bergbeteendet utan någon större 

påverkan från själva mätmetoden. Hit hör bland annat “core-discing”, spänningsinducerade 

utfall, akustiska metoder (Kaiser-effekten), “strain recovery methods” och analyser av 

jordbävningsmekanismer (Ljunggren m.fl., 2003).  

Metoder för bergspänningsmätningar kan vidare indelas utifrån dess fysiska princip. I Tabell 1 

presenteras klassificeringen av mätmetoder utifrån fysisk mekanism. Till den första kategorin 

hör mätmetoder relaterade till sprickor i borrhål. Den viktigaste metoden i första kategorin är 

hydraulisk spräckning (HF). En modifierad version av HF är hydrauliska tester på existerande 

sprickor (HTPF). De hydrauliska metoderna presenteras i avsnitt 2.3. Spänningsinducerade 

utfall (eng. “borehole breakouts”) är en indirekt metod för att uppskatta bergspänningar genom 

tolkningar av bergutfall och beskrivs i avsnitt 2.6. 

Den andra kategorin innehåller mätmetoder relaterade till elastisk töjningsfrigivning genom 

borrning. Avlastningsmetoderna går ut på att konvertera uppmätta töjningar till spänningar med 

hjälp av Hookes lag. Den mest kända och använda avlastningsmetoden är överborrning vilken 

presenteras i avsnitt 2.4.  

Den fysiska mekanismen i kategori tre är sprickinducerad töjningsfrigivning av borrkärnor. Vid 

alla kärnbaserade mätmetoder antas den dominerande delen av de observerade mikrosprickorna 

orsakas vid avlastningen från in situ spänningarna. Med detta antagande kan riktningen på 

sprickpopulationer relateras till in situ spänningars orientering och sprickstängningstrycket 

(eng. “crack closing pressures”) användas för att beräkna in situ spänningarnas storlek. I 

avsnitt 2.5 redogörs för de vanligaste metoderna som baseras på borrkärnor. “Core Disking” är 

en metod där man tolkar hur en borrkärna spruckit upp till följd av höga spänningar för att på 

så sätt indirekt uppskatta de rådande bergspänningarna. Metoden beskrivs tillsammans med 

spänningsinducerade utfall i avsnitt 2.6. 

Kategori fyra kombinerar variationen av bergets fysiska egenskaper med spänningar. Till denna 

kategori hör skjuvvågspolarisering, Stonelyvågor och elektrisk resistivitet. En skjuvvåg som 

tränger in i en anisotrop bergmassa delas i två vågor som färdas med olika hastigheter. 

Vågpolariseringen och fördröjningen mellan de två skjuvvågorna beror på med vilken vinkel 

skjuvvågen träffar anisotropin. Detta gör det möjligt att indentifiera symmetrin hos anisotropin. 

Spänningsorienterade, vätskefyllda sprickor orsakar skjuvvågsdelning, vilket gör att 

spänningsorienteringar kan bestämmas. Berg är dock ett material som uppvisar anisotropi från 

andra källor än bara spänningsorienterade sprickor, vilket gör att tekniken medför vissa 

begränsningar. Det har konstaterats (Prioul m.fl., 2007) att skjuvvågs-riktningar erhållna från 

borrhålsloggar orsakas av en kombination av spänningsorienterade sprickor och andra 

brotteffekter (Zang och Stephansson, 2010).  
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Tabell 1. Mättekniker indelade i kategorier utifrån fysisk mekanism, efter Zang & Stephansson (2010). 

Kategori Mekanism Teknik 

1 Sprickor i borrhål  Hydraulisk Spräckning (HF - Hydraulic Fracturing) 

 Hydrauliska tester på existerande sprickor (HTPF - Hydraulic 

Tests on Preexisting Fractures) 

 Membranspräckning (SF - Sleeve Fracturing ) 

 Spänningsinducerade utfall (Borehole Breakout) 

2 Elastisk 

töjningsfrigivning 

genom borrning 

 Ytfrigörning (SR - Surface Relief) 

 Överborrning (BR - Borehole Relief / Overcoring) 

 Frigörning av stora bergvolymer (RLRV - Relief of large rock 

volumes) 

 Flat Jack 

 Borehole Jack 

3 Borrkärnemetoder  Icke-elastisk töjningsåterhämtning (ASR - Anelastic Strain 

Recovery) 

 Deformationshastighetsanalys (DRA - Deformation Rate 

Analysis) 

 Differentiell töjningsanalys (DSA - Differential Strain 

Analysis) 

 Differentiell analys av töjningskurva (DSCA - Differential 

Strain Curve Analysis) 

 Differentiell våghastighetsanalys (DWVA - Differential Wave 

Velocity Analysis) 

 Våghastighetsanalys (WVA - Wave Velocity Analysis) 

 Borrningsinducerade sprickor (DIF - Drilling Induced 

Fractures) 

 Uppsprickning av borrkärna (CD – Core Disking) 

 Kaiser-effekten (KE - Kaiser Effect) 

4 Bergets egenskaper 

och spänningar 

 Skjuvvågspolarisering 

 Stonely-vågor  

 Elektrisk resistivitet 

5 Förkastningsgenskaper 

och jordbävningar 

 Fokalplansanalys (FPS – Fault Plane Solutions) 

 Naturlig seismicitet (NS) 

 Inducerad seismicitet (IS) 

- Gruvbrytning (MIS - Mining) 

- Vätska (FIS - Fluid) 

- Reservoar (RIS - Reservoir) 

 Förkastningsräfflor 

 

Stonely-vågor propagerar som ytvågor längs borrhålsväggar. I isotropt, elastiskt och homogent 

material är våg-partikelrörelsen elliptisk med dess huvudaxel parallell med borrhålsaxeln. Om 

huvudspänningarna i planet vinkelrätt mot borrhålsaxeln är olika, kan vågpartikelrörelsen 

däremot vara väldigt anisotrop. Genom att analysera Stonely-vågors rörelse kan man alltså 
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uppskatta huvudspänningars riktningar. Elektrisk resistivitet bygger på teorin att när sprickor 

sluts minskar resistiviteten. Motståndet vid öppning och slutning av sprickor kan relateras till 

spänningar. Denna metod har inte ännu vunnit mycket popularitet vid spänningsmätningar i 

praktiken (Zang och Stephansson, 2010). 

Den sista och femte kategorin bygger på förkastningars egenskaper och relaterade 

jordbävningsmekanismer. Teknikerna i denna kategori involverar väldigt stora bergvolymer. 

Jordbävningsmekanismer kan med hjälp av Coulombs brottkriterium ge en uppskattning på 

huvudspänningarnas orientering och storlek. Mätvärden i World Stress Map (WSM) består till 

en dominerande del av värden erhållna från jordbävningsmekanismer. Denna metod är också 

den enda som kan ge spänningsuppskattningar till ett djup ända ner till Moho. 

Spänningsinversioner från naturliga (NS) och inducerade seismiska händelser (IS) kan 

användas för att identifiera spänningsstörningar utlösta av mänsklig aktivitet. Kategori fyra och 

fem presenteras inte närmare i denna rapport. 

2.3 Hydrauliska metoder 

Principen vid hydrauliska spänningsmätningar är att stimulera berget i ett borrhåls omgivning 

med hjälp av vattentryck och mäta responsen av detta. Den mätta parametern är således tryck, 

som genom olika antaganden om bergmassan kan användas för att beräkna spänningarna. 

Utvärderingen av mätresultatet baseras på den klassiska teorin för hydraulisk spräckning i 

nästan impermeabla, isotropa och linjärelastiska medium (Hubbert och Willis, 1957). En viktig 

skillnad från överborrningsmetoden är att de elastiska konstanterna inte behöver vara kända för 

att beräkna spänningarna. Det finns två varianter av hydrauliska metoder; hydraulisk spräckning 

(HF), och hydrauliska tester på existerande sprickor (HTPF) (Sjöberg, 2006). 

Membranspräckning (SF) är i strikt mening inte en hydraulisk metod, men liknar HF-metoden 

och används med samma typ av utrustning och presenteras därför i detta avsnitt. 

2.3.1 Hydraulisk spräckning (HF) 

Hydraulisk spräckning är en tvådimensionell mätmetod, vilket kräver kännedom eller 

antaganden om en av huvudspänningarnas riktning. Denna kända eller antagna huvudspänning 

ska vara orienterad parallellt med borrhålets axel. Detta innebär att enbart spänningarna i planet 

vinkelrätt borrhålets axel kan bestämmas genom hydrauliska mätningar. 

Vid hydraulisk spräckning tätas en sprickfri del av ett borrhål med tätningsmanschetter. 

Borrhålet utsätts sedan för ett vätsketryck som ökas till dess att borrhålsväggen går i brott, se 

Figur 8 a). Då en spricka initierats dräneras utrymmet mellan tätningarna för att sedan 

trycksättas igen och öppna upp sprickan. Denna process, med trycksättning och dränering, 

upprepas några gånger för att sprickan ska propagera ut i berget och ett tillförlitligt resultat 

erhållas. Sprickans orientering bestäms med hjälp av en avtrycksmanschett, borrhålskamera 

eller med seismisk utrustning (telewiever) (Nordlund m.fl., 1998). 
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Figur 8. Nedåtgående princip vid (a) hydraulisk spräckning, HF, och (b) hydrauliskt test på existerande 

spricka (HTPF), efter Ljungren m.fl., (2003). 

Mätningar med hydraulisk spräckning förutsätter att sprickan bildas parallellt med 

borrhålsaxeln och öppnas i riktningen för den lägsta spänningen. Om sprickan är axiell fastställs 

nämligen att en av huvudspänningarna är vertikal, vilket man antagit, och att de övriga två 

ligger i horisontalplanet. I Figur 9 (vänster) visas hur sprickan propagerar i förhållande till in 

situ spänningarna i ett vertikalt borrhål. Sprickan initieras och propagerar i riktningen som ger 

minst motstånd, det vill säga vinkelrätt mot den lägsta horisontella spänningen, 𝜎ℎ. 

Orienteringen på sprickplanet anger riktningen för största horisontalspänningen och eftersom 

minsta horisontalspänningen är ortogonal är därmed samtliga spänningsorienteringar kända. 

De mot borrhålet vinkelräta spänningarna bestäms efter testet med hjälp av värdet på olika tryck 

som registreras under mätningen, bergets draghållfasthet samt sprickans orientering. Till höger 

i figur 9 visas en typisk registrering av trycket vid en trycksättning. Först ökas trycket i borrhålet 

tills man uppnår det tryck som initierar sprickan (“breakdown pressure”), varpå pumpningen 

stoppas och tryckminskningen registreras allt eftersom sprickan propagerar. I slutet av 

tryckkurvan registreras det lägsta trycket som krävs för att hålla sprickan öppen (“shut in 

pressure”), vilket motsvarar den lägsta horisontalspänningen, 𝜎ℎ. Vid upprepning av 

trycksättningen fås istället för “breakdown pressure” ett återöppningstryck (“reopening 

pressure”). Den maximala horisontalspänningen,  𝜎𝐻, kan beräknas med hjälp av antingen 

breakdown-trycket och draghållfastheten eller med återöppningstrycket. 

Spänningsberäkningarna finns detaljerat beskrivna i bland annat Amadei och Stephansson 

(1997). 
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Figur 9. Spänningsmätning med hydraulisk spräckning. Vänster, metodens princip; höger, typisk 

registrering av trycket över tiden, från Cornet, (2015). 

En nackdel med metoden är, som tidigare nämnts, att den endast mäter spänningarna vinkelrätt 

mot borrhålet. Ett antagande om en av huvudspänningsriktningarna måste således göras då 

borrhålet måste vara orienterat parallellt med en av dessa. För att uppnå en trycksättning i ett 

borrhål måste tätningsmanschetterna orsaka ett högre tryck än det injicerade vätsketrycket. 

Därför är det möjligt att manschettrycket kommer att vara det som initierar sprickan, om inte 

någon befintlig spricka redan finns i testzonen (Gray, 2014).  

Mätningar med hydraulisk spräckning förutsätter som tidigare nämnts att sprickan kommer att 

bildas parallellt med borrhålsaxeln och öppnas i riktningen för den lägsta spänningen. Om den 

lägsta spänningen inte passerar genom borrhålsaxeln kommer den initierade sprickan, 

vanligtvis, ändå att uppstå ungefär parallellt med borrhålet. Problemet med detta är att sprickan 

efter initieringen kommer att vridas runt och orientera sig till ett plan som är vinkelrätt mot den 

lägsta spänningen. Konsekvensen av detta är att brottytan kommer att påverkas av 

skjuvspänningar, vilket innebär att sprickan inte kommer att stängas helt. Detta komplicerar 

analysen eftersom stängningstrycket som analyseras inte motsvarar den mellersta 

huvudspänningen vinkelrätt mot hålet (Gray, 2014). Den faktiska orienteringen hos sprickan då 

den lämnat borrhålsväggen är okänd (i de fall riktning registreras i efterhand med 

avtrycksmanschett) varför feltolkningar kan göras om spänningarnas orienteringar samt vilka 

spänningar det är som analyseras. Numera finns dock utrustning som kan registrera sprickans 

orientering ut från borrhålet (via resistivitetsmätning).  

Noggrannheten för de hydrauliska mätningarna begränsas alltså till förmågan att tolka vad som 

har ägt rum i borrhålet. De huvudsakliga mätningarna är stängnings- och återöppningstryck. 

Det är inte alltid enkelt att läsa av kurvorna och bestämma stängnings- och återöppningstrycket. 

I vissa fall kan grundvatteninflöden orsaka ett tryck som medför att sprickan inte sluts. 
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Återöppningstrycket kan i sin tur variera, vilket gör resultatet mer svårtolkat. Möjligheten att 

utföra hydrauliska mätningar begränsas också av spänningsinducerade utfall. Detta då placering 

av tätningsmanschetter på utfall leder till “packerbrott” och eventuell förlust av utrustning. 

Metoden kräver således en sprickfri sektion på några meter (Ljunggren, m.fl., 2003). 

Hydrauliska spräckningar kan på grund av detta vara svåra att utföra i förhållanden med mycket 

höga spänningar där “core disking” och spänningsinducerade utfall är vanligt förekommande. 

Även strukturer så som foliation kan orsaka problem vid hydrauliska spräckningar eftersom 

sprickor gärna öppnas i riktningen för svaghetsplan (Ljunggren, m.fl., 2003). 

Den stora fördelen med hydraulisk spräckning är trots detta att inga moduler för berget krävs, 

dvs. ingen intakt kärna behövs för att tolka mätvärdena. Metodens användning för att mäta 

normalspänningarna som verkar på sprickorna är också en viktig fördel. 

Geosigma håller i samarbete med LTU på att utveckla ett djupsystem (HS3) för tester ned till 

tre km djup. Systemet innebär att tre olika borrhålsdiametrar kommer att användas i följd för 

att göra mätningar i djupa borrhål möjliga (Ask, 2015).  

2.3.2 Hydrauliskt test på existerande spricka (HTPF) 

HTPF-tester skiljer sig från HF-tester då det innebär att en redan existerande spricka återöppnas 

istället för att en ny spricka induceras. Vid HTPF-mätningar placeras tätningsmanschetter på 

varsin sida av en redan existerande spricka i borrhålet, se Figur 8b. Genom trycksättning av 

borrhålet öppnas den existerande sprickan och normalspänningen som verkar på sprickplanet 

kan bestämmas. I teorin kan det tvådimensionella spänningstillståndet bestämmas genom 

HTPF-tester på sex sprickor med olika orienteringar belägna inom ungefär samma djup, men 

rekommenderat är att 10-12 mätningar görs för ett framgångsrikt resultat. Det är även möjligt 

att bestämma det tredimensionella spänningstillståndet. Teoretiskt krävs att HTPF-tester görs 

på 12 sprickor med olika orienteringar, men i praktiken är det rekommenderat att göra 

mätningar på minst 18-20 sprickor för att erhålla ett framgångsrikt tredimensionellt resultat. 

Fördelen med HTPF-metoden jämfört med HF-metoden är att den är mindre begränsad till 

sprickförekomster och är oberoende av draghållfasthet och portryck. Eftersom metoden enbart 

bygger på mätningar av normalspänningen som verkar på sprickplanet påverkas inte heller 

resultatet av borrhålets orientering relativt huvudspänningarna. Metoden är inte heller lika 

känslig mot strukturer och svaghetsplan i borrhålet. Nackdelen med HTPF-metoden är att den 

är väldigt tidskrävande, vilket också gör det dyrt att bestämma bergspänningar med HTPF-

mätningar. HTPF-tester kan dock vara ett bra komplement till HF-tester för att bestämma det 

tredimensionella spänningstillståndet i ett borrhål (Ljunggren, m.fl., 2003). 

2.3.3 Membranspräckning (SF) 

Membranspräckning (eng. “sleeve fractruing”) liknar hydraulisk spräckning bortsett från 

fördelen att ingen vätska tränger in i berget vid sprickbildningen. Vid membranspräckning sker 

spräckningen med själva packerelementet (manschetten) och sprickan återöppnas i minst två 

efterföljande cykler. Metoden för att bestämma både spräcktryck och draghållfasthet (skillnad 

mellan spräcktryck och återöppningstryck) genom membranspräckning är således mindre 

beroende av portryckseffekter eftersom inget vatten används. Metoden utvecklades just för att 
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minimera problem vid hydraulisk spräckning associerade med inträngning av vätska i 

existerande sprickor samt uppbyggnaden av portryck i borrhålets närhet. Sprickornas 

orientering och storlek bestäms på samma sätt som för hydraulisk spräckning och finns 

beskrivet ovan i avsnitt 2.3.1. 

Membranspräckning kräver i regel ett högre tryck för spräckning jämfört med konventionell 

spräckning och det tryck som initierar sprickan, “breakdown pressure”, är oftast inte 

väldefinierat, vilket försvårar tolkningen av resultatet. En annan begränsning med metoden är 

att sprickorna har ett begränsat djup i borrhålsväggen (Amadei och Stephansson, 1997). Det 

finns ingen godtagbar teori där membranspräckning ensam kan användas för att bestämma det 

horisontella spänningstillståndet från ett vertikalt borrhål (Zang och Stephansson, 2010), men 

metoden kan användas i kombination med hydraulisk spräckning. Den hydrauliska 

spräckningen syftar då till att propagera sprickan efter membranspräckningen och därmed 

möjliggöra bestämning av den minsta huvudspänningen. 

2.3.4 Vattenfall Quadruple Packer Tool 

Vattenfall Quadruple Packer Tool (VQPT) är ett verktyg för hydrauliska mätningar på stora 

djup och miljöer där höga bergspänningar råder. Verktyget har utvecklats av Vattenfall Power 

Consulant AB med finansiellt stöd från LKAB för mätningar i Malmberget och Kiruna (Ask 

m.fl., 2007a), men ägs idag av Geosigma AB. VQPT går att använda vid alla typer av 

hydrauliska metoder; hydraulisk spräckning, HTPF samt vid membranspräckning. 

En konventionell “straddle packer” (Figur 10A) består av två packningar medan en “quadrupel 

packer tool” består av fyra packningar (Figur 10B). Vid utvecklandet av VQPT klarade en 

konventionell “straddle packer” endast ett övertryck på 35 MPa i testsektionen, medan 

VQPT:n klarade av att hålla ett övertryck på totalt 68 MPa inom testsektionen (Figur 10C). Det 

högsta uppnådda trycket med VQPT är 62 MPa i laboratoriemiljö och 42 MPa i fält (Sjöberg, 

2012). VQPT var således ett alternativ vid hydrauliska mätningar vid höga spänningar där 

“breakdown” trycket inte gick att uppnå med en vanlig “straddle packer”. Nackdelen med 

verktyget är att den är svårare att installera än en konventionell “straddle packer”. Verktyget 

används inte idag eftersom det numera finns bättre packrar (manschetter) tillgängliga 

kommersiellt, som klarar ett tryck på 60-70 MPa (Ask, 2015).  
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Figur 10. Jämförelse mellan princip och tryckförmåga hos (A) den konventionella “straddle packer” 

och (B och C) “quadrupel packer tool” (1 MPa = 10 bar) efter Sjöberg (2012). 

2.4 Överborrningsmetoder 

Med överborrningsmetoden bestäms in situ spänningarna genom spänningsfrigörning runt 

borrhålet. Avlastning från det omgivande berget och de i bergmassan verkande spänningarna 

orsakar förändringar i: 

 Borrhålsdiameter  

 Töjningar på borrhålsväggen  

 Töjningar på borrhålsbotten  

Om de elastiska egenskaperna hos berget är kända, kan förändringarna i borrhålsdiameter eller 

töjningar omvandlas till in situ spänningar. Eftersom spänningarna kan beräknas utifrån 

förändringar i borrhålsdiameter och töjningar på borrhålets vägg och botten finns olika 

överborrningsmetoder utvecklade för mätning av dessa. Två huvudvarianter av överborrning 

finns (se Figur 11): 

 Överborrning av pilothål 

 Överborrning av mätcell på borrhålsbotten 

Mätningar av borrhålets konvergens och töjningar på borrhålsväggen görs genom överborrning 

av en mätcell installerad i ett pilothål medan töjningar på borrhålsbotten mäts genom 

överborrning av mätcell på borrhålsbotten. 
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Figur 11. De två olika typerna av överborrning: (vänster) överborrning av pilothål för mätning av 

borrhålskonvergens och töjningar på borrhålsvägg och (höger) överborrning av mätcell på 

borrhålsbotten för mätning av töjningar på borrhålsbotten. Modifierad efter SINTEF (2005). 

Den största begränsningen gällande överborrningsmätningar är förekomsten av “core disking” 

och “ring disking”. Metoden kräver att ungefär 30 cm av pilothålet är sprickfritt vid varje 

installationsförsök. Bergcylindern som erhålls efter utförd överborrning måste även den förbli 

intakt för att biaxialtester ska kunna göras. Således kan det vara svårt att hitta lämpliga 

testsektioner i berg med höga spänningar där “core disking” är vanligt förekommande. 

2.4.1 Töjningsmätning i pilothål 

Töjningsmätning vid överborrning av pilothål är en mätmetod med vilken man kan bestämma 

det tredimensionella spänningstillståndet i berg från enbart en spänningsmätning. För att 

bestämma den fullständiga spänningstensorn i 3D krävs mätningar av minst sex 

töjningskomponenter i olika riktningar på borrhålsväggen. Töjningarna relateras sedan till in 

situ spänningarna via antagande om en kontinuerlig, homogen, isotropisk och linjär-elastisk 

bergmassa. In situ spänningarna beräknas från de uppmätta töjningsförändringarna och bergets 

elastiska konstanter, där de senare vanligen bestäms genom biaxialtester på borrkärnorna. 

Spänningsberäkningarna baseras på den klassiska teorin av Leeman och finns detaljerat 

beskrivet i, bland annat, Amadei och Stephansson (1997).  

I Figur 12 beskrivs de grundläggande stegen för installations- och mätprocessen vid 

överborrning av ett pilothål med töjningsgivare. Illustrationen avser mätcellen “Borre probe”, 

men processen är ungefär den samma för överborrningsmetoden i allmänhet. Det som skiljer 

sig något är installationen och limapplikationen. 

Det första steget (1) är att borra ett större hål ner till önskat mätdjup. Borrkärnan undersöks för 

att se om det är lämpligt att utföra mätningen. Kriteriet är att borrkärnan ska vara homogen nära 

borrhålets botten där mätningen utförs för att erhålla tillförlitliga mätresultat. Ett mindre 

pilothål borras sedan i bottnen på det första borrhålet (2) varpå mätcellen sänks ner i hålet med 

hjälp av ett installationsverktyg (3). När mätcellens främre del med töjningsgivare placerats i 

pilothålet frigörs cellen från installationsverktyget och de limbestrukna töjningsgivarna pressas 

mot hålets väggar (4). Installationsverktyget tas sedan upp ur borrhålet och limmet får härda i 

8-12 timmar (5). Det sista steget är att överborra pilothålet med den större borrhålsdiametern 
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så att en ihålig cylinder bildas och borrprovet avlastas från spänningar. Töjningarna kan mätas 

före, under och efter överborrningen och registreras av mätcellerna i pilothålet. Efter avslutad 

överborrning tas borrkärnan upp till ytan för biaxialtester och bestämning av de elastiska 

konstanterna (6) (Sjöberg m.fl., 2003). 

 

Figur 12. Installations- och mätprocessen för överborrningsmetoden med mätcellen Borre-Probe. 

Principen kan appliceras på alla överborrningsmetoder, från Sjöberg m.fl., (2003). 

En mängd olika mätinstrument finns för denna metod. De vanligaste mätinstrumenten med 

störst framgång inom området för töjningsmätning i pilothål är: 

 Borre Probe cell 

 ANZI Stress cell 

 CSIRO HI cell 

En gemensam nackdel för denna typ av överborrning är att relativt långa och hela 

överborrningar krävs för en lyckad mätning. Borrhålet måste därför ha en sprickfri sektion på 

ca 40-60 cm. Vid höga spänningar är “core disking” en stor begränsande faktor för denna typ 

av mätmetod (Ljunggren, m.fl., 2003). 

Borre- (SSPB) cellen 

Borre-cellen är ett instrument som mäter töjningar och kan bestämma det tredimensionella 

spänningstillståndet i berg och klarar av mätningar i djupa (600 m), vattenfyllda borrhål 

(Sjöberg och Klasson, 2003). Borre-cellen har utvecklats i Sverige av Vattenfall och är tidigare 

känd som SSPB (Swedish State Power Board) cellen. Idag ägs och används Borre-cellen av 

konsultföretaget Geosigma AB. 

Borre-cellen har nio elektriska trådtöjningsgivare monterade i tre rosetter. Varje rosett består 

av tre trådtöjningsgivare orienterade parallellt, vinkelrätt och i 45° vinkel mot borrhålsaxeln, se 

Figur 13. Denna kombination av de nio töjningsgivarna gör att sju av varandra oberoende 

riktningar fås. Cellen är av “soft inclusion” typ, vilket innebär att töjningsgivarna är placerade 

utanpå cellen och alltså fästs direkt på bergytan i pilothålet. Denna typ av mätcell är ganska 
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känslig vad gäller isotropi, homogenitet och kornstorlek hos berget på grund av givarnas direkta 

kontakt med bergytan. Detta kan resultera i en viss spridning av mätvärdena. Givarnas storlek 

kan således vara en eventuell begränsning då småskaliga variationer i bergmassans 

sammansättning kan påverka resultatet. Detta gäller för “soft inclusion” celler i allmänhet och 

inte bara Borre-cellen (Ljunggren, 2003).  

 

Figur 13. Töjningsgivarna hos Borre cellen är jämnt fördelade kring borrhålsväggen. Varje rosett 

består av en axiell-, tangentiell- och lutande töjningsgivare, från Sjöberg och Klasson (2003). 

Borre-cellen har utvecklats för mätningar i pilothål med 36 mm diameter och en 

överborrningsdiameter på 76 mm. Överborrningsdiametern har valts för att möjliggöra 

djuphålsborrning, eftersom en större borrhålsdiameter medför svårigheter vid borrning av långa 

borrhål. Nackdelen är att den tunna bergcylinder som bildas vid överborrningen är mer känslig 

för mikrosprickbildning. Överborrning kan därför vid behov göras med större diameter (116 

och 146 mm), men då vanligen inte till samma borrhålsdjup.  

Borre-cellen är cylindrisk med en diameter på 54 mm på dess övre del och en mindre diameter 

på den nedre delen som installeras i pilothålet, se Figur 14. På cellens nedre del finns 

töjningsgivarna monterade på tre fristående plastarmar. Denna design gör att Borre-cellen går 

att återanvända då endast är töjningsgivarna lämnas fastlimmade på borrhålsväggarna efter 

överborrningen (Sjöberg och Klasson, 2003). 

 

Figur 14. Borre-cellen med inbyggd datalogger, från Sjöberg (2012). 
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Borre-cellen har en inbyggd datalogger som kontinuerligt loggar töjningarna före, under och 

efter överborrningen. Fördelen med detta är att installationen förenklas då ingen kabel behövs 

och mätningar således kan göras i djupa borrhål. Mätcellen är utvecklad för mätningar i 600 m 

djupa, nedåtriktade borrhål och det djupaste borrhålet en mätning gjorts i med Borre-cellen är 

640 m (Sjöberg, 2012). Nackdelen är att hela resultatet fås först efter avslutad överborrning när 

mätcellen tas upp och ingen information om exempelvis temperaturer finns tillgängliga under 

själva överborrningen. Information om temperaturer är av intresse eftersom överhettningar kan 

påverka limmet som töjningsgivarna fästs med och således medföra tappad kontakt mellan 

töjningsgivare och bergvägg. I horisontella och uppåtriktade hål används glasfiberstänger vid 

installation, vilket begränsar borrhålslängden till 50 m (Ask, 2013). 

Genom att använda ett dataprogram utvecklat utifrån Amadei's teori (Hakala och Sjöberg, 2006) 

kan resultatet från Borre-cellen justeras utifrån påverkan av anisotropi vid uppskattning av in 

situ spänningarna. De utvecklade datorprogrammen har anpassats för att fungera med de 

tredimensionella mätcellerna Borre och CSIRO HI. Detta är en fördel vid 

överborrningsmätningar utförda i anitotropt berg, då ett antagande om ett isotropt beteende hos 

berget skulle vara felaktigt. 

ANZI Stress Cell 

ANZI (Australia New Zeeland Inflatable) Stress Cell är ett annat instrument som mäter töjningar 

och kan bestämma det tredimensionella spänningstillståndet och spänningsförändringar i berg. 

ANZI-cellen är likt Borre-cellen av “soft inclusion” typ. Instrumentet består av ett mjukt 

uppblåsbart gummiliknande membran av polyuretanmaterial med 18 elektriska töjningsgivare 

monterade i sex rosetter på dess yttre yta. Fördelen med 18 töjningsgivare är att två oberoende 

spänningsbestämningar kan göras utifrån en mätning. Kopplingarna till töjningsgivarna är 

inbäddade i membranet, se Figur 15, vilket gör att mätcellen är vattentät och kan användas i 

nedåtriktade och vattenfyllda borrhål. 

Membranet har försumbar styvhet jämfört med bergets styvhet och kan därför ignoreras vid 

analys. Detta ökar intervallet av bergtyper där cellen kan användas. ANZI-cellen är från början 

utvecklad med inriktning på kol och mjuka bergarter och är bevisat användbar i kol och svagt 

berg. 

Mätcellen finns i två olika storlekar med diametrarna 56 mm och 29 mm. Instrumentet med den 

större diametern på 56 mm är ihålig och gör det möjligt att installera två ANZI Stress celler med 

delad kabel i ett och samma borrhål vid överborrning. Detta gör det möjligt att överborra två 

intilliggande mätceller i en enda operation och istället erhålla fyra oberoende resultat på in situ 

spänningarna. Vid spänningsövervakning kan upp till tre mätceller installeras i följd i ett och 

samma borrhål. Figur 15 visar 56 mm versionen av ANZI Stress cellen. 

 

Figur 15. 56 mm versionen av ANZI Stress cellen, från Mills m.fl., (2012). 
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Versionen av mätcellen med den mindre diametern på 29 mm har fördelen att en liten 

borrhålsdiameter på 45 mm kan användas vid överborrning, vilket gör att borrningen går 

snabbare. Nackdelen med den mindre borrhålsdiametern är att pilotkärnorna oftast är av sämre 

kvalité, vilket medför svårigheter vid val av optimal installationsplats. Överborrning av den 

mindre borrhålsdiametern har dessutom visat sig vara för känslig för användandet av 

konventionella borriggar.  

Instrumentet har en tryckmätardesign som genom trycksättning av membranet fäster 

töjningsgivarna direkt på borrhålsväggen med epoxilim. Denna design förenklar installationen 

och gör det möjligt att utföra trycktester med membranet direkt efter installationen för att 

kontrollera att alla töjningsgivare fungerar korrekt. Genom trycktesterna erhålls också en 

indikation på bergets elastiska egenskaper in situ och i vissa förhållanden riktningarna på in situ 

spänningarna som verkar på borrhålet. Den överborrade borrkärnan behöver således inte förbli 

intakt för att erhålla resultat på de elastiska konstanterna som annars fås genom biaxialtester 

eller liknande. Den överborrade kärnan måste dock förbli intakt under hela överborrningen för 

att ge korrekta resultat på töjningsmätningarna. Nackdelen med trycktester utförda med 

membranet är ett de endast ger en indikation på de elastiska egenskaperna. Erfarenheter från 

biaxialtester (Hakala, m.fl., 2014) har dock visat att dessa inte heller ger korrekta elastiska 

konstanter vid höga spänningar, utan att enaxiella trycktester måste göras. 

Mätcellen har använts med framgång i en mängd olika bergförhållanden från kol och svag 

sandsten till hårda steniga konglomerat och massivt berg. Mätningar med ANZI-cell har skett 

framgångsrikt till ett djup på 1700 m i hårt berg. Det största borrhålsdjupet mätningar har gjorts 

på med ANZI-cellen är i dagsläget 300 m. SCT håller på att utveckla ett loggningssystem för 

nedåtriktade borrhål som förväntas tas i bruk i slutet på 2015. Detta loggningssystem innebär 

att ingen kabelanslutning krävs, vilket kommer att öka det möjliga borrhålsdjupet för 

mätningarna (Mills, 2015).  

ANZI Stress Cell ägs idag av det australienska företaget Strata Control Technology (SCT) som 

tillhandahåller konsulttjänster inom området för underjordsgruvor. Mätinstrumentet används i 

stor utsträckning vid undersökningar i underjordsgruvor i Australien och har även använts i 

England, Nya Zeeland, Kina, Japan och Vietnam. Mätcellen finns mer detaljerat beskrivet på 

företagets hemsida (SCT, 2015). 

CSIRO HI – cell 

Hollow Inclusion (HI) cellen är ett välanvänt instrument för att bestämma det treaxliga 

spänningstillståndet i berg genom överborrning av pilothål. Det som skiljer CSIRO HI-cellen 

från Borre-cellen och ANZI-cellen är att den bygger på en mer avancerad teori eftersom 

töjningsgivarna ligger inbäddade i väggen hos en ihålig tub, varav namnet “hollow inclusion”, 

istället för att finnas på utsidan av cellen. Fördelen med detta är att töjningsgivarna inte har 

någon direktkontakt med bergväggen och således inte är lika känslig för påverkan av 

kornstorlek, homogeniteter och isotropi. Nackdelen med denna inbäddning av töjningsgivarna 

är istället att krypningar, dvs. deformationer över tid, kan uppstå i “inneslutningen” (eng. 

inclusion) (Amadei och Stephansson, 1997). 
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Figur 16. De 12 töjningsgivarnas placering i tre rosetter på HI cellen, Jinpeng (2013). 

CSIRO HI-cellen består av 12 töjningsgivare som är inkapslade i den ihåliga tubformade cellen 

med känd elastisk modul. Innan installation fylls den ihåliga kroppen med epoxilim som sedan 

pressas ut av en kolv och lägger sig runt cellen då den nått sin position pilothålet. Figur 17 visar 

principen för injekteringsprocessen vid en installation i ett glasrör. Efter härdning ska limmet 

ha liknande elasticitetsmodul som cellen (Walton, 2012). Det finns olika utbud av lim för 

specifika användningstemperaturer. Töjningsgivarna är efter installationen fästa 1,5 till 2,0 mm 

från borrhålsväggen.  

 

 

Figur 17. Injekteringsprocessen vid installation av en CSIRO HI Cell sett genom ett glasrör, från 

Walton (2012). 

Kommunikation med CSIRO HI-cellen sker, likt för ANZI-cellen, via kabel. Detta försvårar 

installationsarbetet något, men fördelen är att övervakning kan ske under hela 

överborrningsprocessen (ES&S, 2009). Det maximala borrhålsdjupet är på grund av 

kabelanslutningen begränsat till 30 m (Ljunggren, m.fl. 2003). En annan betydande nackdel 
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med CSIRO HI-cellen, jämfört med Borre-cellen och ANZI-cellen, är att den kräver torra 

borrhål. Installationshål måste av denna anledning alltid vara (minst) svagt uppåtriktade.  

Det finns två varianter av mätcellen. Den första versionen, CSIRO HI-cellen, är utvecklad 

enbart för absolutbestämning av in situ spänningarna genom överborrning. CSIRO HID-cellen 

är en nyare digitaliserad version av den klassiska CSIRO HI-cellen. Denna är mer avancerad 

med förbättrad noggrannhet och används för kort- eller långsiktig övervakning av 

spänningsförändringar (ES&S, 2011). 

Mätcellen går att använda i både isotropa och anisotropa bergmassor. Genom att använda 

dataprogrammet utvecklat utifrån Amadei's teori (Hakala och Sjöberg, 2006) kan resultatet från 

CSIRO HI-cellen, likt för Borre-cellen, justeras utifrån påverkan av anisotropi. Detta är 

fördelaktigt jämfört med andra mätceller där antagandenom isotropt beteende hos berget krävs. 

Environmental Systems & Services (ES&S) är ett australiensiskt teknikföretag specialiserat på 

tillverkning och integrering av miljöövervakningssystem. Företaget erbjuder bland annat 

geotekniska tjänster där spänningsmätningar med CSIRO HI Cell eller CSIRO HI-D Cell utförs. 

De två varianterna av mätcellen finns mer detaljerat beskrivet på företagets hemsida (ES&S, 

2009 och 2011).  

2.4.2 Borrhålskonvergens i pilothål 

Principen vid mätning av borrhålskonvergensen i ett pilothål är ungefär den samma som för 

töjningsmätning i pilothål. Skillnaden är att borrhålskonvergensen mäts istället för töjningarna 

vid överborrningen. En nackdel med metoden är att den endast bestämmer det tvådimensionella 

spänningstillståndet vinkelrätt mot borrhålet och att man då i förväg måste känna till eller anta 

en av huvudspänningsriktningarna. Borrhålet bör alltså vara orienterat parallellt med en av 

huvudspänningarna för ett giltigt resultat. Alternativt krävs mätningar i tre borrhål med olika 

orienteringar för att bestämma det tredimensionella spänningstillståndet (Ljunggren, m. fl., 

2003). Ett instrument som mäter konvergensen i borrhål är IST-cellen. En annan mätcell som 

bygger på konvergensmätning är LVDT-cellen, vilka bägge beskrivs nedan. 

Sigra IST-cellen 

Sigra IST (In-situ Stress Testing)-cellen ägs av det australienska företaget Sigra och är en 

modern utveckling av den äldre USBM-cellen. IST-cellen används tillsammans med Boart 

Longyear HQ wireline-systemet, vilket innebär att en fångstanordning skickas ned genom 

kärnröret och möjliggör att det yttre kärnröret står kvar i borrhålet medan ett inre kärnrör och 

kärnan tas upp. Denna borrmetod ger ett 96 mm borrhål med 63,5 eller 60,9 mm borrkärna. 

IST-cellen innehåller sex stift-par som mäter diametern på pilothålet i intervaller på 30°. 

Verktyget har också tre magnetometrar och tre accelerometrar(för bestämning av verktygets 

orientering) samt temperaturgivare (Gray, 2012). 

Fördelarna med IST-verktyget är att det är mindre (än USBM-cellen), mäter sex diametrar av 

pilothålet, och inte använder en kabel för kommunikation. Detta innebär att användningen av 

verktyget inte begränsas av djupet. Den har använts vid mätningar på ett kilometers djup och 

kan användas på djup upp till två km (Sigra, 2015). Verktyget är också vattentätt och fungerar 

i borrvätskefyllda hål (Gray, 2012).  
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Mätprocessen med IST-cellen beskrivs i Figur 18. Det första steget (1) involverar att borra och 

ta upp det inre kärnröret och kärnan med wireline, medan det yttre röret får stå kvar. Efter detta 

(2) avlägsnas eventuella ojämnheter med hjälp av ett försänkningsverktyg med tillhörande borr 

och borrhålet centraliseras för det efterkommande pilothålet. Försänkningsverktyget tas upp 

med wireline och ersätts (3) med en pilothålsborr som borrar ett 50 cm långt pilothål med 25,5 

till 26,5 mm diameter. Även pilotborren tas upp med wireline och (4) IST-verktyget installeras 

i pilothålet med ett installationsverktyg. (5) Installationsverktyget och det yttre kärnröret tas 

sedan upp så att orienteringsverktygen kan bestämma verktygets placering fritt från magnetiska 

störningar. (6) De yttre och inre kärnrören placeras återigen i borrhålet, varpå (7) 

överborrningen påbörjas och borrhålskonvergensen mäts och lagras elektroniskt. Slutligen (8) 

tas IST-verktyget och den överborrade kärnan upp i det inre röret och resultatet från 

överborrningsprocessen kan laddas ner. 

 

 
Figur 18. Stegen i spänningsmätningsprocessen med hjälp av IST-verktyget, från SIGRA (2015). 
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Figur 19. Exempel på bästa teoretiska deformation baserat på de verkliga förändringspunkterna, från 

Sigra (2015). 

En uppskattning av pilothålets bästa teoretiska deformation görs utifrån de sex diametriska 

förändringspunkterna erhållna under överborrningen, se Figur 19. Orienteringen av denna bästa 

teoretiska deformation bestäms utifrån IST-verktygets orientering, som i sin tur bestämts med 

hjälp av magnetometer och accelerometer. Beräkning av de horisontella spänningarna görs 

sedan baserat på hålets deformation och de elastiska parametrarna erhållna genom biaxialtester 

på den överborrade kärnan. 

Den största nackdelen med verktyget är dess begränsning till att mäta endast det 

tvådimensionella spänningstillståndet vinkelrätt borrhålet. Verktyget används därför oftast i 

vertikala borrhål där den vertikala spänningen antas vara gravitativ (Gray, 2014). För att 

bestämma det tredimensionella spänningstillståndet krävs mätningar i tre borrhål med olika 

orienteringar.  

LVDT - cellen 

LVDT (Linear Variable Differential Transducer)-cellen har utvecklats för Posiva i syfte att mäta 

spänningar angränsande till en tunnelyta. Instrumentet använder överborrningsmetodiken och 

mäter den radiella konvergensen i borrhål för att sedan bestämma de tvådimensionella 

sekundära eller inducerade spänningarna. Kombinerat med tunnelgeometri, elastiska konstanter 

och numeriska tekniker kan det tredimensionella spänningsfältet sedan bestämmas genom 

tillbakaräkning. 

LVDT-cellen har utvecklats för att bland annat minska problem relaterade till foliation och 

heterogeniteter i bergmassan. Traditionella mätmetoder i borrhål med små borrhålsdiametrar 

(överborrning och hydrauliska metoder) har begränsningar relaterade till fel och spridning av 

mätvärden (Hakala m.fl., 2013). Spridningen av mätvärdena är ett resultat från naturliga 

variationer i bergmassan där mätningarna utförs. Det har visat sig att spridningen av mätvärden 

minskar då mätningen involverar en stor bergmassa (Martin, m.fl., 1990). För att minska detta 

problem används med LVDT-metoden en större diametrar på pilothålen (127 mm) samt en 

större överborrningsdiameter (minst 200 mm). Vid de traditionella mätmetoderna har även 
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limproblem vid fästningen av deformationsgivarna uppstått. Detta problem har lösts genom att 

fästa LVDT-cellen i borrhålet med hjälp av fjäderbelastning istället för lim (Hakala m.fl., 2013).  

Deformationsmätningarna görs med åtta LVDT-givare placerade på borrhålsväggarna i fyra 

diametriska riktningar. Figur 20 visar de fyra diametriska riktningarna och givarnas placering 

runt borrhålsväggen. LVDT-cellen har en inbyggd datalogger och direktanslutning via kabel. 

Eftersom LVDT-metoden bygger på mätningar av spänningar angränsande till en tunnelyta är 

installationsdjupen små och kabelanslutningen inget problem vid installation. 

 

Figur 20. LVDT-givarnas placerning, från Sjöberg (2012). 

Figur 21 är en skiss över LVDT-cellens installation med föreslagna installationsdjup och andra 

mått. Installationsdjupen beror på den skadezon som orsakats vid brytningen av tunneln (EDZ- 

excavation damaged zone). Skadezonen beror i sin tur på bergets egenskaper och brytningstyp. 

Vid fullortsborrning är skadezonen minimal och en installation kan göras på ungefär fem 

centimeters djup. Vid konventionell tunneldrivning (borrning och sprängning) varierar 

skadezonen i storlek, men erfarenhet indikerar att ett installationsdjup på minst 50 cm krävs 

(Hakala m.fl., 2013). Fördelen med denna typ av installation, i korta borrhål, är att borrningen 

reduceras och att installationerna förenklas. Nackdelen är de eventuella lokala effekterna 

orsakade av skadezonen från konventionell tunneldrivning. 
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Figur 21. Föreslagna installationsdjup vid konventionell tunneldrivning (borrning och sprängning) och 

vid fullortsborrning (TBM), från Hakala m.fl. (2013). 

Vid höga spänningsförhållanden är det troligt att s.k.“ring discing” kommer att uppstå vid 

överborrning av LVDT-cellen. I områden där detta är ett problem kan partiell 

spänningsfrigivning genom sidoborrning användas istället för överborrning, se Figur 22. Detta 

görs genom att borra ett eller flera sidoborrhål intill pilothålen där mätningen sker och mäta den 

radiella konvergensen som den partiella spänningsfrigivningen orsakar. 

 

Figur 22. Uppskattning av potential för “ring discing” (vänster) och exempel på de till LVDT-

mätningen använda håltyperna och deras läge (höger): pilothål för överborrning (röd) och sidoborrhål 

(grön). Från Hakala m.fl. (2013). 

För att bestämma det tredimensionella spänningstillståndet krävs minst tre mätningar, men 

rekommenderat är att fyra till sex mätningar utförs för att öka tillförlitligheten på resultaten. 

Den stora dimensionen på mätinstrumentet och möjligheten att göra flera mätningar på olika 

platser i tunnelsektionen, ger flexibilitet vid valet av lämplig mätplats. Tunnelytorna bör dock 



30 

  

vara fria från sprutbetong då detta gör det svårt att utesluta platser med naturliga sprickor och 

berg av låg hållfasthet vid valet av mätplats. 

Mätningar med LVDT-cellen har i Pyhäsalmi gruvan i Finland gjorts till ett djup på 1420 m 

under markytan. Vid mätningarna på detta djup krävdes dubbla sidoborrningar med breda 

pelare mellan hålen. Resultaten var rimliga jämfört med tidigare mätningar på djupet 1100 m. 

Vid höga spänningar kan det vara svårt att definiera de elastiska parametrar som behövs för 

tolkning av spänningarna på grund av “core disking” eller andra skador på borrkärnorna. Vid 

höga spänningar kan användandet av en tunnel som är parallell med riktningen för den antagna 

största komprimeringen bidra till att minska potentiella skador. SMCOY har utvecklat en metod 

för att ta hänsyn till anisotropi och heterogenitet (Hakala, 2015). 

2.4.3 Töjningsmätning på borrhålsbotten 

Metoden med töjningsmätning på borrhålsbottnen skiljer sig från övriga metoder då ett pilothål 

inte krävs för installation och överborrning. Olika varianter av denna metod finns för olika 

former på borrhålets botten. Mätningar kan göras på släta, sfäriska eller koniska 

borrhålsbottnar. De mest kända mätcellerna för denna typ av överborrning är Doorstopper för 

släta borrhålsbottnar och CCBO-cellen för koniska borrhålsbottnar. Fördelen med denna typ av 

överborrning är att överborrningen som krävs för full avlastning är relativt liten i jämförelse 

med överborrning av pilothål. Detta innebär att de med större sannolikhet kan användas 

framgångsrikt i sprickigt berg. För båda metoderna gäller att de kräver torra hål, och är 

begränsade vad gäller mätdjup eftersom kommunikation och överföring av mätvärden sker med 

kabel.  

Doorstopper 

Doorstopper är en tvådimensionell mätcell som används av bland annat det norska 

forskningsinstitutet SINTEF. Mätcellen består av en rosett med totalt fyra töjningsgivare (Figur 

23) och används på släta borrhålsbottnar. Cellen mäter endast töjningar i planet vinkelrätt mot 

borrhålet och är därför användbar i situationer där en av huvudspänningarnas orientering är 

känd eller av mindre vikt. Om ingen information finns om huvudspänningsriktningarna krävs 

att mätningar görs i tre borrhål med olika orienteringar för en fullständig tredimensionell 

spänningsanalys med Doorstopper-cellen.  

 

Figur 23. Töjningsgivarnas placering och ett längsgående tvärsnitt av Doorstopper-cellen, efter 

SINTEF (2005). 
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Överborrningsmetoden med Doorstopper-cellen demonstreras i Figur 24. Det första som görs 

(1) är ett diamantborrhål med en diameter på 76 mm, vars botten slätas till med en speciell 

borrkrona. Sedan (2) installeras den tvådimensionella Doorstopper-cellen i borrhålet med ett 

installationsverktyg och fästs på borrhålsbottnen med lim, varpå (3) installationsverktyget 

avlägsnas från borrhålet, limmet får härda och en inledande mätning görs. (4) Mätcellen 

överborras sedan med samma borrhålsdiameter som använts tidigare, varpå en avlastning av 

borrhålsbottnen sker och töjningarna mäts. Slutligen (5) tas den överborrade kärnan upp och en 

sista mätning görs direkt efter kärnans upptagande. Från de uppmätta töjningarna kan sedan 

spänningarna i planet vinkelrätt mot borrhålet beräknas med hjälp av de elastiska parametrarna 

bestämda genom laboratorietester. Vid utvärderingen används korrektionsfaktorer för att ta 

hänsyn till spänningsomfördelningen som sker runt borrhålsbotten. Dessa faktorer har bestämts 

via numerisk analys för aktuell geometri (borrhålsdiametrar), men utgör likväl en 

osäkerhetsfaktor i denna metod. 

 

Figur 24. Överborrningsprocessen med Doorstopper-cellen, efter SINTEF (2005). 

Utöver Doorstopper-cellens begränsning till tvådimensionella spänningsbestämningar finns 

begränsningar gällande borrhålets djup och orientering. Eftersom mätcellen inte är vattentät 

krävs dränerade, uppåtriktade, borrhål och på grund av dess kabelanslutning är borrhålsdjupet 

för installation begränsat till 20 m (SINTEF, 2005). En metod för att ta hänsyn till anisotropi 

finns (Ljunggren, m.fl., 2003). 
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CCBO-cellen 

CCBO (compact conical-ended borehole overcoring) är en annan variant av 

överborrningsmetod där borrhålsbottnen överborras. Metoden med CCBO-cellen skiljer sig 

från Doorstopper eftersom en konisk bottenyta används istället för en slät. Att ytan som ska 

mätas är koniskt formad gör det möjligt att mäta den fullständiga tredimensionella 

spänningstensorn genom en mätning i ett enda borrhål. Installationen blir med denna metod 

dessutom enklare då en självcentrerande effekt fås på grund av borrhålsbottnens form.  

Figur 25 är en förenklad illustration över mätprocessen. Först (1) borras ett pilothål med 76 mm 

diameter, varpå (2) borrhålsbottnen formas till en konisk yta. Efter rengöring av borrhålsbottnen 

görs (3) en inspektion av sprickförekomsten i hålet med hjälp av borrhålskamera. Om pilothålet 

bedöms vara acceptabelt (4), fästs den koniska CCBO-cellen på borrhålsbottnen med lim. 

Slutligen (5) överborras töjningsgivarna och töjningarna som uppstår på borrhålsbottnen mäts. 

Överborrningen görs med samma diameter (76 mm) som för pilothålsborrningen. 

Töjningsmätningen sker kontinuerligt under hela överborrningen via kabelanslutning.  

 
Figur 25. Mätprocess: (1) pilothålsborrning, 76 mm, (2)  konisk formning av borrhålsbottnen, (3) 

granskning av sprickförekomst, (4) installation av CCBO-cell och (5) överborrning med 

töjningsmätning, efter Obara och Sugawara (2003). 

För att bestämma det tredimensionella spänningstillståndet krävs att töjningar mäts på åtta olika 

punkter på den koniska bottenytan. Mätcellen finns i två olika varianter med 16 och 24 

töjningsgivare installerade i åtta rosetter. Figur 26 visar en CCBO-cell med dess åtta rosetter 

och töjningsgivarnas placering i en rosett tillhörande en cell med totalt 24 töjningsgivare. 

     

Figur 26. Vänster: CCBO-cell med 8 töjningsrosetter, höger: töjningsrosett med 3 töjningsgivare, 

från Obara och Sugawara (2003). 
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CCBO-cellen kan användas i borrhål med en diameter på 76 mm (NX size) och har senare även 

utvecklats för borrhål med 60 mm:s diameter (BX size). Versionen med den mindre diameter 

utvecklades i syfte att anpassa borrutrustningen till de mindre, lufttrycksdrivna borrmaskiner 

som används vid geologisk prospekteringsborrning i sydafrikanska guldgruvor. BX-versionen 

är testad till ett djup på 3 km i Moab Khotsong mine i Sydafrika.  

Fördelen med CCBO-tekniken är att korta överborrningar kan användas. Med BX-versionen 

krävs endast 10 cm överborrning. Den korta överborrningslängden gör metoden mindre känslig 

för “core disking” och mikrosprickbildning, vilket kan öka framgången vid sprickiga 

förhållanden. Nackdelen är att mer speciell borrutrustning anpassad till Sydafrika gruvor 

används. På grund av den komplicerade utrustningen måste en expert vara närvarande vid 

överborrningarna (Ogasawara, m.fl., 2012). En annan nackdel är att CCBO-tekniken kräver 

torra borrhål då vatten medför att töjningsgivarnas vidhäftning minskar (Sato, m.fl., 2013). På 

grund av detta görs installationer lämpligen i uppåtriktade borrhål med 10-15 m djup (BX). 

Även om CCBO-tekniken är mindre känslig för “core disking” förekommer detta fenomen. 

Vid en fallstudie av Obara och Sugawara (2003), där CCBO-tekniken tillämpades vid höga 

spänningsförhållanden, uppstod “core disking” hos den överborrade koniska kärnan (se Figur 

27). I detta fall var den maximala spänningen ca 50 MPa och den minsta ca 25 MPa. “Core 

disking” har även observerats vid studier av CCBO-tekniken på 300 m djup vid Mizunami 

Underground Research Laboratory (Sato, m.fl., 2013). Numerisk analys tyder på att det är 

dragspänningar som uppstår hos den överborrade ändkonen som orsakar mikrosprickbildning. 

Båda dessa studier tyder på att förekomsten av “core disking” vid den koniska änden gör att in 

situ spänningarna inte går att utvärdera. Det är således viktigt orientera borrhålet i förhållande 

till spänningsfältet för att minska risken för “core disking”.  

 

Figur 27. Överborrad kärna påverkad av “core disking” samt tillhörande röntgenbild där sprickor 

åskådliggörs hos kärnan, från Obara och Sugawara (2003).  
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2.5 Borrkärnemetoder 

2.5.1 Anelastic Strain Recovery (ASR) 

Anelastic strain recovery (ASR) är en relativt nyutvecklad kärnbaserad mätmetod för att 

bestämma in situ spänningar i djupa borrhål. Denna metod har tidigare tillämpats inom olje- 

och gasindustrin som en tvådimensionell mätmetod och har senare utvecklats till en 3D-metod 

för in situ bergspänningsmätningar (Sun, m.fl., 2014).  

ASR-metoden baseras på principen att berg är ett slags viskoelastiskt material med reologiska 

egenskaper. När berg belastas sker en elastisk deformation följt av övergående krypningar (eng. 

transient creeps) under den tid då spänningsförhållandena är konstanta, se Figur 28. När en 

bergmassa sedan avlastas sker en omedelbar töjningsåterhämtning av den elastiska 

deformationen, följt av en icke-elastisk töjningsåterhämtning (eng. anelastic strain recovery, 

ASR) som sker gradvis och under en längre period. Denna icke-elastiska töjningsåterhämtning 

(ASR) är proportionell mot den totala töjningsåterhämtningen och därmed även till 

spänningstillståndet i berggrunden. Således kan in situ spänningarna uppskattas utifrån den 

icke-elastiska töjningsåterhämtningen (ASR) (Sun, m.fl., 2014). Detta görs genom att fästa 

töjningsgivare på nyligen upptagna borrkärnor och mäta de töjningar som uppstår. 

 

Figur 28. Schematiskt diagram över bergarters reologiska egenskaper, från Sun, m.fl., (2014). 

För en isotrop borrkärna är riktningen på den maximala töjningsåterhämtningen parallell med 

riktningen för den maximala horisontella spänningen i borrhålet. Vid antagande om ett linjärt 

viskoelastiskt beteende hos berget, kan även in situ spänningarnas storlek bestämmas.  

ASR-metoden kan tillämpas för att erhålla ett resultat då överborrning och hydrauliska metoder 

inte kan tillämpas i komplicerade geologiska förhållanden, såsom på stora djup, vid höga 

temperaturer och i borrhål där sprickor är ett problem (Sun, m.fl., 2014). Problemet att 

bestämma in situ spänningarna från anisotropa borrkärnor har ännu inte riktigt lösts. I 

anisotropa bergmassor orienterar sig mikrosprickor (som orsakar töjningsåterhämtningen) ofta 

efter strukturer. Antagandet att töjningsriktningar och huvudspänningsriktningar sammanfaller 

är då inte korrekt. Principen för töjningsåterhämtningen vid frigörandet av en borrkärna 
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redogörs för i Figur 29. Vid isotropa bergmassor orienterar sig mikrosprickorna efter 

huvudspänningarnas riktningar (Figur 29a, b), medan de i anisptropa bergmassor inte alltid gör 

det (Figur 29 c, d). Således behöver de uppmätta töjningarna inte nödvändigtvis representera 

de i bergmassan rådande huvudspänningarna (Zang och Stephansson, 2010).  

 

Figur 29. Hos en isotrop bergmassa (a) utvecklas mikrosprickor utifrån huvudspänningsriktningarna 

med största töjningsåterhämtningen parallell med riktningen för det maximala horisontella 

huvudspänningen (b). Vid anisotropa bergmassor (c) utvecklas mikrosprickor vanligtvis utifrån 

strukturer i berget och töjningsåterhämtningarna sammanfaller inte med huvudspänningsriktningarna 

(d), från Zang och Stepansson (2010). 

Förutsättningar för in situ spänningsmätningar med ASR-metoden är på grund av detta att 

berget är homogent och isotropt. Fördelen med ASR-metoden till skillnad från andra metoder 

är att sannolikheten att erhålla ett bra resultat ökar med ökade spänningar, dvs. ju högre 

spänningar desto bättre. Detta beror på det faktum att höga spänningar medför att den icke-

elastiska töjningsåterhämtningen är större och därför lättare att mäta. Låga spänningar ger små 

töjningsåterhämtningar som är svårare att detektera. ASR metoden kan därför tillämpas i 

komplicerade geologiska förhållanden, såsom de som förekommer på stora djup, där 

överborrning och hydrauliska metoder inte är tillämpbara. Även bergets hållfasthet har en 

påverkan när det gäller förmågan att detektera den icke-elastiska töjningsåterhämtningen. 

Hårda bergarter uppvisar lägre töjningsåterhämtning och kräver därför borrkärnor från större 

djup för att några töjningar ska gå att mäta, medan mjuka bergarter inte kräver lika höga 

spänningar för att mätningarna ska ge ett resultat (Sun, m.fl., 2014). 

Forskning (Lin, m.fl., 2006) har gjorts för ASR-mätningar i Japan, men då för mycket stora 

djup i intervallet 2400-4500. Testerna gjordes då på lersten, diabas, basalt och andesit och 
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resultatet från dessa mätningar tyder på att metoden går att använda för att bestämma 

riktningarna på huvudspänningarna och för att uppskatta magnituder för in situ spänningarna i 

isotropa bergarter på mycket stora djup. Forskning pår ASR-metoden har mestadels gjorts inom 

områden för geotermisk energiutvinning och olje-/gasproduktion och således för mycket stora 

djup där andra metoder inte fungerar. ASR-mätningar har gjorts på något ytligare djup i 

Wenchuan-förkastningen (“Wenchuan Earthquake Fault”) i Kina, då på djupet 1175 m. 

Resultatet från dessa mätningar visade sig stämma relativt bra överens med resultat erhållna 

från andra mätmetoder på denna plats (Sun, m.fl., 2014). Metoden är i dagsläget inte fullt 

utvecklad och mer forskning krävs för tillämpning på anisotropt berg. 

2.5.2 Kaiser-effekten 

Material som utsätts för någon form av belastning avger ljudvågor som kan mätas på materialets 

yta. Belastningen kan vara exempelvis friktion, vibrationer, sprickbildning, deformationer eller 

tryck. På 1950-talet upptäckte Kaiser att när ett metallföremål utsätts för cykler av allt större 

belastning, kommer ingen akustisk emission (AE) att avges förrän den tidigare belastningen har 

överstigits (Kaiser, 1950), se Figur 30.  

 
Figur 30. Kaiser-effekten i material under kompression: (a) tre belastningscykler (b) kumulativ AE 

aktivitet under 1:a och 3:e belastningscykeln. Det uppstår ingen akustisk aktivitet under den 2:a cykeln 

eftersom den uppnådda spänningen är lägre än den maximala spänningen, 𝜎𝑚, i 1:a cykeln. I 3:e 

belastningscykeln är den kumulativa akustiska aktiviteten oförändrad ända tills den applicerade 

spänningen överstiger 𝜎𝑚, efter Hsieh m.fl., (2015). 

Detta fenomen kallas Kaiser-effekten och har använts som en indirekt metod för att uppskatta 

in situ spänningar i berg. Metoden baseras på att inga mikrosprickor genereras eller utvidgas 

när spänningarna är lägre än den tidigare maximala spänningen som verkat på berget. Akustisk 

emission uppstår när nya mikrosprickor genereras eller propagerar. Genom att studera vid vilka 

spänningar AE aktiviteten ökar hos ett bergprov är tanken att man skulle kunna bestämma den 

högsta spänningen bergprovet tidigare varit utsatt för.  

Eftersom spänningar beskrivs med en tensor med sex unika komponenter (tre magnituder och 

tre riktningar på huvudspänningar, eller tre normalspänningar och tre skjuvspänningar), krävs 

det att sex borrkärnor orienterade i olika riktningar testas för att bestämma det fullständiga 

spänningstillståndet. Detta kan göras genom att ta ut delprov med olika orienteringar ur den 

ursprungliga provkärnan. Enaxiella trycktester utförs sedan på delproven och ljudvågorna 

registreras genom AE-transduktorer fästa på bergprovens ytor. Datoriserad utrustning utför 
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signalmätningar och lagrar, visar och analyserar ljudvågorna. När spänningen under 

laboratorietestet uppnår den maximala spänningen berget tidigare varit utsatt för (Kaiser-

punkten), ska bergprovet börja avge akustisk emission och storleken på den maximala 

spänningen kan då avläsas.  

Fördelen med metoden är att spänningsfältet kan bestämmas genom laboratorietester på 

borrkärnor istället för fälttester i borrhål, vilket är både snabbare och är billigare. En annan 

fördel är att hänsyn tas till anisotropin i och med att tester utförs på flera delprov med olika 

riktningar. Det finns rapporter och litteratur om framgångsrika försök med metoden, emellertid 

finns det även goda anledningar till att metoden inte skulle vara tillförlitlig. Studier av akustisk 

emission i berg skiljer sig avsevärt från andra material då fördelningen av energi och frekvenser 

från akustiska data är starkt beroende av bergart (Lehtonen m.fl., 2012).  

De viktigaste osäkerheterna beträffande Kaiser-effekten är påverkan orsakad av skador på 

borrkärnan, tidsberoende bortfall och eventuell påverkan av paleo-spänningar. Situationer med 

skadade borrkärnor kan bero på naturligt sprickigt berg eller “core disking”. Båda fallen gör 

det svårt, eller omöjligt, att utföra AE-tester på bergproverna. Detta fenomen kan begränsa det 

maximala djupet för spänningsmätningar med hjälp av Kaiser-effekten (Lehtonen, 2008).  

Det tidsberoende bortfallet av Kaiser-effekten är direkt relaterad till bergets icke-elastiska 

töjningsåterhämtning. Detta fenomen ökar det totala antalet akustiska emissioner vid låga 

spänningsförhållanden, vilket kan leda till missvisande KE-värden. Det bör således inte gå allt 

för lång tid mellan avslutad borrning och AE-test för undvika missledande resultat.  

Bergmassor har dessutom ofta genomgått flera deformationer som ett resultat av successiva 

spänningsfält med olika magnituder och orienteringar. Detta gör att Kaiser-effekten kan ge en 

indikation på den maximala spänningen berget varit utsatt för, men inte nödvändigtvis den 

rådande in situ spänningen.  

Metoden är ännu under utveckling och långt ifrån fullt tillförlitlig som en fristående teknik för 

spänningsbestämning i berg (Zang och Stephansson, 2010). Forskning har visat (Hsieh, m.fl., 

2012) att Kaiser-effekten är beroende av bl.a. hur belastningsytorna på bergprovet ser ut. Tester 

har gjorts på likadana bergprover, bortsett från att belastningsytorna slipats på olika sätt. Det 

visade sig då att de finslipade bergproverna inte uppvisade någon Kaiser-effekt och således inte 

hade något “minne”. Detta kan tyda på att de akustiska emissioner som bergprovet ger ifrån sig 

skulle kunna orsakas av krossning av skrovligheter på provytan. 

Forskning har också visat (Hsieh m.fl., 2015) att vid höga spänningar kan den applicerade 

spänningen generera nya eller utvidga befintliga sprickor redan innan den föregående maximala 

spänningen har uppnåtts och således maskera den verkliga Kaiser-effekten. Vid låga spänningar 

är Kaiser-effekten i sin tur ofta inte detekterbar då sprickor inte uppstår eller inte registreras av 

utrustningen. Detta tyder på att Kaiser-effekten bara kan observeras vid förhållanden där den 

tidigare maximala spänningen ligger inom ett visst intervall och har genererat “rätt antal 

sprickor”. Detta spänningsintervall kan vara olika för olika bergprover och måste bestämmas 

innan Kaiser-effekten kan användas.  
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Tester av Kaiser-effekten har gjorts i både Kiruna och Malmberget (men inte i syfte att mäta 

bergspänningar) av Li och Nordlund (1993). Det visade sig att Kaiser-effekten var detekterbar 

från fall till fall. I Tabell 2 visas utfallet av testerna på olika bergarter och malmtyper från 

Kiruna och Malmberget. Överlag är det svårt att detektera någon Kaiser-effekt hos malmerna, 

medan det går bra till utmärkt att detektera Kaiser-effekten hos KUJ-porfyren och Luossavaara-

porfyren. Gnejsprover från Malmberget gav däremot ett varierande resultat från att ibland 

uppvisa en utmärkt Kaiser-effekt till att ibland inte visa på någon Kaiser-effekt alls.  

Tabell 2. Kaiser-effektens utfall vid tester på olika bergprover från Malmbergs-, Kirunavaara-, 

Luossavaara- och Viscariagruvan, modifierad efter Li och Nordlund (1993). 

 
I Figur 31 visas den ackumulativa ökningen av AE mot spänningen för ett gnejsprov från 

Malmberget. En Kaiser-effekt har för detta bergprov registrerats mellan första och andra 

belastningen, men någon Kaiser-effekt finns inte att avläsa mellan de efterkommande 

belastningscyklerna. 

 
Figur 31. Ackumulativ ökning av AE mot spänningen för ett gnejsprov från Malmberget, efter Li och 

Nordlund (1993). 
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2.5.3 Deformation Rate Analysis (DRA) 

DRA metoden bygger på samma princip som Kaiser-effekten, men det är istället töjningarna 

som uppstår vid de enaxiella testerna som mäts. Vid belastningar som är lägre än den tidigare 

maximala belastningen uppstår ingen mikrosprickbildning och de töjningar som uppstår är 

mestadels reversibla, dvs. elastiska. När den applicerade spänningen istället överskrider den 

tidigare högsta spänningen bergprovet varit utsatt för uppstår mikrosprickbildning, vilket gör 

att töjningarna som uppstår är icke-reversibla, dvs. icke-elastiska. Förändringen i spännings-

töjningsförhållandet mellan två upprepade belastningar representerar således den icke-elastiska 

komponenten av töjningen. Genom att studera vid vilka spänningsnivåer dessa icke-elastiska 

töjningar uppstår kan man således uppskatta värdet av den normalspänning som verkat längs 

med tryckaxeln (Seto m.fl., 1999). 

Nyare forskning (Hsieh, m.fl., 2012) visar på att den mekanism som orsakar DRA sannolikt är 

glidning, i stället för ny sprickbildning. Sannolikt är det kornen i berget som har ett 

“spänningsminne” och att minnet lagras av friktionen/sammanhållningen mellan kornen (Dight 

och Hsieh, 2015). Detta koncept har testats genom att se om ett material utan kornstruktur kan 

minnas belastningar. Tester gjordes på agat, ett material utan korn, och det visade sig att det 

inte hade något spänningsminne (Dight, 2015). 

Vid DRA-tester utsätts en borrkärna för två upprepade enaxiella trycktester och de töjningar 

som uppstår mäts. I Figur 32 visas tryckbelastningsprocessen vid de upprepade enaxiella 

testerna. “Förspänningen” (eng. “pre-stress”) representerar den maximala spänning provet 

tidigare har varit utsatt för. Den motsvarar vid labexperiment en inledande belastning (för att 

ha en känd maximal spänning)  och in situ spänningen i tester för bergspänningsbestämmningar. 

Första och andra cykeln är belastningscyklerna som används för att rekonstruera den tidigare 

maximala spänningen. 

 

Figur 32. Tryckbelastningsprocessen, efter Hsieh  m.fl., (2013). 

För att rekonstruera spänningarna som verkat på borrkärnan används spännings-töjningskurvor 

erhållna från testerna, se Figur 33. Tillvägagångssättet baseras på att undersöka de icke-

elastiska töjningarna mellan två på varandra följande lastcykler, dvs. förändringarna i 
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spännings-töjningsförhållandena som uppstår mellan de upprepade enaxiella trycktesterna 

(svart pil i figuren). För att erhålla ett resultat ska efterkommande belastning vara större än den 

tidigare belastningen.  

 
Figur 33. Spännings-töjningskurva, efter Hsieh, m.fl., (2013). 

Töjningsförändringen mellan de två belastningscyklerna plottas mot spänningen i en s.k. DRA-

graf, se Figur 34. Punkten för den maximala förändringen i grafen kallas för brytpunkt (eng. 

“inflection point”) och enligt DRA-metoden är spänningen vid brytpunkten den tidigare 

maximala spänningen. 

 

Figur 34. Töjningsförändringen plottad mot spänningen, efter Hsieh, m.fl., (2013). 

För att bestämma det tredimensionella spänningsfältet krävs tester på sex borrkärnor med olika 

orienteringar. Detta görs genom att ta ut delprover från en orienterad huvudborrkärna. 

University of Western Australia (UWA) utför DRA tester och använder då minst 18 orienterade 

kärnor (sex orienteringar, tre av varje orientering) från en huvudborrkärna med en diameter på 

minst 50 mm. På dessa delkärnor fästs åtta töjningsgivare, varav fyra axiella och fyra 

sidoställda. Figur 35 illustrerar töjningsgivarnas placering på delkärnorna. Totalt används alltså 

144 (18 delprover x 8 töjningsgivare) olika mätvärden för att analysera den tredimensionella 

spänningstensorn (Dight, 2015). 



41 

  

 

Figur 35. Töjningsgivarnas placering på en delkärna, efter Hsieh  m.fl., (2013). 

Utöver töjningarna mäts även följande i 3D (Dight, 2015): 

 Elasticitetsmodul  

 Poissons tal (tvärkontraktionstal) 

 P-vågshastighet  

Mätning av dessa parametrar i de sex olika orienteringarna gör det möjligt att dra slutsatser om 

graden av anisotropi i bergmassan, vilket aanvänds för att uppskatta 

huvudspänningsriktningarna (Dight, m.fl., 2012).  

De enaxiella testerna går bra att utföra så länge bergets hållfasthet är mycket större än de 

förväntade spänningarna. När spänningarna däremot ligger nära bergets enaxiella 

tryckhållfasthet fungerar testerna bara om de görs med ett omgivande tryck (eng. “confining 

pressure”). Detta är både mer komplicerat och dyrare, men mätningar går att utföra även vid 

dessa förhållanden (Dight, 2015).  

DRA-mätningar fungerar mindre bra i berg som uppvisar porositet eller urlakning (Dight, 

2015). Finkornigt berg med låg porositet är ett idealiskt material för DRA-mätningar även om 

den enaxiella tryckhållfastheten är låg (Hsieh, 2015). 

Nackdelen med metoden är likt Kaiser-effekten frågan om det faktiskt är in situ spänningarna 

som mäts, eller om det är äldre kvarvarande spänningar. Dight (2015) uppskattar att 

spänningsfält som mäts är ett från ca 5000 till 10 000 år sedan. Den senare siffran kommer från 

spänningsmätningar med DRA-metoden i Olkiluoto i Finland (Digth, m.fl., 2012). Mätningar 

gjordes då på ett bergprov från ett djup på 350 m under markytan. De med metoden uppmätta 

bergspänningarna visade på ett förväntat djup på 700 m. De extra 350 metrarna tros motsvara 

ett 350 m tjockt istäcke. Inlandsisen uppskattas ha haft en tjocklek på 350 m för ca 10 000 år 

sedan på det aktuella stället. Ett tjockare istäcke och högre spänningar har förekommit på 

platsen och man tror därför att 10 000 år är gränsen för hur länge berg kan “minnas” spänningar. 
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Mätningar har även utförts på bergprover från Kidd Creek-gruvan i Kanada, som har en 

liknande geologisk historia. DRA-mätningarna utfördes då på bergprover från ett djup på 2500 

m under markytan. På den aktuella platsen har en inlandsis på 2000 m funnits, men istäcket har 

varit helt bortsmält i 12 000 år. Mätresultaten visade för denna mätplats inte på någon påverkan 

av istäcket, varpå man tror att 12 000 år är tillräckligt lång tid för att berget ska återhämta sig 

och registrera nya, lägre, spänningar. Resultatet erhållet genom DRA-mätningarna visade sig 

också stämma bra överens med de spänningar som förutsågs med gruvans numeriska modell. 

Spänningsmagnituderna låg inom 2 MPa:s skillnad och orienteringen på 𝜎1 var näst intill 

identisk. I det här fallet kunde spänningar yngre än 12 000 år mätas med DRA-metoden (Hsieh, 

2015). 

DRA kan alltså inte registrera spänningsminskningar som kan ha skett under den 

mellanliggande tiden (t.ex. förkastningsrörelse, avsmältning av istäcke etc.), men metoden kan 

identifiera spänningsökningar (t.ex. orsakade av gruvbrytningen). Mätningar har gjorts på 

orienterade bergprover som varit påverkade av gruvdrift och de sekundära in situ spänningarna 

har kunnat bestämmas (Dight, 2015).  

För att tillhandahålla en mer tillförlitlig bedömning av de beräknade in situ spänningarna är 

följande information till hjälp vid spänningsanalys med DRA (Digth, m.fl., 2012): 

 Provets djup under ytan 

 Geologiska kartor som visar platser för större förkastningar eller skjuvzoner, plus de 

litologiska gränserna 

 En DIPS-fil med strukturell karteringsdata som visar orientering och typ av defekter 

 Storlek och orientering av den underjordiska öppningen från vilken borrkärnan erhölls 

 Avstånd från den underjordiska öppningen (ort, tunnel, brytningsrum) till platsen där 

kärnan provtagits 

 Tid från kärnborrning till mätning 

2.5.4 Differential Strain Curve Analysis (DSCA) 

Metoden baseras på konceptet att töjningsbeteendet hos en borrkärna vid upprepade 

belastningar kan reflektera de spänningar borrkärnan tidigare varit utsatt för. Vid upptagandet 

av en borrkärna bildas mikrosprickor som orienterar sig utifrån de ursprungliga 

spänningsriktningarna. Skillnaden från DRA metoden är att DSCA innebär en hydrostatisk 

belastning istället för en axiell. Genom hydrostatisk belastning av en borrkärna kan töjningarna 

som uppstår då mikrosprickorna stängs mätas med töjningsgivare fästa på borrkärnan. Vid 

spänningsbestämning genom DSCA (Differential Strain Curve Analysis) görs antaganden om 

att töjningsriktningarna då mikrosprickor stängs sammanfaller med riktningarna för 

huvudspänningarna samt att förhållandet mellan huvudspänningarna kan relateras till 

förhållandet mellan huvudtöjningarna. Utöver detta krävs att man känner till eller gör ett 

antagande om en av huvudspänningarna (vanligen vertikalspänningen) för att bestämma de två 

andra huvudspänningarna. Fördelen med metoden är att den går att använda på stora djup 

förutsatt att hela borrkärnor kan erhållas. Nackdelen är att mätningarna görs på mikroskala och 

involverar små bergvolymer (Ljunggren m.fl., 2003). 
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2.6 Övriga metoder 

2.6.1 Spänningsinducerade utfall 

Spänningsinducerade utfall (eng. “borehole breakouts”) är det fenomen som uppstår då 

spänningskoncentrationen kring ett borrhål är hög i förhållande till bergets hållfasthet. Detta 

resulterar i utfall i två zoner belägna 180° från varandra, se Figur 36. Utfallen sker i samma 

riktning som den minsta horisontella spänningen, 𝜎ℎ  , och kan därför användas för att 

bestämma spänningsriktningarna kring borrhålet. Metoden är begränsad till stora djup och höga 

spänningar. I svensk berggrund uppstår spänningsinducerade utfall vanligen på djup större än 

1000 m (Ljunggren m.fl., 2003). 

 
Figur 36. Utveckling av spänningsinducerade utfall, efter Ljunggren m.fl. (2003). 

Formen och storleken på utfall i vertikala borrhål beror på de horisontella huvudspänningarnas 

storlek. Det har föreslagits att man därför skulle kunna uppskatta de horisontella spänningarnas 

storlek med hjälp av utseendet på utfallen. Detta är dock en osäker metod för uppskattning av 

spänningsmagnituder då utfallets storlek kan påverkas av andra faktorer än bara 

spänningskoncentrationer (Ljunggren m.fl., 2003).  

2.6.2 Core discing 

“Core discing” är ett fenomen som uppstår vid diamantborrning i berg med höga spänningar. 

Vid frigörandet från berggrunden spricker borrkärnan upp i en samling av diskar. “Ring 

disking” är ett liknande fenomen som uppstår vid överborrningsprocessen, se Figur 37.  
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Figur 37. (a) “Ring disking” av ihålig borrkärna och (b) “core disking” av intakt borrkärna, från 

Hakala (1999). 

Eftersom detta fenomen skadar kärnan och i vissa fall även borrhålsväggen försvåras mätningar 

med traditionella mätmetoder. Detta problem har lett till studier av “core disking”, för att förstå 

fenomenet och därigenom tolka det rådande in situ spänningstillståndet (Hakala, 1999). 

Studier har visat att det är höga spänningar som orsakar brott i kärnans botten. Geometrin på 

diskarna som uppstår kan således användas vid bestämning av de mot borrhålet vinkelräta 

spänningarnas riktning. I Figur 38 visas observerade typer av diskar och deras orientering i 

förhållande till in situ spänningarna. Diskarna kan ha parallella ytor, men har vid “core disking” 

ofta formen av en hästsadel. Dragsprickor initieras nedanför borrkärnan och utvidgas med en 

liten lutning i den minsta horisontalspänningens riktning, 𝜎ℎ. I den största 

horisontalspänningens riktning är samma sprickor i princip horisontella. När borrningen fortgår 

öppnas sprickorna och en sadelformad disk bildas. De högsta punkterna på hästsadelformade 

diskar anger alltså riktningen för den lägsta horisontella spänningen (𝜎ℎ). Utöver sadelformade 

diskar är det bara “petal”- och “petal-centerline”- frakturer (sv. kronbladsfrakturer) som kan 

användas vid tolkning av spänningsriktningarna. Detta då övriga sprickgeometrier är 

rotationssymmetriska kring borrkärnans axel, se Figur 38. “Petal”- och “petal-centerline”- 

frakturer stryker i samma riktning som den största horisontalspänningen (𝜎𝐻). 
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Figur 38. Observerade typer av disking och deras orientering i förhållande till in situ spänningarna. 

från Lim (2013), modifierad efter Hakala (1999). 

Det har även föreslagits att tjockleken på diskarna skulle kunna användas för att bestämma 

storleken på den största horisontalspänningen, 𝜎𝐻. Detta då tjockleken på diskarna har visat sig 

minska i samband med att 𝜎𝐻 ökar. Olika metoder finns föreslagna för att tolka in situ 

spänningars storlek från “core discing”, vanligen i nomogramform, dvs. framtagna diagram för 

snabba och enkla beräkningar. Nomogram för snabb uppskattning av spänningarna har tagits 

fram av bland annat Hakala (1999), som även utvecklat en datorkod för simulering av 

uppkomsten av “core disking”. Nomogrammen är framtagna för spänningstillstånd som 

normalt finns i djupa borrhål i den skandinaviska berggrunden, d.v.s. förhållanden då den 

största huvudspänningen är horisontell. Metoden med nomogram är begränsad till borrhål 

parallella med en av in situ spänningarna och kräver att Poissons tal är 0,25 samt att 

spänningsförhållandet 𝜎ℎ/𝜎𝐻 är 0.25, 0.50, 0.75 eller 1.00.  

Följande information krävs vid tolkning av in situ spänningarnas storlek med nomogram: 

 Bergets draghållfasthet 

 Poissons tal 

 Enaxiell tryckhållfasthet 

 Medelavstånd mellan skivorna 

 Diskens form 

 Omfattningen av sprickor i kärnan 
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Förenklade antaganden måste i de flesta fall göras då antalet okända parametrar oftast är många. 

Tillförlitligheten ökas avsevärt om information finns från både vanlig diamantborrning och 

överborrning från samma djup (Hakala, 1999).  

Senare studier av Corthésy och Leite (2008) tyder på att elastiska beräkningar, som bland annat 

Hakalas metod bygger på, ger felaktiga spänningsförhållanden i kärnan där “core disking” 

bildas. Studien visar dessutom att det är osannolikt att in situ spänningars storlek skulle kunna 

uppskattas från observationer av “core disking”, annat än mycket grovt. Detta på grund av de 

komplicerade mekanismer som orsakar fenomenet.  

Genom tredimensionella elastiska och numeriska analyser undersökte Lim, m.fl., (2006) 

brottmekanismen för “core disking” och “ring disking”. Studien visar att tjockleken på 

diskarna kan vara lämpliga för att uppskatta den horisontella spänningsmagnituden om 

disktjockleken < 25 mm. Studien visar även att diskens form eventuellt skulle kunna användas 

för att indikera spänningsförhållandet mellan de horisontella spänningsmagnituderna. Detta då 

ökad anisotropi hos horisontalspänningarna verkar ge en mer markant form på sadeln, se Figur 

39, där (a) visar diskens form då horisontalspänningarna är lika och (b) visar sadelns form då 

𝜎𝐻 är dubbelt så stor som 𝜎ℎ. 

 

Figur 39. Formen på disken för två horisontella spänningsförhållanden. Sadelns form blir tydligare 

då stressförhållandet ökar. Lim, m.fl., (2006). 

Lim och Martin (2010) undersökte fenomenet med “core disking” och dess relation till 

spänningsmagnituder på kärnor från 75 mm:s borrhål i Lac du Bonnet-granit vid URL 

(Underground Research Laboratory). Det konstaterades att kornstorleken påverkar initieringen 
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av “core diskning”, troligtvis genom dess effekt på bergets hållfasthet. Denna slutsats drogs 

genom studier av grovkorning granit (grå granit) och finkornig granit (granodiorit) där 

disktjockleken var tjockare för granodiorit än för grå granit under liknande 

spänningsförhållanden, se Figur 40. Spänningsmagnituderna där “core disking” uppstår skiljer 

sig således för olika bergarter. Studierna tyder på att “core disking” i Lac du Bonnet granit 

initieras när förhållandet mellan den maximala huvudspänningen och draghållfastheten 

överstiger 6,5. 

 

Figur 40. Observerad core disking i grovkorning granit (grå granit) och finkornig granit (granodiorit). 

Den genomsnittliga disktjockleken för granodiorit är tjockare än för grå granit i liknande 

spänningsförhållanden, från Lim och Martin (2010). 

I dagsläget kan “Core discing” bara användas som en indikation vid uppskattning av 

bergspänningars storlek, men där detta fenomen uppstår kan man dra slutsatsen att 

spänningskoncentrationerna är högre än bergets hållfasthet (Ljunggren m.fl., 2003). 

Spänningsriktningarna går i vissa fall att uppskatta om viss anisotropi finns mellan 

horisontalspänningarna. 

2.7 Grov kostnadsuppskattning  

Genom uppgifter från LKAB (Wettaninen, 2015) och information från konsulter har en grov 

kostnadsuppskattning gjorts, se Tabell 3. Kostnaderna är ungefärliga och prisreduceringar 

förekommer vanligtvis om fler mätningar görs. Att notera är att priserna är angivna för ett 

varierande antal mätningar för de olika metoderna. De hydrauliska mätningarna för 3D-

bestämning är i denna kostnadsuppskattning dyrast och involverar då 12 mätningar i ett borrhål. 

Fler mätningar har använts för kostnadsuppskattningen för 3D-bestämning med de hydrauliska 

metoderna än för 3D-bestämning genom överborrning. Detta är rimligt då fler mätningar krävs 

för 3D-beräkningar med HF-metoden då detta i grunden är en tvådimensionell mätmetod.  
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Tabell 3. Grov kostnadsuppskattning för hydrauliska mätningar, överborrningar samt DRA-mätningar, 

uppskattat från uppgifter från bland annat LKAB. 

Metod 2D/3D Kostnads- 

uppskattning 

Kommentar 

Hydrauliska mätningar 

(HF/HTPF/SF) 

3D 

 

~1 200 000 kr 12 mätningar i ett borrhål (400-500 m) 

Uppskattat från: 1,96 MSEK för 24 mätningar i 2 

borrhål (400-500 m) med tillägg om 600 000 SEK 

för ytterligare borrhål. 

HF  2D ~300 000 kr 6 mätningar i ett borrhål (250 m) 

Uppskattat från: 633 000 NOK (~670 000 SEK) 

för 4 borrhål (250 m) á 6 spräckningar/hål. 

Överborrning 

töjningsgivare vägg  

3D 

 

~460 000 kr  

 

6-8 mätningar i ett borrhål 

Uppskattat från: 435 000 NOK (~460 000 SEK) 

för 6-8 mätningar i ett borrhål. 

Överborrning korta hål 

konvergensmätare 

3D ~500 000 kr 5 mätningar i 5 korta borrhål för 3D resultat 

Uppskattat från: ~51500 € (~490 000 SEK) för 

en 3D bestämning genom mätningar i 5 borrhål. 

Överborrning djupa hål 

konvergensmätare 

2D ~380 000 kr 6-8 mätningar i ett borrhål 

Lokal mätning i Australien, exklusive 

etableringskostnader. 

Uppskattat från: $A8500 (~54 000 SEK) / 

överborrning. 

Spänningsövervakning 

töjningsgivare botten 

2D ~250 000 kr Installation av en mätcell. Endast 

installationskostnad, överborrning ingår ej.  

Uppskattat från: 436 000 NOK (~460 000 SEK) 

för installation i 2 borrhål. 

DRA 3D ~110 000 kr  

 

Mätningar på 18 delkärnor  tre oberoende 

resultat. Fraktkostnader tillkommer och orienterad 

borrning ingår inte.  

Uppskattat från: $A16 000 + 10 % moms (~ 

110 000 SEK) för en fullständig 3D bestämning. 

 

University of Western Australia (UWA) håller i dagsläget på att starta ett forskningsprojekt om 

pre-peak och post-peak beteendet hos smällberg (eng. “rock burst”/“strain burst”). I projektet 

ingår bergspänningsmätningar med DRA-metoden. I och med utförandet av detta 

forskningsprojekt erbjuder UWA just nu att utföra fem DRA tester (3D), samt pre-peak och 

post-peak tester till en kostnad på $A80,000 (ca 500 000 SEK) + moms (10 %). Utöver detta 

tillkommer frakt av borrkärnorna, då testerna måste göras i Australien.  DRA mätningarna 

utförs enligt avsnitt 2.5.3.  
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2.8 Slutsatser 

Trots omfattande studier och arbete inom området in situ spänningar upplevs ofta problem 

under spänningsmätningskampanjer, oavsett vilken metod som används. Detta beror delvis på 

det faktum att spänningar är en andra ordningens tensor med sex oberoende komponenter, dvs. 

att spänningarna i sig inte kan mätas, utan måste bestämmas genom mätningar av andra fysiska 

kvantiteter som sedan relateras till in situ spänningarna genom olika antaganden om 

bergmassan. De flesta metoderna antar ett isotropt beteende hos bergmassan, vilket sällan är 

observerat, speciellt inte i mineraliserade system i gruvsammanhang (Dight, m.fl., 2012). För 

flera av mätcellerna som används vid överborrning finns metoder för att ta hänsyn till 

anisotropin. Dessa metoder tycks dock inte användas i någon större utsträckning. DRA och 

Kaiser-effekten är borrkärnemetoder som tar hänsyn till anisotropin i bergmassan. 

De traditionella direkta metoderna överborrning och hydraulisk spräckning är de två viktigaste 

och mest utvecklade teknikerna vad gäller både teori och praktik. Problematiken med dessa 

metoder är att det finns svårigheter att utföra mätningar i långa och djupa borrhål. Ökade djup 

medför ökade spänningar, vilket i sin tur leder till en ökad förekomst av “core disking” och 

spänningsinducerade utfall. 

Hydraulisk spräckning är känslig för spänningsinducerade utfall och borrhålsinstabilitet 

eftersom en sprickfri testsektion krävs för att utföra en mätning. Metoden är inte lika känslig 

för “core disking” eftersom de elastiska konstanterna inte behövs och således inte heller en hel 

borrkärna. Andra nackdelar med HF-tekniken är att den är tvådimensionell och att en av 

huvudspänningarna antas vara parallell med borrhålsaxeln. Jämfört med andra metoder 

involverar hydraulisk spräckning däremot en ganska stor bergvolym, vilket medför en lägre 

spridning av mätvärden. En annan fördel är att hydrauliska spräckningar kan göras i existerande 

borrhål, och inte nödvändigtvis i samband med borrning (som är fallet för överborrning). 

HTPF-mätningar går också att utföra i existerande hål och kan användas där överborrning och 

hydraulisk spräckning misslyckas på grund av höga spänningar. Fördelen med HTPF, jämfört 

med HF-metoden, är att den är mindre känslig för sprickförekomster och är oberoende av 

draghållfasthet och portryck. En annan fördel med metoden är att resultatet inte påverkas av 

borrhålets orientering relativt huvudspänningarna. Dock är det svårt och tidskrävande att hitta 

existerande sprickor i tillräckligt stor utsträckning för att bestämma det tredimensionella 

spänningsfältet med enbart HTPF-mätningar. Metoden används således mest som ett 

komplement till HF-mätningar. Membranspräckning är inte heller en metod som ensam kan 

användas för att bestämma in situ spänningarna, utan nyttjas vanligen som ett komplement till 

HF-mätningar. 

Det finns många olika varianter av mätceller utvecklade för överborrning. Den största 

begränsningen för denna metod är förekomsten av “core disking” då en hel kärna krävs för att 

erhålla de elastiska parametrarna. En nackdel jämfört med hydraulisk spräckning är att en 

mindre bergvolym involveras vid mätningarna, vilket kan medföra en viss spridning av 

mätvärdena. Fördelen med överborrningar är att 3D-mätningar går att utföra med vissa 

mätceller. I Tabell 4 sammanfattas de viktigaste egenskaperna hos de vanligaste mätcellerna 

inom varje överborrningskategori. 
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Tabell 4. Egenskaper hos de vanligaste mätcellerna inom varje överborrningskategori. 

Mät-cell 2D/3D Antal 

givare 

Borrhålsdjup Fördel Nackdel 

Töjningsmätning i pilothål 

Borre-cell 3D 9 600 m Vattentät, klarar av djupa 

nedåtriktade hål. 

Givarna har direktkontakt 

med bergväggen  känslig 

för kornstorlek, isotropi 

och homogeniteter. 

ANZI-cell 3D 18 300 m Vattentät, klarar av något 

djupa nedåtriktade hål. 

Användbar i kol och 

svagt berg. 

Givarna har direktkontakt 

med bergväggen  känslig 

för kornstorlek, isotropi 

och homogeniteter. 

Inte testad i hårt berg. 

CSIRO HI-cell 3D 12 30 m Givarna har ingen 

direktkontakt med 

bergväggen  inte lika 

känslig för kornstorlek, 

homogeniteter och 

isotropi. 

Kräver korta och torra 

borrhål. 

Krypningar i 

inneslutningen. 

Konvergensmätning i pilothål 

Sigra IST-cell 2D 6 par 1000 m ** Vattentät, klarar av 

mycket djupa 

nedåtriktade hål. 

Mäter i 2D. 

LVDT-cell 2D/3D* 4 par 0,5 m -0,75m Involverar större 

bergmassa  mindre 

spridning av mätvärden. 

Eventuell påverkan från 

skadezon. 

Tunnelytan bör vara fri från 

sprutbetong. 

Töjningsmätning på borrhålsbotten 

Doorstopper-cell 2D 4 20 m Mindre känslig för 

mickrosprickor och 

“core disking”. 

Kräver korta, torra borrhål. 

Mäter i 2D. 

CCBO-cell 3D 16 eller 

24 

~20 m Mindre känslig för 

mickrosprickor och 

“core disking”. 

Kräver korta, torra borrhål. 

Speciell borrutrustning. 

*LVDT-cellen mäter i 2D, men används bara för spänningsbestämning i 3D genom mätningar i 5 borrhål. 

**Designad till 2000 m djup. 

På grund av borrhålsproblematiken relaterad till de direkta borrhålsmetoderna har forskare 

övervägt ifall information om in situ spänningarna kan införskaffas från borrkärnor. Mätningar 

på borrkärnor har den stora fördelen att det är både billigare och enklare att utföra eftersom 

mätningar kan göras i laboratoriemiljö. Metoder på borrkärnor är dock inte lika utvecklade och 

används inte i lika stor utsträckning som borrhålsmetoderna. 

Med ASR-metoden antas ett viskoelastiskt beteende hos berget. Hos viskoelastiska material är 

sambandet mellan spänningar och töjningar tidsberoende. Detta innebär att om spänningarna 
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hålls konstanta ökar töjningarna med tiden och om töjningarna hålls konstanta, minskar 

spänningarna med tiden. Detta antagande är inte helt tillämpbart för kristallint berg som har ett 

mer elastiskt beteende i ytnära miljöer och ett mer plastiskt beteende på stora djup. Ett linjärt 

viskoelastiskt beteende måste dessutom kunna antas gälla för att kunna uppskatta spänningarnas 

storlekar. Detta tillsammans med metodens brister vid anisotropt berg gör den mindre lämplig 

för bergspänningsmätningar.  

Kaiser-effekten är i dagsläget inte en tillräckligt utvecklad metod för att ge några tillförlitliga 

resultat på in situ spänningar. Dessutom är det troligt att resultatet som erhålls med Kaiser-

effekten motsvarar spänningar uppmätta från ett tidigare spänningsfält, bestående av högre 

spänningar än dagens in situ spänningar, särskilt i kristallint, tektoniskt påverkat berg.  

Av borrkärnemetoderna är DRA den mest framgångsrika. Fördelen är som för alla metoder som 

nyttjar borrkärnor att den är betydligt billigare och enklare att utföra än metoder i borrhål. Andra 

fördelar med metoden är att den är oberoende av elastisk teori samt att den tar hänsyn till 

anisotropi i bergmassan. Den stora nackdelen med metoden är att den mest troligt mäter de 

maximala spänningar berget varit utsatt för under de senaste 5 000 - 10 000 åren, vilka inte 

alltid behöver vara de nuvarande in situ spänningarna. En tredimensionell spänningstensor 

erhålls genom mätningar på minst sex orienterade borrkärnor. Metoden är något mer 

komplicerad vid låg enaxiell hållfasthet hos berget eftersom ett omgivande tryck då krävs vid 

testerna. 

Spänningsinducerade utfall förekommer framförallt i djupa borrhål och är således ett fenomen 

som ökar med djupet. Det är en relativt snabb och enkel metod som kan tillhandahålla 

existerande information redan i ett tidigt stadie. Nackdelen är att den är tvådimensionell och 

begränsad till information om spänningarnas orientering.  

“Core disking” är likt spänningsinducerade utfall ett fenomen som ökar med ökade spänningar 

och således med ökat djup. Fördelen med metoden är att existerande information fås redan vid 

borrning, vilket gör att uppskattningar av spänningar kan göras redan i ett tidigt stadie. 

Nackdelen är att metoden är tvådimensionell och att endast kvalitativa uppskattningar kan 

göras.  
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3 Fallstudie av LKAB:s underjordsgruvor  

3.1 MUJ – Malmberget underjordsgruva 

3.1.1 Gruvbeskrivning  

I norra Sverige finns Malmbergsgruvan som ägs av Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB). 

Gruvan omfattar ett 20-tal fyndigheter i varierande storlekar inom ett område som är ungefär 

fem kilometer långt och två kilometer brett. Malmkropparna finns norr och sydost om 

Malmberget och stupar in under samhället och i dagsläget bryts ca tio av malmkropparna. 

Eftersom malmkropparna ligger på olika djup sänks nivåerna etappvis i gruvans olika delar och 

brytning sker därför på olika nivåer. Idag sker brytning via tre huvudnivåer på nivåerna 600, 

1000 samt 1250 meter. Nivåerna motsvarar djup under gruvans nollpunkt (Välkommatoppen) 

och på grund av oregelbunden topografi har nivåerna därför olika djup under markytan på olika 

ställen längs nivån. Överlag är djupet under markytan mellan 100-150 meter mindre än den 

beräknade nivån, exempelvis så är djup under markytan för nivå 1000 mellan 850-900 m.  

Brytningen är i och med anläggandet av den senaste huvudnivån M1250 säkrad fram till minst 

år 2020 (LKAB, 2015a). Malmkropparna sträcker sig dock djupare och fortsatt brytning mot 

större djup är av intresse för LKAB. Detta medför ett behov av att utföra mer bergmekaniska 

analyser för brytning på större djup. Figur 41 är en förenklad illustration över dagens 

gruvsystem där huvudnivåerna 815, 1000 och 1250 m finns markerade tillsammans med en 

översikt över vilka brytdjup man i dagsläget befinner sig på.  

 

Figur 41. Malmkropparnas placering och i dagsläget aktuella brytdjup tillsammans med nivåerna 815, 

1000 och 1250 m, från LKAB (2012). 

3.1.2 Geologi 

I de västra och norra delarna av malmfyndigheten i Malmberget formar malmen en nästan 

kontinuerlig horisont med en längd på ungefär 5 km, se Figur 42. Apatitbandning är ett vanligt 

förekommande inslag i dessa malmer, som innehåller både magnetit och hematit. I de östra 

delarna förekommer istället mer eller mindre isolerade kroppar av magnetitmalm, som generellt 
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innehåller mindre apatit. I järnmalmen förekommer huvudsakligen inblandning av de icke 

brytvärda mineralen (eng. “gangue minerals”) apatit, amfibolit, pyroxen och biotit.  

Vid malmkontakterna förekommer på vissa ställen breccia i sidoberget. Detta är framförallt 

vanligt förekommande för malmkropparna i de östra delarna. En stor intrusion av Lina-granit 

finns nordväst om malmkropparna. Gångar av granit och pegmatit är även vanligt 

förekommande i både malmkropparna och i den omgivande bergmassan. Figur 42 är en 

illustration över malmkropparna och de omgivande bergarterna i Malmberget. 

 

Figur 42. Förenklad geologisk karta över malmkropparna i Malmberget, från Martinsson m.fl. (2013).  

Apatitjärnmalmen i Malmberget är omgiven av starkt omvandlade och deformerade vulkaniska 

bergarter med felsiskt till mafiskt ursprung, dvs. metavulkaniska bergarter. Felsisk och mafisk 

är klassifikationer av magmatiska bergarter utifrån dess kiselinnehåll, vilket i sin tur beror på 

var bergarten bildats. Felsiska bergarter innehåller mycket kisel består dominerande av de ljusa 

mineralen fältspat och kvarts, medan de mafiska bergarterna har en lägre kiselhalt och främst 

utgörs av mörkare mineral bestående av magnesium och järn. Eftersom bergarter som 

genomgått metamorfos ofta är starkt omvandlade kan det vara svårt att identifiera och klarlägga 

ursprunget. De metavulkaniska bergarterna i Malmberget hör till Kiirunavaara-gruppen och 

varierar i sammansättning från basalt-andesit-trakitandesit till trakit-dacit-ryodacit-ryolit. 

Lokalt kallas dessa metavulkaniska bergarter för leptiter.  

De metavulkaniska sidobergarterna till malmkropparna i den östra delen av gruvan (ViRi, 

Fabian, Dennewitz, Printzsköld) har mestadels en mafisk till intermediär sammansättning 

(basalt, andesit-trakitandesit). I den västra delen av gruvan (Välkomma, Baron, Hens) har det 
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omgivande berget delvis en mer felsisk sammansättning (dacit-ryodacit). Ingen stratigrafisk 

dokumentation över de metavulkaniska bergarterna har gjorts i Malmberget, men i Kiruna 

består Kiirunavaara-gruppen av mafisk-intermediära bergarter i de djupare delarna medan mer 

felsiska bergarter dominerar på ytligare djup och malmkroppen finns belägen vid gränsen 

mellan dessa.  

Malmkropparna och sidoberget i Malmberget tycks förekomma i en synklinal struktur, dvs. i 

en stratigrafiskt ordnad veckbildning, se Figur 42. Det har föreslagits att malmen en gång skulle 

ha varit en kontinuerlig malmkropp, som genom två geologiska händelser av veckbildning 

avskilts i mindre malmkroppar genom duktil deformation (Lund och Martinsson, 2008). I den 

yttre delen av strukturen är de mafisk-intermediära metavulkaniterna dominerande och omger 

malmkropparna i den östra delen av Malmberget. I strukturens kärna, i den västra delen av 

Malmberget, är det istället mer felsiska metavulkaniter som dominerar och omger 

malmkropparna. Malmbergets stratigrafiska ordning kan således vara samma som för Kiruna, 

från mafisk-intermediära till felsiska sammansättningar i en stratigrafisk ordning uppåt. 

Malmkropparna i Malmberget kan också ha liknande positioner som malmkroppen i Kiruna, 

som ligger mellan gränsen för de olika metavulkaniterna. 

Av de metavulkaniska bergarterna som omger malmkropparna i Malmberget är de vanligast 

förekommande bergarterna meta-andesitiska. Generellt uppvisar dessa bergarter en 

välutvecklad foliation eller lineation och dess textur är grano-porfyroblastisk till svagt 

lepidoblastisk. Den grano-porfyroblastiska texturen kännetecknar oregelbundna korngränser 

med svagt porfyroblastisk karaktär hos vissa av fältspatskornen, medan en lepidoblastisk textur 

kännetecknas av linjerade platta eller tabulära mineral (Martinsson, m.fl., 2013). 

3.1.3 Utförda bergspänningsmätningar 

Bergspänningsmätningar har utförts i LKAB:s gruva i Malmberget sedan slutet på 50-talet. Vid 

mätningarna har ett antal olika metoder och mätceller utprovats. Nedan görs en 

sammanställning av de mätningar som utförts och finns dokumenterade för Malmbergsgruvan. 

1959 – Kapten 400 m avv. 

De första bergspänningsmätningarna gjordes år 1959 av professor Nils Hast. Han använde sig 

av en överborrningsteknik med en av honom utvecklad mätcell. Det har visat sig att Hasts 

mätcell har gett betydligt högre värden på spänningarna än senare använda mätceller och 

resultatet av dessa mätningar har därför ifrågasatts (Sandström och Nordlund, 2004). 

Mätningarna gjordes i Kapten på 400 m avv. och resultatet presenteras i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Resultatet av bergspänningsmätningar i Kapten på 400 m avv. med Hasts mätcell 1959, från 

Andersson (1995). 

Koordinater Elastiska konstanter Spänningar (MPa) 

x y z E (GPa) v 𝜎𝐻 (ö-v) 𝜎ℎ (n-s) 𝜎𝑣 

1100 900 410 - - 36 11 - 
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1970 och 1972 – Kapten 600 m avv. 

År 1970 och 1972 utförde NTH (Norges tekniske høgskole)/SINTEF överborrningar i 

Kaptenområdet på 600 m avv. Mätningarna utfördes i syfte att testa en av NTH utvecklad 

mätcell på någorlunda stora djup. Mätcellen som användes var av CSIR-typ (3D). Mätningarna 

gjordes i ca 10 m korta borrhål och var därför påverkade av tunneln. Resultatet av de två 

mätningarna visas i Tabell 6 och Tabell 7. 

Tabell 6. Resultatet av bergspänningsmätningar i Kapten på 600 m avv. med NTH:s  mätcell 1970, från 

(orienteringar efter verkliga norr), Larsen (2015). 

Huvudspänningarnas magnitud och orientering 

𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

[MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] 

36,32 146,3 / 13,3 16,45 284,9 / 72,6 14,46 53,6 / 11,1 

𝝈𝑯  𝝈𝒉 𝝈𝒗 [MPa] 

[MPa] [°N] [MPa] [°N] [MPa] 

35,27 146 14,54 56 17,42 

Tabell 7. Resultatet av bergspänningsmätningar i Kapten på 600 m avv. med NTH:s mätcell 1972, från 

SINTEF, 2015. 

Huvudspänningarnas magnitud och orientering 

𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

[MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] 

40,64 330,9 / 27,1 21,88 83,9 / 37,3 17,41 214,8 / 40,7 

𝝈𝑯  𝝈𝒉 𝝈𝒗 [MPa] 

[MPa] [°N] [MPa] [°N] [MPa] 

36,32 147,4 19,75 57,4 23,86 

 

1980 – Öde 600 m avv. 

Mätningarna i Östra Dennewitz (Öde) på nivå 600 utfördes även de genom överborrning, men 

med en Leemancell. När mätningarna utfördes pågick utlastningen på 450 m avv men störningar 

från det utbrutna området antas inte ha påverkat de uppmätta spänningarna. Resultatet av 

mätningarna är alltså tolkade som primärspänningar.  

Mätningar gjordes i två borrhål i Öde-malmens hängvägg bestående av röd leptit. En mätning 

var även planerad i aplitzonen mellan Öde och Södra Alliansen (SA), men kunde inte 

genomföras på grund av “core discing” och brott i borrhålsväggen (Sandström och Nordlund, 

2004).  

Sandström och Nordlund (2004) gjorde en sammanställning av primärspänningarna i 

Malmbergsgruvan. De analyserade spänningsvärden från mätningar som ansågs vara 

opåverkade av brytningen (Öde och Hens 1980, Vitåfors 1984). Deras analys av mätvärdena 

från borrhålen Öde-1 och Öde-2 gav resultatet enligt Tabell 8. 
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Tabell 8. Huvudspänningarnas medelvärden och medelorienteringar vid Öde på 600 m avv, efter 

Sandström och Nordlund (2004). 

Mätområde 
𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] 

Öde 1 27 316/12 21,1 53/20 17,1 197/67 

Öde 2 22,8 273/3 14,8 176/64 13,2 4/26 

 

1980 – Hens 600 m avv. 

Mätningarna vid Hens utfördes, likt de i Öde, med en Leemancell på 600 m avv. Malmerna i 

Västrafältet (området där Hens-malmen finns) var vid tidpunkten för mätningarna tillredda för 

skivrasbrytning ner till ungefär 350 m avv och de uppmätta spänningarna har tolkats som 

primärspänningar. Mätningarna gjordes på tre platser (He-1, He-2, He-3) längs en 

undersökningsort mellan Hermelins- och Johannesmalmerna. Sandströms och Nordlunds 

(2004) analys av mätvärdena från Hens 1-3 gav huvudspänningarna enligt Tabell 9. 

Tabell 9. Huvudspänningarnas medelvärden och medelorienteringar vid Hens på 600 m avv, efter 

Sandström och Nordlund (2004). 

Mätområde 
𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] 

Hens 1 18,6 213/16 16,1 122/2 8,5 25/75 

Hens 2 19 164/8 15,6 257/18 8,1 50/70 

Hens 3 29,3 292/18 23 188/34 14,4 45/50 

 

1981 – Fabian 460, 494 och 512 m avv. 

Mätningarna i Fabian gjordes med en Hoek-Franklincell. Överborrningar gjordes på 460 och 

494 m avv. i malmkroppen samt på 512 m avv. i hängväggen. Mätningarna gav väldigt höga 

värden på spänningarna i förhållande till djupet. Vid tidpunkten för mätningarna skedde 

lastning på 548 m nivån vilket innebär att de uppmätta spänningarna sannolikt var påverkade 

av den underliggande brytningen (Sandström och Nordlund, 2004). Resultatet av mätningarna 

presenteras i Tabell 10. 

Tabell 10. Resultatet av bergspänningsmätningar i Fabian med Hoek-Franklincellen 1981, från 

Andersson (1995). 

Koordinater Elasticitet Spänningar (MPa) 

x y z E (GPa) v 𝜎𝐻 𝜎ℎ 𝜎𝑣 

-1251,6 1136,7 455,1 47-130 0,2-0,39 27,8 14,1 15,3 

-1265,1 1138,7 491,0 41-106 0,25-0,4 29,6 16,7 12,1 

-1185,3 1064,7 508,0 44 0,22 32,3 15,9 16,0 
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1984 – Vitåfors 815 m avv. 

Bergspänningsmätningar utfördes vid krossanläggningen i Vitåfors på huvudnivån 815 i 

samband med M85-projektet 1984. Sandström och Nordlund (2004) analyserade även 

mätvärdena från de två borrhålen i Vitåfors (H 33 och H34) vilket resulterade i 

huvudspänningarna presenterade i Tabell 11. 

Tabell 11. Huvudspänningarnas medelvärden och medelorienteringar i Vitåfors, efter Sandström och 

Nordlund (2004). 

Mätområde 
𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] Storlek 

[MPa] 

Riktning [°] 

Vitåfors, H 33 28,4 318/3 12,4 65/66 10 226/8 

Vitåfors, H 34 31 287/7 14,2 195/14 13,7 39/75 

 

1987 – Kapten 620 m avv. 

Mätningarna i Kapten år 1987 utfördes i malmkroppens liggsida på 620 m avv. Lastningen 

skedde vid denna tidpunkt just ovanför på 600 m avv. De uppmätta spänningarna var således 

påverkade av det faktum att hålrum, efter avlägsnandet av malm, tvingar ner spänningar under 

brytningsnivån och en spänningskoncentration uppstår (Sandström och Nordlund, 2004). 

Resultatet från dessa spänningsmätningar presenteras i Tabell 12.  

Tabell 12. Resultatet av bergspänningsmätning vid Kapten på 600 m avv. år 1987, från Andersson 

(1995). 

Koordinater Elasticitet Spänningar (MPa) 

x y z E (GPa) v 𝜎𝐻 (ö-v) 𝜎ℎ (n-s) 𝜎𝑣 

- 930,0 783,8 620,1 35,8 0,28 26,4 27 16,8 

 

2007 – Hydrauliska mätningar 

År 2007 utfördes hydrauliska mätningar i Malmberget av Vattenfall Power Consulant AB i 

samarbete med Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) och Jobavous. Mätningarna och 

analyserna gjordes i enlighet med ISRM:s rekommendationer för hydrauliska metoder.  

Mätningarna gjordes i ett borrhål, B59, borrat från 1000 m avv. mot ett planerat 

uppfordringsschakt och krosstation på den nya huvudnivån M1250. En översikt av gruvnivån 

och borrhålets läge visas i Figur 43.  
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Figur 43. Översikt över gruvnivå 1000 vid Malmbergsgruvan med borrhål B59 markerat som en röd 

linje. Befintliga malmkroppar visas med blå linjer. Från Ask m.fl. (2007b). 

Från början var 15 hydrauliska tester planerade, men eftersom det var svårt att finna lämpliga 

testsektioner gjordes totalt 13 tester, varav sju hydrauliska tester på existerande sprickor 

(HTPF) och sex hydrauliska spräckningar (HF). Av de 13 testerna misslyckades fyra HTPF-

tester då tätningsproblem förekom, troligen på grund av borrhålsinstabilitet. Av de nio lyckade 

mätningarna förekom mer än en spricka inom testsektionen vid två av mätningarna, varav sju 

tillförlitliga mätningar med endast en väldefinierad spricka inom testsektionen genomfördes 

(Ask m.fl., 2007b). 

Sex av mätningarna utfördes med Vattenfalls quadruple packer tool (VQPT) där den 

konventionella tätningsmanschetten inte var tillräcklig för att uppnå “breakdown pressure”. 

Den specialtillverkade utrustningen visade sig, trots att installationstiden är längre, vara ett bra 

verktyg för den specifika gruvmiljön med höga spänningar. Två av dessa mätningar 

misslyckades då tätningsmanschetterna släppte igenom vätska på grund av borrhålsinstabilitet. 

Det maximala “breakdown”-trycket för de lyckade försöken låg kring 42 MPa, vilket var 

mycket lägre än verktygets kapacitet på 70 MPa (Ask m.fl., 2007a).  

Mätvärdena indelades i två sektioner, en djupare sektion kring nivå 1300 m och en ytligare 

sektion kring nivå 1170 m. Anledningen till detta var en kraftigt uppsprucken sektion mellan 

nivåerna som förhindrade mätningar. Den djupare sektionen kring 1300 hade relativt många 

existerande sprickor och ett måttligt “breakdown pressure” (𝑝𝑏) och den ytligare sektionen 

kring 1170 bestod av mer homogent berg och gav ett högre “breakdown pressure” (𝑝𝑏) vid 
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mätningarna. Spänningstillståndet kunde framgångsrikt bestämmas för nivå 1300, men var för 

nivå 1170 lite osäkrare på grund av bristande data då några av testerna misslyckades. Resultatet 

framgår av Tabell 13. För båda sektionerna var en av huvudspänningarna nästan vertikal, 

parallell med borrhålet, med en storlek på 0,0264 MPa/m. (Ask m.fl., 2007b). 

 

Tabell 13. Resultat av bergspänningsmätningar med hydrauliska metoder 2007 i Malmberget 

(orientering efter gruvans referenssystem), efter (Ask m.fl., 2007b). 

Nivå 
𝝈𝑯 𝝈𝒉 𝝈𝒗 

Storlek 

[MPa] 

Riktning  Storlek 

[MPa] 

Riktning  Storlek [MPa/m] 

 

1170 50 128°N 24 - 0,0264  

1300 41 137°N 22 - 0,0264  

 

Resultatet från gruvnivåerna 1170 och 1300 överensstämmer med observerade trender i 

Fennoskandien och med tidigare värden från Malmberget och Kiruna, och särskilt riktningen 

på den maximala horisontella spänningen, se Figur 44. Att notera är dock att den djupare 

mätningen gav lägre värden på horisontalspänningarna än den ytligare. Den maximala 

horisontalspänningen (𝜎𝐻) var 50 MPa på nivå 1170 och 41 MPa på nivå 1300. Detta resultat 

var oväntat då horisontalspänningar förväntas öka med djupet (Ask m.fl., 2007b). Någon 

förklaring till detta ges inte i mätrapporten, men en förklaring skulle kunna vara att 

spänningarna på 1170 m avv. är mer påverkade av spänningsomlagringarna orsakade av 

ovanliggande rasmassor (se avsnitt 2.1.3) än spänningarna på underliggande nivå på 1300 m 

avv.  

 
Figur 44. Bästa uppskattningen av 𝜎𝐻 (vänster) och 𝜎ℎ (höger) i borrhål B59 i Malmberget och 

allmänna trender i Fennoskandien (Amadei och Stephansson, 1997) och Malmberget (Sandström och 

Nordlund, 2004), från Ask m.fl (2007b). 
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2008 – Spänningskalibrering 

Till följd av uppkomsten av större seismiska händelser och som en del av de bergmekaniska 

analyser som gjordes inför den då kommande huvudnivån M1250, gjordes år 2008 en 

spänningsanalys av gruvan i Malmberget. En tredimensionell global beräkningsmodell för alla 

malmkroppar gjordes och kalibrerades mot utförda bergspänningsmätningar i gruvan. Vid 

spänningskalibreringen togs hänsyn till effekter av utbrytning och skillnader i 

materialegenskaper hos resultaten från utförda bergspänningsmätningar. Den globala modellen 

bedöms ge en bra representation av det generella spänningstillståndet kring malmkropparna, 

men kan inte ge någon detaljerad information om spänningarna i närheten av en viss 

malmkropp. 

De kalibrerade randspänningarna är: 

𝜎𝐻 = 0,0356𝑧,     (5) 

𝜎ℎ = 0,0172𝑧,     (6) 

där 𝜎𝐻 har riktningen 130,6° medurs från lokalt norr i gruvan och z är gruvnivå. De uppmätta 

spänningarna skiljer sig något från de kalibrerade spänningarna, vilket tyder på en viss påverkan 

från gruvbrytning, topografi och densitetsskillnad. Detta har beräkningsmodellen därmed tagit 

hänsyn till. 

2008 – Analys av “core disking” 

I samband med spänningskalibreringen 2008 gjordes en analys av förekomsten av “core 

disking” i undersökningsborrhål DH6480 i närheten av Printzsköld. Nomogram användes 

tillsammans med beräknade och transformerade spänningar för att kontrollera om “disking” 

kan uppstå och till vilken disktjocklek. Enligt nomogrammet ska ingen “core disking” 

uppkomma för den rådande kombinationen av draghållfasthet (bestämt i laboratorium) och 

spänningsmagnituder (beräknade och transformerade spänningar). En mer detaljerad analys 

gjordes även med datorkoden enligt Hakala (1999). Resultatet överensstämde med de från 

nomogrammet, dvs. “diskning” ska inte uppstå. Det är troligt att beräkningsmetoden för 

bedömning av “core disking” är för grov, vilket Corthésy och Leite (2008) konkluderat i sin 

publikation. Lokala variationer i hållfasthet går dock inte att utesluta (Sjöberg, 2008). 

2013 – LVDT-metoden 

SMCOY (Stress measurement Company OY) utförde år 2013 spänningsmätningar i 

Malmbergsgruvan med LVDT-cellen. Mätningarna gjordes ungefär 100 m nordöst om 

malmkroppen Dennewitz (De) i nisch BS225 på 1056 m avv, se Figur 45. 
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Figur 45. Ungefärlig mätplats på nivå 1000 m markerad med röd cirkel, från Hakala m.fl. (2014). 

Den dominerande bergmassan vid mätplatsen är folierad och består av röd eller röd-grå leptit 

med inslag av skarn och granit. Den använda ortsektionen har drivits konventionellt, med 

borrning och sprängning, och väggar och tak var förstärkta med betong och bult. 

Fältundersökningarna gjordes genom fyra dubbla och två enkla sidoborrningsmätningar 

eftersom överborrningsförsöken misslyckades på grund av “ring disking”, se Figur 46. 
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Figur 46. BS225 Nisch: Mätinstallationer och djup vid a) första- och b) andra sidoborrningen. Avstånd 

mätt från ortytan. Röd = pilothål, blå = sidoborrning, gul = överborrningsförsök och transparenta hål 

visar första sidoborrningen. Från Hakala m.fl. (2014). 

Mätningarna ansågs vara lyckade, men kärnorna från pilothålen visade sig vara skadade. 

Troligen uppstod skadorna vid borrningen på grund av de höga spänningarna, men kan även ha 

varit sprängskador från brytningen. Biaxialtesterna på pilotkärnorna gav ett lägre resultat än 

tidigare uppmätta värden för den aktuella bergtypen. Enaxiella trycktester utfördes därför för 

att erhålla mer tillförlitliga resultat på de elastiska konstanterna. Två av kärnorna (PH4 och 

PH4-SC1) testades inte alls då de var helt skivade på grund av “core disking”. Det förekom 

även mycket spjälkning utsträckt över 0,5 m in i borrhålen i taket, se Figur 47. 

 

 

Figur 47. “Core discing” av 126 mm pilotkärna och 200 mm sidoborrningskärna från PH4 och PH4-

SC1 (vänster) och spjälkning i PH3 pilot- och sidoborrningshål (höger). Från Hakala m.fl. (2014). 

Tillförlitligheten av mätningen har rankats som måttlig då osäkerheter finns kring värdena på 

de elastiska konstanterna (Hakala m.fl., 2014). Resultatet från mätningarna presenteras i Tabell 

14. 
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Tabell 14. Resultatet på huvudspänningarna från mätningarna med LVDT-cell vid Dennewitz. Riktning 

relativt gruvans referenssystem (Hakala m.fl. 2014). 

𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

Storlek [MPa] Riktning [°] Storlek [MPa] Riktning [°] Storlek [MPa] Riktning [°] 

66-69 NW (318/0) 37-41 NE (48/10) 13-16 Stupning: 79-84 

 

2014 – Hydrauliska mätningar  

År 2014 utfördes hydrauliska bergspänningsmätningar i Malmbergsgruvan av Pöyry 

Swedpower AB. Mätningar gjordes i fyra borrhål belägna intill malmkropparna Fabian på 1000 

m avv, Gunilla och Alliansen på 1250 m avv samt vid Schaktbotten på 1385 m avv, se Figur 

48. Metoderna som användes var hydraulisk spräckning (HF), hydrauliska tester på existerande 

sprickor (HTPF) samt kombinerade membran- (SF) och hydrauliska spräckningar (HF). 

Testerna utfördes enligt rekommendationer från ISRM (International Society for Rock 

Mechanics). De kombinerade testerna utfördes i syfte att erhålla ett spräcktryck och 

draghållfasthet mindre påverkad av portryckseffekter med hjälp av membranspräckning, varpå 

hydraulisk spräckning utfördes på samma testsektion för att propagera sprickan och ge 𝜎ℎ. 

HTPF tester krävs för en tredimensionell spänningsbestämning och utfördes på sprickor i olika 

orienteringar. Data från HTPF-testerna har tillsammans med resultatet från SF- och HF-testerna 

använts för beräkningar genom numerisk inversion. Utfall i borrhålen och analytiska 

beräkningar har använts för att styra de numeriska. 

 
Figur 48. Mätplatsernas placering i förhållande till varandra. Borrhålsplacering markerat i grönt 

(Wettainen, 2015). 

Stora delar av borrhålen visade sig vara olämpliga för hydrauliska tester på grund av 

spänningsinducerade utfall och borrhålsinstabilitet eftersom spänningskoncentrationen kring 

borrhålen var hög i förhållande till bergets hållfasthet. Tabell 15 visar andel borrhålsbortfall 
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orsakad av detta. Även svarvning av borrhålsvägg och kronvässningar förekom vilket 

ytterligare minskade andelen användbar borrhålslängd. Två av borrhålen, vid Alliansen och 

Gunilla, rasade dessutom igen innan mätningar hann göras. Borrhålet vid Gunilla lyckades man 

öppna upp, men vid Alliansen gick det bara att öppna upp 150 m av borrhålet. Antalet mätningar 

vid Alliansen var därför begränsat (Ask m.fl., 2015).  

Tabell 15. Bortfall av testlängd som resultat av spänningsinducerade utfall och instabilitet i hålen. Till 

detta tillkommer bortfall som ett resultat av borrelaterade problem samt geologiska begränsningar, från 

Ask, m.fl., (2015). 

Borrhål Referens Längd [m] Bortfall av hållängd Kvarvarande testlängd 

Utfall [m] Instabilitet 

[m] 

[m] [%] 

BH7428 Fabian 502 28 20 454 90 

BH7426 Gunilla 502 174 260 198 39 

BH7424 Alliansen 450 59 300 91 20 

BH7425 Schaktbotten 400 266 140 72 18 

 

Spänningsinducerade utfall 

Med hjälp av telewiewerdata kunde de spänningsinducerade utfallen användas för tolkning av 

huvudspänningarnas orienteringar. Utfallen indikerar att spänningsriktningarna inte är 

konstanta och skiljer sig borrhålen emellan. Tabell 16 visar medelvärden på 

horisontalspänningarna för borrhålen. Att notera är dock att avvikelser finns i alla borrhål, 

bortsett från Fabian där utfallen är orienterade relativt konstant. Det är framförallt 

Schaktbottnen som uppvisar en tydlig rotation mot djupet, från 225°N till 200°N. 

Tabell 16. Resultat av analys av spänningsinducerade utfall i Vitåfors, medelriktning efter gruvans 

referenssystem, från Ask, m.fl., (2015).  

Borrhål Referens Längd Längd utfall Orientering 𝝈𝒉 [N°] Orientering 𝝈𝑯 [N°] 

BH7428 Fabian 501,7 17,6 66/246 ± 21 156/336 ± 21 

BH7426 Gunilla 501,6 171,9 49/229 ± 18 139/319 ± 18 

BH7424 Alliansen 450,3 49,4 57/237 ± 17 147/327 ± 17 

BH7425 Schaktbotten 400 275,5  30/210 ± 12 120/300 ± 12 

Medel Vitåfors 40/220 ± 22 130/310 ± 22 

 

Fabian 

I Fabian lyckades endast ett av fem kombinerade HF+SF-tester och av de individuella HF-

testerna resulterade endast ett av sju i en sub-axiell spricka. Två misslyckade HTPF-tester 

resulterade istället i två hydrauliska spräckningar, HF. Att notera är dock att dessa HF-

mätningar inte ger korrekta värden på spräcktrycken eftersom existerande sprickor fanns inom 

testsektionerna. I Tabell 17 redogörs för antalet utförda mätningar vid Fabian och kommentarer 
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om resultatet. Det tredimensionella spänningsfältet kring Fabian har utifrån mätresultaten och 

resultatet från analysen av de spänningsinducerade utfallen uppskattats och kan ses i Tabell 18. 

Tabell 17. Utförda injektionstester vid Fabian, efter Ask m.fl., (2015). 

Borrhål Referens Typ Antal utförda Kommentar 

BH7428 Fabian SF+HF 

HF 

HTPF 

5 

7 

11 

1 lyckat försök 

1 lyckad (axiell spricka) 

2 st resulterade i HF (korrekt spräcktryck saknas) 

Tabell 18. Resultat av de hydrauliska bergspänningsmätningarna vid Fabian (z motsvarar gruvnivå, 

orientering efter gruvans referenssystem), efter Ask m.fl. (2015). 

Fabian 

Nivå 
𝝈𝒗 

[MPa] 

𝝈𝑯 

[MPa] 

𝝈𝒉 

[MPa] 

Orientering  𝝈𝑯 

[°N] 

1020 - 

1140 

12,2 +  0,0328 ∙  (z

− 1020) 

- - 155 

1265 - 

1465 

20,0 +  0,0328 ∙  (z

− 1265) 

55,7 +  0,0072 ∙  (z

− 1265) 

26,4 +  0,0151 ∙  (z

− 1265) 

155 

980 - 

1478 

- - - 155 

 

Gunilla 

Av de två kombinerade SF+HF-testerna vid Gunilla lyckades endast ett av HF-testerna, men 

inga av SF-testerna lyckades, varför draghållfastheten är okänd. De fyra individuella HF-

testerna resulterade i öppning av foliationsplan och är därför ogiltiga. Hydraulisk spräckning 

med axiella sprickor erhölls dock vid två misslyckade HTPF-tester. Att notera är dock att dessa 

sprickor propagerat in under packrarna, vilket innebär att normalspänningen påverkas av 

packertrycket och därför inte är helt tillförlitlig. I Tabell 19 redogörs för antalet utförda 

mätningar vid Gunilla samt kommentarer om dessa. Det tredimensionella spänningsfältet kring 

Gunilla har utifrån mätresultaten och resultatet från analysen av de spänningsinducerade 

utfallen uppskattats och kan ses i Tabell 20. 
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Tabell 19. Utförda injektionstester vid Gunilla, efter Ask m.fl. (2015). 

Borrhål Referens Typ Antal utförda Kommentar 

BH7426 Gunilla SF+HF 

 

HF 

HTPF 

2 

 

4 

8 

1 lyckad HF (inga sprickor inducerades vid SF, okänd 

draghållfasthet) 

Resulterade i öppning av foliationsplan 

2 st resulterade i HF (axiella sprickor, dock 

propagerar de in under packrarna, korrekt spräcktryck 

saknas) 

Tabell 20. Resultat av de hydrauliska bergspänningsmätningarna vid Gunilla (z motsvarar gruvnivå, 

orientering efter gruvans referenssystem), efter Ask m.fl. (2015). 

Gunilla 

Nivå 
𝝈𝒗 

[MPa] 

𝝈𝑯 

[MPa] 

𝝈𝒉 

[MPa] 

Orientering  𝝈𝑯 

[°N] 

1260-

1460 

16,6 +  0,0130 ∙  (z

− 1260) 

75,6 +  0,0159 ∙  (z

− 1260) 

37,7 +  0,0247 ∙  (z

− 1260) 

140 

1225-

1716 

- - - 140 

 

Alliansen 

I Alliansen utfördes två individuella HF-tester, ett HTPF-test och två kombinerade SF/HF-

tester, se Tabell 21. Alla testerna resulterade i sub-horisontella sprickor och ingen analytisk 

beräkning av spänningarna har kunnat göras. Endast horisontalspänningarnas orientering har 

kunnat uppskattas med hjälp av de spänningsinducerade utfallen, se Tabell 22.  

Tabell 21. Utförda injektionstester vid Alliansen, efter Ask m.fl. (2015). 

Borrhål Referens Typ Antal utförda Kommentarer 

BH7424 Alliansen SF+HF 

HF 

HTPF 

2 

2  

1 

0 lyckade (inga axiella sprickor) 

0 lyckade (inga axiella sprickor) 

Inga axiella sprickor 

Tabell 22. Resultat av de hydrauliska bergspänningsmätningarna vid Alliansen (z motsvarar gruvnivå, 

orientering efter gruvans referenssystem), efter Ask m.fl. (2015). 

Alliansen 

Nivå 
𝝈𝒗 

[MPa] 

𝝈𝑯 

[MPa] 

𝝈𝒉 

[MPa] 

Orientering  𝝈𝑯 

[°N] 

1320-

1340 

14,1 - - 147 

1239-

1389 

- - - 147 
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Schaktbotten 

Vid Schaktbotten utfördes inga SF-tester på grund av avsaknad av lämpliga testsektioner. 

Axiella sprickor erhölls vid fem av de åtta HF-testerna och två misslyckade HTPF-tester 

resulterade i HF med axiella sprickor. I Tabell 23 redogörs för antalet utförda tester vid 

Schaktbotten samt resultaten av dessa. Det tredimensionella spänningsfältet kring Schaktbotten 

har utifrån mätresultaten och resultatet från analysen av de spänningsinducerade utfallen 

uppskattats och kan ses i Tabell 24. 

Tabell 23. Utförda injektionstester vid Schaktbotten, efter Ask m.fl (2015). 

Borrhål Referens Typ Antal utförda Kommentar 

BH7425 Schaktbotten SF+HF 

HF 

HTPF 

0 

8 

5 

Inga utförda  

5 lyckade (axiella sprickor, by-pass vid 4) 

2 resulterade i HF (axiella sprickor, korrekt 

spräcktryck saknas) 

 

Tabell 24. Resultat av de hydrauliska bergspänningsmätningarna vid schaktbotten (z motsvarar 

gruvnivå, orientering efter gruvans referenssystem), efter Ask m.fl. (2015). 

Schaktbotten 

Nivå 
𝝈𝒗 

[MPa] 

𝝈𝑯 

[MPa] 

𝝈𝒉 

[MPa] 

Orientering  𝝈𝑯 

[°N] 

1410-

1640 

23,6 +  0,0414 ∙  (z

− 1410) 

73,7 +  0,0289 ∙  (z

− 1410) 

39,2 +  0,0027 ∙  (z

− 1410) 

120 

1384-

1460 

- - - 130 − 0,059 ∙ (𝑧

− 1384) 

 

De uppmätta normalspänningarna vid Schaktbotten uppvisade ett oväntat resultat då dessa 

visade sig vara betydligt lägre vid hålets botten än i hålets övre del. Sprickanalys visade att alla 

tester vid borrhålets botten resulterat i att sprickorna propagerat runt packrarna. Tryck förekom 

således bakom packrarna, vilket orsakat en viss by-pass (dvs. att vatten trängt förbi packrarna) 

vid mätningarna. By-pass förekom vid fyra av de fem lyckade HF-mätningarna (axiella 

sprickor) i Schaktbotten. De erhållna magnituder från dessa mätningar kan enbart ses som 

minimivärden och kan inte användas fullt ut.  

Merparten av de minsta horisontalspänningarna, 𝜎ℎ, erhållna vid mätningarna har högre värden 

än den generella trenden för vertikalspänningarna, 𝜎𝑣, se Figur 49 där spänningsmagnituder 

sammanställts och tolkats med numerisk metod. Således är 𝜎𝑣 den lägsta huvudspänningen på 

dessa djup i gruvan. Även uppmätta normalspänningar från horisontella sprickor tyder på att 

vertikalspänningen är den lägsta huvudspänningen. Detta innebär att de initierade axiella 

sprickorna, i propageringsfasen, kan rotera till horisontalplanet då det är vinkelrätt mot lägsta 

spänningen. Om detta är fallet är det analyserade stängningstrycket inte den minsta 

horisontalspänningen, 𝜎ℎ. På grund av detta är värdena från de axiella sprickorna osäkra. 
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Figur 49. Sammanfattning av spänningsmagnituder från tolkning med numerisk metod för samtliga 

borrhål i Vitåfors, från Ask, m.fl., (2015). 

 

3.2 KUJ - Kiruna underjordsgruva 

3.2.1 Gruvbeskrivning 

I Kiruna finns LKAB:s andra underjordsgruva belägen. Till skillnad från Malmberget har 

Kirunagruvan en sammanhängande, snedställd malmkropp som stupar in mot området där 

samhället ligger. Malmkroppen är i genomsnitt 80 meter bred, 4 km lång och känd till 1500 m 

avv. Med "avv" avses avvägning, motsvarande djup under ursprunglig topp på berget 

Kiirunavaara, som är gruvans nollpunkt. Markytan på hängväggssidan av malmkroppen är på 

ca 200-250 m avvägning i detta koordinatsystem. Gruvan öppnades i början på 1900-talet och 

malmkroppen bröts i dagbrott fram till 1962, då man övergick till storskalig skivrasbrytning 

underjord. Under åren har brytningen gått ner mot djupet och huvudnivåer har funnits på 

nivåerna 275, 320, 420, 540, 775 samt på 1 045 meters avv. Idag ligger huvudnivån på 1365 

meters avv och brytning sker i tio produktionsområden (s.k. "block") i etagen mellan den 

tidigare huvudnivån på 1045 meters avv och den nuvarande huvudnivån. Brytningen på dessa 
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nivåer beräknas pågå fram till ungefär 2030, varpå en ny huvudnivå krävs för fortsatt brytning 

mot djupet (LKAB, 2015b). Figur 50 illustrerar gruvans utveckling från start och de passerade 

huvudnivåerna fram till dagens huvudnivå KUJ1365.  

 

Figur 50. Kirunavaaragruvans utveckling från början på 1900-talet. Huvudnivån KUJ1365 är idag i 

drift och brytningen sker mellan denna och ovanliggande huvudnivå på 1045 m avv, efter Standart 

(2015). 

3.2.2 Geologi 

Berggrunden i Kiruna domineras av en sekvens av sedimentära, vulkaniska och klastiska 

bergarter. Området består av en geologisk stratigrafi med en övergång från äldre bergarter i 

syd-öst till yngre bergarter i nord-väst. Den äldsta formationen är Kiruna-grönstenen följt av 

Kirunavaara/Kurravaara-konglomerat. Ovan denna formation ligger Kiruna-porfyren, som 

traditionellt kan indelas i syenitporfyr (trakyandesitisk berggrund) och kvartsbärande porfyr 

(pyroklastisk ryodacit). Den stratigrafiska sekvensen avslutas med yngre Hauki-klastiska 

sediment och Hauki-porfyr. Figur 51 är en illustration över malmkropparna och de omgivande 

bergarterna i Kiruna-området. 



70 

  

  

Figur 51. Geologi och malmkroppar i Kirunaområdet, från Martinsson och Hansson (2004). 

I Kiruna-området finns ett flertal apatitmalmkroppar. Malmkropparna är huvudsakligen 

massiva, tabulära kroppar bestående av magnetit och hematit med varierande mängd inblandad 

apatit. Kirunavaara-malmen är den största och mest kända av malmkropparna och består 

mestadels av höghaltig magnetit med relativt låg apatitinblandning. I järnmalmen förekommer 

huvudsakligen inblandning av de icke brytvärda mineralen (eng. “gangue minerals”) apatit, 

kvarts och karbonater (Sandström, 2003) 

Kirunavaara-malmen är belägen vid gränsen mellan den mafisk-intermediära syenitporfyren 

(hängvägg) och den felsiska kvartsbärande porfyren (liggvägg). Kiruna-porfyrerna 

(sidobergarterna tillhörande Kirunavaara-malmen) är mindre deformerade än de starkt 

omvandlade leptiterna i Malmberget och kan överlag klassificeras som vulkaniska bergarter. I 

både häng- och liggväggskontakten förekommer låghaltig malmbreccia och längs 

malmkontakten på liggväggssidan finns sericit-skiffer med inslag av turmalin. På större djup 

finns en stor kropp av kalium-granitisk sammansättning belägen i liggväggen. I syenitporfyren 

finns en stor intrusion med varierande komposition från gabbro till monzonit på ungefär en 

kilometers avstånd från malmen, se Figur 51. Omfattande metasomatos (process då en mineral 

eller bergart blir helt eller delvis utbytt mot en annan) har utvecklas i liggväggen och då mest 

intensivt kring intrusionen av gabbro och monzonit, som i sin tur är starkt omvandlade.  

I både ligg- och hängväggskontakten finns omvandlingsmineralet aktinolit som kan bilda 

massiva skarnkontakter till malmen. Även kluster av gråberg i malmen och malmbreccian är 

helt eller delvis ersatt av aktiolit. I hängväggen har vissa områden även drabbats av biotit- och 

kloritomvandlig. I själva malmkroppen förekommer flera porfyrgångar samt gångar av 

granophyrisk till granitisk karaktär. (Martinsson och Hansson, 2004).  
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3.2.3 Utförda bergspänningsmätningar 

Bergspänningsmätningar har utförts i LKAB:s gruva i Kiruna sedan slutet av 1950-talet. Vid 

mätningarna har flera olika metoder och mätceller utprovats. Nedan ges en sammanställning av 

de mätningar som gjorts och finns dokumenterade för Kirunavaaragruvan. 

1958, 1973, 1974 – Hast mätcell 

De första mätningarna i Kiruna gjordes, likt de i Malmberget, år 1959 av professor Nils Hast 

med hjälp av överborrningstekniken. Resultatet visade på högre horisontalspänningar än 

vertikalspänningar. Hast gjorde ytterligare mätningar 1973 och 1974 som visade på samma sak. 

Höga horisontalspänningar var då accepterat som en effekt av plattektoniska rörelser, men 

resultatet ifrågasattes ändå på grund av brister i mätteknik, tillvägagångssätt och tolkning av 

resultatet (Sandström, 2003). 

1979-1995 - LUT cellen 

I slutet på 70-talet testades en ny överborrningsmetod med LUT-cellen i samarbete med Luleå 

Tekniska Universitet. Metoden visade sig vara framgångsrik och LKAB köpte utrustningen och 

började utföra egna bergspänningsmätningar. Mellan 1979 och 1995 utfördes mätningar på 44 

olika platser i Kirunavaaragruvan med LUT-cellen (Sandström, 2003). LUT-cellen är en 

utveckling av Leeman-cellen. 

Mätningar har gjorts i liggvägg, malmkropp och hängvägg på olika platser och nivåer längs 

med malmkroppen. Mätningar har utförts både för att bestämma det primära 

spänningstillståndet och för att undersöka spänningar kring schakt och pelare. Många av 

mätningarna är samlade kring vissa speciella områden eller nivåer då de utförts i forsknings- 

och utvecklingsprojekt. Bland annat finns mätningar samlade på två områden (Y 29 och Y 50) 

mellan 500 – 600 m avv, där brytningsmetoden skivpallsbrytning testats. Fem mätningar har 

även gjorts vid uppfordringsschaktet en kilometer väster om malmkroppen. På nivå 792 m har 

många spänningsmätningar gjorts i syfte att finna spänningsvariationer längs med 

malmkroppen. 

2000 och 2002 - HF 

Hydraulisk spräckning användes för första gången av LKAB år 2000. Tre mätningar med 

framgångsrika resultat gjordes i ett borrhål (Dbh 5696) från nivå 1060 m avv. De tre 

mätningarna utfördes i hängvägg, malmkropp och liggvägg. I Tabell 25 finns mätplatserna 

angivna med djup och Y-koordinat. Resultatet av mätningarna har inte återfunnits vid 

skrivandet av denna rapport. 

Tabell 25. Plats för de hydrauliska mätningarna år 2000, efter Sandström (2003). 

Borrhål Meter under markytan Y-koordinat Plats 

Dbh 5696 954 32 Hängvägg 

Dbh 5696 1085 32 Malmkropp 

Dbh 5696 1200 32 Liggvägg 
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Uppföljande mätningar med samma metod gjordes 2002, men denna gång lyckades 

mätningarna inte lika bra då stora tekniska problem uppstod. Endast ett av 15 försök resulterade 

i en sprickbildning. Vid sex av mätningarna öppnades dock existerande sprickor vilket gjorde 

att normalspänningarna mot sprickorna kunde bestämmas. Dessvärre kunde inte sprickornas 

orientering bestämmas, varför mätvärdena enbart kunde användas som spänningsindikationer. 

I Tabell 26 finns mätvärden och beräknade spänningar för den lyckade mätningen samt 

uppmätta återöppningstryck (𝑝𝑟, “reopening pressure”) för de sex existerande sprickorna. Den 

största horisontalspänningen har beräknats till 𝜎𝐻 = 40,7 MPa och den lägsta till 𝜎ℎ= 21,9 MPa. 

Denna beräkning har gjorts med antagandet om att den initierade sprickan har en vertikal 

orientering. Återöppningstrycket (𝑝𝑟) för de sex existerande sprickorna låg mellan 21 MPa och 

26 MPa, vilket är ungefär samma som återöppningstrycket för den initierade sprickan. 

Tabell 26. Värden från de hydrauliska testerna 2002. 𝑝𝑠 = shut-in pressure,  𝑝𝑟 = reopening pressure, 

𝑝𝑏 = breakdown pressure, 𝜎𝑡 = bergets draghållfasthet, 𝜎ℎ = lägsta horisontalspänningen, 𝜎𝐻 = största 

horisontalspänningen, HV = hängvägg, från Sandström (2003). 

Nivå Verkligt 

djup 

Plats Y-

koordinat 

𝒑𝒔 

[MPa] 

𝒑𝒓 

[MPa] 

𝒑𝒃 

[MPa] 

𝝈𝒕 

[MPa] 

𝝈𝒉 

[MPa] 

𝝈𝑯 

[MPa] 

1091 961 HV 20 - 22 - - - - 

1101 971 HV 20 - 21 - - - - 

1156 1026 HV 20 21,9 25 32,2 7,2 21,9* 40,7* 

1318 1188 HV 20 - 26 - - - - 

1085 975 HV 20 - 23 - - - - 

1096 986 HV 20 - 24 - - - - 

1117 1017 HV 20 - 23 - - - - 

* Beräknat värde endast giltigt om sprickan antas vara orienterad sub-vertikalt längs borrhålet. 

 

2003 - Spänningsbestämning 

En rad olika definitioner av spänningssamband har föreslagits för Kirunvaaragruvan. Det 

senaste togs fram av Sandström (2003) för att användas vid regionala bergmekaniska analyser. 

Spänningssambandet togs fram genom analys av resultaten från mätningarna med LUT-cellen 

mellan 1979-1995 samt från de lyckade hydrauliska spräckningarna år 2000. Stora spridningar 

fanns hos de uppmätta huvudspänningsriktningarna och magnituderna, vilket komplicerade 

definierandet av spänningssambandet. Mätningar som ansågs vara påverkade av 

gruvbrytningen togs bort och användes inte vid analysen. Resultatet visade trots detta på stora 

variationer i både magnitud och orientering på huvudspänningarna. Den stora spridningen av 

huvudspänningsriktningarna gjorde det svårt att definiera något spänningssamband, men 

eftersom det ofta är spänningsmagnituderna som styr brottutvecklingen togs 

spänningssambanden fram genom regressionsanalys av spänningsmagnituderna. 
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Spänningssambanden erhållna genom regressionsanalys är som följer: 

𝜎1 = 0,041𝑧,      (7) 

𝜎2 = 0,031𝑧,     (8) 

𝜎3 = 0,021𝑧,     (9) 

där z är djup under markytan och där sambanden endast är giltiga för djup under 400 m nivån. 

De framtagna spänningssambanden för Kirunagruvan skiljer sig inte så mycket från de 

generella spänningssambanden för Fennoskandien. I Figur 52 kan man se resultatet från 

mätningarna i Kirunagruvan plottade tillsammans med de tidigare framtagna 

spänningssambanden för Fennoskandien. 

 
Figur 52. Resultaten från Kirunagruvan plottade tillsammans med spänningssambanden för 

spänningstillståndet i Fennoskandien, från Sandström (2003). 

Trots de stora variationerna på spänningsriktningarna från de ostörda mätningarna (se Figur 53) 

finns det goda indikationer från spänningsmätningar och fältobservationer som tyder på att den 

största huvudspänningen (𝜎1) har en öst-västlig riktning (vinkelrätt mot malmkroppen). De två 

andra huvudspänningarna är således riktade sub-vertikalt (𝜎2) samt horisontellt och parallellt 

med malmkroppen (𝜎3). 
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Figur 53. Orientering på huvudspänningarna 𝜎1, 𝜎2 och 𝜎3 (endast ostörda mätvärden), från Sandström 

(2003). 

2007 – Hydrauliska mätningar 

I samband med de hydrauliska mätningarna som gjordes i Malmberget 2007 av Vattenfall 

Power Consultant AB, planerades även mätningar i Kirunavaaragruvan. Ett borrhål (BH 8022) 

borrades från nivå 1166 i nord-sydlig riktning ner mot nivå 1460. Stabilitetsproblem i borrhålet 

gjorde dock att man valde att ställa in mätningarna för att inte riskera att förlora mätutrustning 

(Ask m.fl. 2007a). 

2013 - Överborrning 

Under hösten 2013 utförde Pöyry SwedPower AB bergspänningsmätningar vid tre nivåer i 

Kirunavaara underjordsgruva (KUJ) i syfte att bestämma de rådande bergspänningarna på 

respektive nivå samt uppskatta spänningsförändringarna i takt med ökat brytdjup. 

Absolutmätningar gjordes tredimensionellt genom överborrning av Borre-cellen och 

spänningsövervakning gjordes med CSIRO HID-celler för att logga spänningsförändringarna 

som funktion av tiden. Mätningar planerades på nivåerna KUJ1079, KUJ1165 och KUJ1252, 

som alla ligger i block 32 i en ungefärlig vertikal profil, se Figur 54.  

 

Figur 54. Ortarnas ungefärliga förhållande till varandra, från Ask (2013). 
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Bergförhållandena var inte helt ideala för mätningarna och det tog relativt lång tid att söka efter 

lämpliga testsektioner. På grund av dåliga bergförhållanden (förhöjd sprickighet, 

inhomogeniteter och omvandlingar i berget) var det inte möjligt att genomföra några mätningar 

på nivå 1079. I de två borrhålen vid KUJ1079 (BSP1/1079 och BSP2/1079) gjordes endast fem 

pilotborrningar på över 50 m borrning. På alla nivåer dominerades geologin kring borrhålen av 

syenitporfyr. Vid KUJ1252 var porfyren frisk medan den vid KUJ1165 och KUJ1079 var mer 

eller mindre omvandlad (Ask, 2013). I Figur 55 visas den planerade mätplatsen för KUJ1079 

där inga mätningar gick att genomföra. 

 

 

Figur 55. Misslyckad mätplats vid KUJ1079 markerad i blått, efter Swedberg, (2015). 

KUJ1165 

Vid KUJ1165 borrades två sub-horisontella borrhål (BSP1/1165 och BSP2/1165). Mätplatsen 

finns markerad i Figur 56. I första borrhålet borrades 14 pilothål, varav endast fem var 

acceptabla för installation och i andra borrhålet borrades tre pilothål, varav enbart ett var 

acceptabelt. Totalt genomfördes fyra mätförsök med Borre-cellen och två permanenta 

installationer av CSIRO HID-celler. Tekniskt sett var alla installationer lyckade och resulterade 

i användbara data. Det gick dock inte att utföra något biaxialtest på en av kärnorna då rosetterna 

lossnat vid kärnbrott.  I Tabell 27 finns en sammanställning av borrhålen och antal borrade och 

godkända pilothål samt gjorda installationer. 
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Figur 56. Mätplatsen vid KUJ1165 markerade i blått, efter Swedberg, (2015). 

 

Tabell 27. KUJ1165; Antal borrade pilothål, godkända pilothål, biaxialförsök samt installationer, efter 

Ask (2013). 

Borrhål Pilothål Godkända 

pilothål 

Borre cell Biaxialförsök CSIRO HID cell 

BSP1/1165 14 5 4  3 1 

BSP2/1165 3 1 0 0 1 

 

Alla tester vid KUJ1165 uppvisade ett drastiskt töjningsfall tidigt i överborrningsskedet, innan 

en stabil töjningsnivå erhållits. Detta gjorde det svårt att avgöra hur stora töjningarna, och 

därmed spänningarna, faktiskt var. På grund av detta har man för denna nivå enbart kunnat 

fastställa miniminivån för spänningarna. Resultatet från överborrningarna vid KUJ1165 antyder 

att den största huvudspänningen, 𝜎1, är riktad mot malmen med 10° stupning nedåt. Den 

intermediära spänningen, 𝜎2, är riktad längs malmkroppen med en stupning på ungefär 25° mot 

söder (orientering efter gruvans referenssystem) och den minsta spänningen, 𝜎3, är även den 

riktad längs med malmkroppen men med en stupning på ca 60° mot norr. I Tabell 28 redovisas 

resultatet som huvudspänningar (𝜎1, 𝜎2 och 𝜎3), samt horisontal- och vertikalspänningar ( 𝜎𝐻, 

𝜎ℎ och 𝜎𝑣). 
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Tabell 28. Uppmätt storlek och orientering på huvudspänningarna vid KUJ1165 (orientering efter 

gruvans referenssystem), efter Ask (2013). 

Djup* [m] Borrhålslängd 

[mbl] 

Huvudspänningarnas magnitud och orientering 

𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

[MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] 

̴ 1003 16,31 65,5** 089/16 42,6** 187/26 26,8** 331/59 

  𝝈𝑯 [MPa] 𝝈𝒉 [MPa] 𝝈𝒗 [MPa] 

̴ 1003 16,31 62,8** 83 °N 39,8**   32,3** 

*Avser meter under marknivån 

**Miniminivå 

KUJ1252 

Vid KUJ1252 borrades tre sub-horisontella borrhål (BSP1/1252, BSP2/1252 och BSP3/1252). 

I Figur 57 finns platsen för mätningarna markerad. I det första borrhålet borrades 19 eller 21 

pilothål, varav endast fem eller sex var acceptabla för installation (varierande muntliga 

uppgifter om antal mätningar, och ingen slutlig mätrapport har levererats). Fyra installationer 

gjordes med Borre-cellen, varav tre överborrades då en av installationerna misslyckades. 

Pilothålet längst in installerades med en CSIRO HID-cell, men även denna installation 

misslyckades. I det andra borrhålet borrades sex pilothål, varav två accepterades för installation 

och i det tredje borrhålet utfördes 11 pilothålsborrningar, varav en accepterades. Totalt 

genomfördes fyra mätförsök med Borre-cellen och två lyckade, permanenta installationer av 

CSIRO HID-celler. I  

Tabell 29 finns en sammanställning av borrhålen och antal borrade och godkända pilothål samt 

gjorda installationer. 

 

Figur 57. Mätplatsen vid KUJ1252 markerad i blått, efter Swedberg (2015) 
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Tabell 29. KUJ1252; Antal borrade pilothål, godkända pilothål och installationer, efter Ask (2013). 

Borrhål Pilothål Godkända 

pilothål 

Borre cell Biaxialförsök CSIRO HID cell 

BSP1/1252 19 eller 22 6 eller 5 3 lyckade + 1 

misslyckad 

3 1 (Misslyckad) 

BSP2/1252 6 2 1 1 1 

BSP3/1252 11 1 0 0 1 

 

Resultatet från överborrningarna vid KUJ1252 antyder att den största huvudspänningen, 𝜎1, är 

riktad mot malmen med 30° stupning nedåt. Den mellersta huvudspänningen, 𝜎2, är riktad längs 

malmkroppen med en stupning på ungefär 25° nedåt från horisontalplanet mot söder (efter 

gruvans referenssystem), och den minsta huvudspänningen, 𝜎3, är även den riktad längs med 

malmkroppen men med en stupning på ca 55° nedåt mot nordväst (efter gruvans 

referenssystem). I Tabell 30 redovisas resultatet som huvudspänningar (𝜎1, 𝜎2 och 𝜎3), samt 

horisontal- och vertikalspänningar ( 𝜎𝐻, 𝜎ℎ och 𝜎𝑣). Töjningsnivåerna på tre överborrningstester 

kunde bestämmas på ett tillförlitligt sätt och spänningsbedömningen på KUJ1252 bedömdes 

därför vara tillförlitlig (Ask, 2013). 

Tabell 30. Uppmätt storlek och orientering på huvudspänningarna vid KUJ1252 (orientering efter 

gruvans referenssystem), efter Ask (2013). 

Djup* [m] Borrhålslängd 

[mbl] 

Huvudspänningarnas magnitud och orientering 

𝝈𝟏 𝝈𝟐 𝝈𝟑 

[MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] [MPa] [°N/°] 

̴ 1089 14,60 64,8 084/26 38,6 186/24 28,7 313/54 

  𝝈𝑯 [MPa] 𝝈𝒉 [MPa] 𝝈𝒗 [MPa] 

̴ 1089 14,60 58,5 80°N 36,5 37,1 

*Avser meter under marknivån 

 

I områdena kring mätortarna på KUJ1165 och KUJ1252 antyder tunnelgeometrierna generellt 

att spänningsrelaterade utfall sker i det övre, östra hörnet på tunnlarna. Detta tyder på att största 

huvudspänningen inte är horisontell, då brottet i så fall skulle ha uppstått i mitten på tunnelns 

anfang. Således stämmer förskjutningen av utfallen mot östra hörnet bra överens med resultaten 

på huvudspänningarna för de två mätplatserna vid KUJ1165 och KUJ1252 (Ask, 2013). 
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4 Diskussion 

Att mäta spänningar är ingen lätt uppgift, speciellt inte på stora djup. Ett antal tekniker har 

föreslagits och utvecklats för att bestämma in situ spänningar och alla metoder har brister och 

begränsningar. De två traditionella direkta mätmetoderna, hydraulisk spräckning och 

överborrning, är mest tillförlitliga men begränsas av spänningsinducerade utfall och “core 

disking”. I allmänhet ökar de spänningsinducerade stabilitetsproblemen med djupet, varpå 

mätningar med dessa metoder försvåras eller är omöjligt.  

Det är önskvärt att så långt som möjligt använda sig av de direkta mätmetoderna. För att 

minimera spänningsinducerade stabilitetsproblem och förekomsten av “core disking” är det 

lämpligt att utföra mätningarna långt ifrån brytningsområdena, där höga sekundärspänningar 

förekommer. Detta skulle resultera i att de uppmätta spänningarna är de lägre 

primärspänningarna opåverkade av brytningen. Mätningarna i Malmberget 2007 visade på att 

spänningarna minskar mot djupet. Överborrningarna i Kiruna 2014 visar på ett liknande 

beteende. Mätningarna var mest framgångsrika på den djupaste mätnivån 1252 m avv, för att 

enbart ge minimivärden på spänningarna på ovanliggande nivå 1165. Detta indikerar på att 

spänningarna på 1165 m avv är minst lika höga eller högre än på underliggande mätnivå. På 

grund av dåliga bergförhållanden gick inga överborrningar att utföra vid den ytligaste mätnivån 

1079, närmast raset. Detta kan ha berott på att spänningarna här var ännu högre. Resultatet är 

inte oväntat då spänningskoncentrationer förekommer i rasets närhet. För att öka chanserna till 

framgångsrika mätningar är det således bättre att utföra dessa långt ifrån brytningsområden och 

raset. 

Ofta vill man göra mätningar vid planerade schakt och andra gruvanläggningar. Vanligt är nog 

att mätningarna görs för nära brytningsområdet varpå höga sekundärspänningar är de som mäts. 

För att hålla spänningarna så låga som möjligt vid tidpunkten för mätningarna är det önskvärt 

att utföra dessa i god tid, innan raset kommer för nära det tänkta mätområdet.  

Ett problem med spänningsmätningar är att det egentligen inte är själva spänningarna som mäts, 

utan andra fysiska kvantiteter (töjningar, deformationer och tryck) som sedan relateras till 

spänningstillståndet. För att kunna relatera dessa uppmätta kvantiteter till huvudspänningarna 

måste antaganden om berget göras. Dessa antaganden är inte alltid lämpliga att göra för 

bergmassan där mätningarna utförts. Det bästa är därför att göra mätningar i bergmassor som 

stämmer någorlunda bra överens med de antaganden som görs. Exempelvis antar de flesta 

metoderna en isotrop bergmassa, vilket sällan är observerat, speciellt inte i mineraliserade 

system i gruvsammanhang. Metoder finns utvecklade för att ta hänsyn till anisotropin för de 

flesta överborrningscellerna, men de är komplicerade och används vanligtvis inte.  

DRA-metoden tar hänsyn till anisotropin i bergmassan, men metoden mäter troligen de största 

paleo-spänningarna som förekommit under de senaste 5000 - 10 000 åren. Eftersom Norrbotten 

för 10 000 år sedan var täckt av inlandsis skulle mätningar i Kiruna och Malmberget troligen 

resultera i mätningar av kvarvarande paleo-spänningar. Metoden bör således inte användas som 

en ensamstående metod, men kan fungera vid mätningar av in situ spänningar som förväntas 

vara högre än spänningarna som verkat i området för 5000 - 10 000 år sedan, exempelvis i 
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områden med höga sekundärspänningar. Mätningar med överborrning och hydraulisk 

spräckning utförs lämpligen i områden där inga eller låga sekundärspänningar verkar. 

Vid spänningsmätningarna i Malmberget 2014 var stora delar av borrhålen olämpliga för 

hydrauliska tester på grund spänningsinducerade utfall och borrhålsinstabilitet orsakade av 

höga spänningskoncentrationer kring borrhålet. Borrhålen för de hydrauliska testerna hade stått 

i ungefär ett år innan testerna utfördes. Då borrhålen stått en längre tid kan tänkas att eventuella 

tidsberoende deformationer hunnit ske innan mätningarna. Borrhålsinstabiliteten kanske skulle 

varit lägre om mätningarna hade utförts i direkt anslutning till borrningen. 

De senaste bergspänningsmätningarna i Malmberget indikerar spänningsförhållandet är s.k. 

"thrust/reverse-fault" dvs. (𝜎𝐻 > 𝜎ℎ > 𝜎𝑣). Denna spänningsregim är inte lämplig för 

hydrauliska spräckningar i vertikala borrhål, vilket är just det som använts vid de senaste 

mätningarna i Malmberget. Anledningen till att metoden inte lämpar sig för hydraulisk 

spräckning är att sprickor kan rotera från axial- till horisontalplanet under propageringsfasen. 

Detta gör att all data från axiellt inducerade sprickor är något osäkra. 

De hydrauliska mätningarna som gjordes vid schaktbottnen från 1385 m avv till ca 1640 m avv 

i Malmberget 2014 är de djupaste som gjorts i gruvan. Mätningarna i hålets nedre del var inte 

lyckade då sprickorna propagerat runt packrarna, vilket orsakat viss by-pass. De erhållna 

magnituder från dessa mätningar kan därför bara ses som minimivärden och har inte kunnat 

användas fullt ut. Många antaganden och uppskattningar har fått göras vid 

bergspänningsberäkningarna för Schaktbottnen. För att erhålla mer tillförlitliga mätvärden för 

Schaktbottnen kan nya mätningar genom överborrning vara av intresse. En annan anledning till 

att Schaktbotten är ett intressant område för kompletterande mätningar är de roterande 

horisontalspänningarna som de tidigare mätresultaten tyder på. I Malmberget bedöms 

överborrningar vara mer tillförlitliga på grund av det rådande spänningstillståndet som inte 

lämpar sig för hydrauliska spräckningar. 

I arbetet ingick en värdering av tänkbara mätplatser i LKAB:s gruvor i Malmberget och Kiruna. 

Val av mätplats är väldigt beroende av mätningens syfte och några platsspecifikationer, bortsett 

från Schaktbotten, har därför inte gjorts. De två senaste mätkampanjerna i Malmberget har som 

sagt visat på att vertikalspänningen är den lägsta huvudspänningen. Vertikalspänningen har en 

väldigt låg magnitud i förhållande till den teoretiska vertikalspänningen orsakad av 

ovanliggande bergmassor. Av denna anledning skulle det vara intressant att göra mätningar 

även på något ytligare djup, då alla tidigare mätningar är koncentrerade till ungefär samma 

djupintervall. 

Området för bergspänningsmätningar är stort och alla kategorier har inte behandlats i denna 

rapport. Om mer tid funnits till hands skulle ett intressant område varit användandet av 

spänningsinversioner från naturliga och inducerade seismiska händelser för att identifiera 

spänningsstörningar utlösta av mänsklig aktivitet.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Baserat på arbetet i denna rapport kan följande slutsatser dras: 

 Överborrningar och hydrauliska spräckningar är de två vanligaste direkta metoderna 

som används när tillförlitliga värden på spänningarna krävs. Andra metoder kan bara 

uppskatta in situ spänningarna baserat på observationer av berget. Spänningsinducerade 

utfall ger indikationer om spänningarna utifrån skador på borrhålsväggarna. “Core 

disking” och andra kärnbaserade metoder ger information om spänningarna utifrån 

skador hos borrkärnor. Dessa metoder används vanligtvis först när de traditionella 

direkta metoderna har nått sina begränsningar. 
 

 På grund av de spänningskoncentrationer som orsakas av spänningsomlagringar runt 

skivrasbrytningen är det fördelaktigt att utföra bergspänningsmätningar så långt borta 

från brytningsområdet som möjligt. Detta för att minimera spänningsmagnituderna och 

relaterade problem så som “core disking” och spänningsinducerade utfall. Att göra 

mätningarna i god tid, innan raset kommer för nära det tänka mätområdet, kan bidra till 

framgångsrika mätningar. 
 

 I Malmberget råder den, för hydrauliska spräckningar, tuffaste spänningsregimen 

"thrust/reverse-fault" dvs. 𝜎𝐻 > 𝜎ℎ > 𝜎𝑣. Denna spänningsregim innebär för hydraulisk 

spräckning (i subvertikala borrhål) att sprickor kan rotera från axial till horisontalplanet 

under propageringsfasen. Detta gör att all data från axiellt inducerade sprickor är något 

osäkra. I Kirunagruvan är den rådande spänningsregimen mest lik "strike slip" dvs. 

𝜎𝐻 > 𝜎𝑣 >  𝜎ℎ. Med denna spänningsregim förekommer inte problemet med roterande 

sprickor. Hydrauliska spräckningar lämpar sig således bättre i de spänningsförhållanden 

som råder i Kirunagruvan än för de i Malmberget. Förslagsvis kan hydrauliska 

mätningar i Malmberget göras i horisontella borrhål parallella med största 

huvudspänningsriktningen. Detta skulle även minska förekomsten av 

spänningsinducerade utfall och “core disking”.  
 

 Placering av borrhål parallellt med den maximala huvudspänningen kan vara ett 

alternativ för att minimera problem relaterade till “core disking” och 

spänningsinducerade utfall vid både överborrningar och hydrauliska spräckningar. 
 

 Spänningsinducerade utfall och “core disking” är bra hjälpmedel för att uppskatta 

huvudspänningsriktningarna, men någon säker metod för att bestämma 

spänningsmagnituder finns inte i dagsläget. 
 

 Med DRA-metoden mäts troligen de största paleo-spänningarna som förekommit under 

de senaste 5000 - 10 000 åren. Norrbotten var för 10 000 år sedan täckt av en 

avsmältande inlandsis. Mätningar med DRA-metoden på bergprover från Kiruna och 

Malmberget skulle därför, troligtvis, resultera i att paleo-spänningar mäts. DRA-

metoden bör således inte användas som en ensamstående metod, men kan fungera vid 

mätningar av höga sekundärspänningar som överskrider de maximala paleo-

spänningarna.  
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Baserat på ovanstående slutsatser kan följande rekommendationer göras för LKAB:s gruvor i 

Malmberget och Kiruna: 

 För LKAB:s gruva i Malmberget rekommenderas på grund av den sannolikt rådande 

spänningsregimen ("thrust/reverse-fault") att bergspänningsmätningar görs genom 

överborrningar.  

 

 För Kirunavaara-gruvan rekommenderas bergspänningsmätningar genom antingen 

överborrning eller hydraulisk spräckning. Båda metoderna är lämpliga för den sannolikt 

rådande spänningsregimen ("strike-slip").  

 

 För att undvika de brytningsinducerade spänningarna bör mätningar göras långt ifrån 

brytningsområdet. Djupa vertikala borrhål är fördelaktiga för att öka avståndet från 

raset. Vid överborrningar är Borre-cellen lämplig då den fungerar i djupa, vertikala och 

vattenfyllda borrhål.  

 

 Om spänningsinducerade utfall och frekvent “core disking” förhindrar mätningar i 

vertikala hål är horisontella hål orienterade parallellt med den maximala 

huvudspänningen ett alternativ för att minska spänningskoncentrationen kring 

borrhålen. 

 

 Spänningsinducerade utfall är ett mycket bra hjälpmedel för att uppskatta 

huvudspänningars orientering och används lämpligen kombinerat med direkta 

mätmetoder för att bekräfta erhållna spänningsorienteringar. Vid stora förekomster av 

“core disking” kan spänningsorienteringarna i vissa fall uppskattas även utifrån dessa.  

 

Rekommendationer på fortsatt arbete: 

 Användandet av spänningsinversioner från naturliga (NS) och inducerade (IS) 

seismiska händelser för att identifiera spänningsstörningar utlösta av mänsklig aktivitet, 

och ta fram, i första hand, riktningar på spänningar. 

 

  



83 

  

Referenser 

Amadei, B., & Stephansson, O., (1997). Rock stress and its measurements (1.st Ed.). London: 

Chapman and Hall. 

Andersson, Y., (1995). Den som gräver en grop. Internt LKAB-dokument. 

Ask, D., Fontbonne, F., Brunet, C., (2007a). Hydraulic rock stress measurements at the 

Malmberget and Kiruna mines. Description of equipment, testing, and raw data. Vattenfall 

Power Consulant AB report to LKAB. 

Ask, D., Fontbonne, F., Brunet, C., (2007b). Hydraulic rock stress measurements at the 

Malmberget and Kiruna mines. Result from testing, theory and stress inversion. Vattenfall 

Power Consulant AB report to LKAB. 

Ask, D., (2013). Bergspänningsmätningar med Borre och spänningsmonitering med CSIRO 

HID i block 34, nivå KUJ1070, KUJ1165, och KUJ1252. Pöyry SwedPower AB rapport till 

LKAB. 

Ask, D., (2013). Rock Stress Measurements with Overcoring: Absolute Value and Monitoring 

at KUJ1079, KUJ1165 and KUJ1252. Pöyrö SwedPower AB. Presentationsmaterial. 

Ask, D., Harju, L., Bogdanski, A., Fredriksson, P., (2015). Hydrauliska 

bergspänningsmätningar vid malmkropp Fabian, Gunilla, och Alliansen samt vid Schaktbotten, 

Vitåfors.  Pöyry SwedPower AB rapport till LKAB. 

Ask, D., (2015). Adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet, Geosigma, Luleå. 

Personlig kommunikation. 

Cornet, F. H., (2015). Elements of Crustal Geomechanics. Cambridge University. ISBN: 

9780521875783. 

Corthésy, R., och Leite, M, H., (2008). A strain-softening numerical model of core discing and 

damage. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 45, pp. 329-350. 

Coseski, C., (2012). New techniques in rock stress monitoring. Environmental Systems & 

Services Pty Ltd, Australia. ACG Stress Measurement Workshop, March 2012, Perth, 

Australia. 

Dight, P., Hsieh, A., Kemppainen, K., Johansson, E., Hudson, J., (2012). A test of the 

Deformation Rate Analysis (DRA) Stress Measurement Method. Working Report 2012-01. 

Posiva. 

Dight, P., (2015). Winthrop Professor Geotechnical Engineering, University of Western 

Australia. Personlig kommunikation. 

ES&S, Environmental Systems & Services, (2009). HI Cell Hollow Inclusion Stress Cell. URL: 

http://www.esands.com/pdf/Geotech/GEO_HI_Cell_Hollow_Inclusion_Stress_Cell_07.09_w

eb.pdf (Hämtad 2015-04-23). 



84 

  

ES&S, Environmental Systems & Services, (2011). HID Cell Digital Hollow Inclusion Cell. 

URL: http://www.esands.com/pdf/Geotech/GEO_HID_Cell_130911.pdf (Hämtad 2015-04-

23). 

Gray, I., (2012). Stress measurement and the interpretation of stresses using the tectonic strain 

approach. Sigra Pty Ltd, Australia. ACG Stress Measurement Workshop, March 2012, Perth, 

Australia. 

Gray, I., (2014). The Measurement of Rock Stress for Tunneling. Sigra Pty Ltd, Australia. 15th 

Australasian Tunneling Conference 2014/ Sydney, NSW, 17-19 September 2014. 

Gölke, M., Coblentz, D., (1996). Origins of the European regional stress field. Tectonophysics 

266:11-24. 

Hakala, M., (1999). Numerical study on core damage and interpretation of in situ state of stress. 

Posiva Report 99-25, 1999, 234 p. 

Hakala, M., Sjöberg, J., (2006). A Methodology for Interpretation of Overcoring Stress 

Measurements in Anisotropic Rock. Working Report 2006-99. Posiva. 

Hakala, M., Kemppainen, K., Siren, T., Christiansson R., Martin, D., (2013). In Situ Stress 

Measurement with the New LVDT-cell – Method Description and Verification. Working Report 

2012-43. Posiva. ISBN 978-951-652-223-7. 

Hakala, M., Heine, J., (2014). LKAB, Malmberget Mine Dennewitz Öde, Level 1056, In Situ 

Stress Measurement with LVDT-cell in BS225-niche. Working Report 2012-10-24. Stress 

Measurement Company OY. 

Hakala, M., (2015). Managing Director, Stress Measurement Company Oy and Rock 

Mechanics Consultant, KMS Hakala Oy, Finland. Personlig kommunikation. 

Heidbach O, Tingay M., Barth A., Reinecker J., Kurfeß D, Müller B., (2008). The World Stress 

Map database release 2008 doi:10.1594/GFZ.WSM.Rel2008. 

Hsieh, A., Dyskin, A. V., Dight, P., (2012). An evaluation of acoustic emission and deformation 

rate analysis methods based on experimental results. University of Western Australia, UWA. 

ACG Stress Measurement Workshop, March 2012, Perth, Australia. 

Hsieh, A., Dyskin, A.V., Dight, P., (2013). The influence of sample bending on deformation 

rate analysis stress reconstruction. International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, 64, 90-95. 

Hsieh, A., Dight, P., Dyskin. A.V., (2015). The rock stress memory unrecoverable by the Kaiser 

effect method. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 75, 190-195. 

Hsieh, A., (2015). Research Associate in Mining, University of Western Australia. Personlig 

kommunikation. 

Hubbert, M. K. & Willis, D.K., (1957). Mechanics of hydraulic fracturing. Trans. AIME, 210, 

pp. 153-163. 



85 

  

Jinpeng, B., Hua, P., Xiumin, M., Jingjie, J., Zhen, L., Liguo, P., (2013). Hollow Inclusion 

Strain Gauge Geostress Measuring Instrument in Deep Borehole and ist Application Example. 

6th Int. Symp. on In-Situ Rock Stress. ISRM Specialized Conference 2013, August 20-22, 

2013, Sendai, Japan. 

Kaiser, J., (1950). Untersuchung über das Auftreten von Geräuschen beim Zugversuch. Dr.-

Ing. Dissertation, Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik der Technischen 

Universität München (TUM). Refererad i Lethonen, m.fl., (2012). 

Larsson, K., (2005). Seismicitet vid brytning på stora djup. SveBeFo Rapport 71. 

Lee, M., (2012). Rock Stresses for Mine Design: Applications, Estimation and Measurement. 

ACG Stress Measurement Workshop, March 2012, Perth, Australia. 

Lehtonen, A., (2008). Kaiser Effec-Based Stress Measurements in Olkiluoto Drillholes OL-

KR28 and OL-KR29. Working Report 2008-76. Posiva. 

Lehtonen, A., Cosgrove, J.W., Hudson, J.A., Johansson, E., (2012). An examination of in situ 

rock stress estimation using the Kaiser effect. Engineering Geology, 124, 24-37. 

Li, C., Nordlund, E., (1993). Experimental Verification of the Kaiser Effect in Rocks. Rock 

Mech. Rock Engng. 26 (4), 333—351. 

Lim, S.S., Martin, C.D., Christiansson, R., (2006). Estimating in-situ stress magnitudes from 

core disking. In: Proceedings 1st Canada-U.S. Rock Mechanics Symposium, Vancouver. 

Eberhardt, E., Stead, D., Morrison, T. editors. Taylor & Francis Group, London, pp. 683–689. 

Lim, S.S, Martin, C.D., (2010). Core disking and its relationship with stress magnitude for Lac 

du Bonnet granite. Int J Rock Mech Min Sci 47:254–264. 

Lin, W., Kwaśniewski, M., Imamura, T., Matsuki, K., (2006). Determination of three-

dimensional in situ stresses from anelastic strain recovery measurement of cores at great depth. 

Tectonophysics, 426(1), 221-238. 

Ljunggren, C., Chang, Y., Janson, T. & Christiansson, R., (2003). An Overview of rock stress 

measurement methods. Int. J. Rock Mech. Min. Sci, 40, No. 7-8, pp. 975-989. 

LKAB, (2012). M1250– LKAB:S STÖRSTA GRUVINVESTERING I MALMBERGET. URL: 

http://www.lkab.com/Global/Documents/Grafik/Malmberget%201250%20svensk%20A3.pdf 

(Hämtad 2015-05-17). 

LKAB, (2015a). Mer om M1250. URL: https://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandli 

ng/Varfor/Ny-niva-i-gruvan/Malmbergets-nya-huvudniva/ (Hämtad 2015-05-17). 

LKAB, (2015b). Mer om KUJ1365. URL: https://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandl 

ing/Varfor/Ny-niva-i-gruvan/Kirunas-nya-huvudniva/ (Hämtad 2015-05-17). 

Lund, C., Martinsson, O. (2008), A characterising of the ore minerals due to mineralogical, 

chemical and textural properties in Malmberget. Luleå University of Technology, Technical 

Report 2008:3, pp. 71-80. 



86 

  

Martin, C.D., Read, R.S., & Chandler, N.A., (1990). Does scale influence in situ stress 

measurements? - Some findings at the Underground Research Laboratory. In: da Cunha, A. P., 

editor, Proc. First Int. Workshop on Scale Effects in Rock Masses, Loen, Norway, page 307-

316. A.A. Balkema, Rotterdam. 

Martinsson, O., Hansson, K., (2004). DAY SEVEN FIELD GUIDE, Apatite Iron Ores in the 

Kiruna Area. Society of Economic Geologists, Guidebook Series, Volume 33, p. 173–175. 

Martinsson, O., Lund, C., Andersson, J., Debras, C., (2013). Character and origin of the host 

rock to the Malmberget apatite iron ore, northern Sweden. Bilaga i Lund, C. (2013). 

Mineralogical, Chemical and Textural Characterisation of the Malmberget Iron Ore Deposit 

for a Geometallurgical Model. Doctoral thesis, Luleå University of Technology.  

Mills, K., Selmo, D., Todd, J., Puller, J., Nemcik, D., Simonovski, C., (2012). Three Decades 

of Measuring In Situ Stresses and Monitoring Stress Changes with the ANZI Strain cell. SCT 

Operations Pty Ldt, Wollongong, NSW, Australia. ACG Stress Measurement Workshop, 

March 2012, Perth, Australia. 

Mills, K., (2015). Principal Geotechnical Engineer, Strata Control Technology. Personlig 

kommunikation. 

Nordlund, E., Rådberg, G., Sjöberg, J., (1998). Bergmekanikens grunder, upplaga 1:5. Luleå 

Tekniska Universitet. 

Obara, Y., Sugawara, K., (2003). Updating the use of the CCBO cell in Japan: Overcoring case 

studies. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 40(7), 1189-1203. 

Ogasawara, H., Kato, H., Hofmann, G., Bruin, P., (2012). Trial of the BX conical-ended 

borehole. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, VOLUME 

112, pp 749-754. 

Prioul, R., Donald, A., Koepsell, R., El Marzouki, Z., Bratton, T., (2007). Forward modelling 

of fracture-induced sonic anisotropy using a combination of borehole image and sonic logs. 

Geophysics 72(4):E135-E147. Refererad i Zang och Stephansson (2010). 

Sandström, D., (2003). Analysis of the virgin state of stress at the Kiirunavaara mine. Lic.-avh. 

Luleå tekniska universitet. 

Sandström, D., Nordlund, E., (2004). Analys av det primära spänningstillståndet i LKAB 

Malmberget. Luleå Tekniska Universitet. 

Sato, T., Tanno, T., Hikima, R., Sanada, H., Kato, H., (2013). Study of Core Disking 

Phenomenon on Compact Conical-Ended Borehole Overcoring Technique -A Case Study for 

Measurement in Borehole with Inflow at Toki Granite. Journal of MMIJ, vol.129, nos.2-3, 2013, 

p.59-64 (in Japanese). Refererad i: Advancing In Situ Rock Stress Measurement Techniques at 

the Mizunami Underground Research Laboratory － Case Study: Successful Overcoring Tests 

Excluding Groundwater. JAEA R&D Review 2013. pp 42. ISSN 2188-1456. 



87 

  

Seto, M., Nag, D.K., Vutukuri, V.S., (1999). In-situ rock stress measurement from rock cores 

using the acoustic emission method and deformation rate analysis. Geotechnical & Geological 

Engineering 1999, Volume 17, Issue 3-4, pp 241-266. 

Sigra, (2015). Sigra In-situ Stress Testing (IST) by Overcoring System. URL: 

http://sigra.com.au/services/geomechanics/stress-measurement/ist-overcore/ (Hämtad 2015-

05-29). 

SINTEF, (2005). In situ rock stress measurements: Brief description of methods applied by 

SINTEF, Practical applications. URL: https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_ 

og_samfunn/berg-og-geoteknikk/lister/brosjyre_bergmek_revdes05.pdf (Hämtad 2015-05-29). 

Larsen, T., (2015). Forskningsingenjör, SINTEF, Trondheim, Norge. Personlig 

kommunikation.  

Sjöberg, J., Christiansson, R., & Hudson, J., (2003). ISRM suggested methods for rock stress 

estimation - Part 2: Overcoring methods. International Journal of Rock Mechanics and Mining 

Sciences, 40(7-8), 999-1010. 

Sjöberg, J., Karlsson, H., (2003). Stress measurements in deep boreholes using the Borre 

(SSPB) probe. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 40 (2003) 1205-

1223. 

Sjöberg, J., (2006). Measurements and monitoring in rock. Kurslitteratur, Luleå Tekniska 

Universitet. 

Sjöberg, J., (2008). Tredimensionell spänningsanalys MUJ. Vattenfall Power Consultant AB 

rapport till LKAB. 

Sjöberg, J., (2012). Stress measurements – a Scandinavian perspective. Itasca Consultants AB. 

ACG Stress Measurement Workshop, March 2012, Perth, Australia. 

Standart, (2015). Sweden, LKAB. URL: http://www.standartpompa.com.tr/en/content/sweden-

lkab (Hämtad 2015-05-17). 

Stephansson, O., (1993). Rock stress in the Fennoscandian shield. In: Hudson JA (ed) 

comprehensive rock engineering, vol 3. Rock testing and site characterization. Pergamon Press, 

Oxford, pp 445-459. 

Strata Control Technology, SCT (2015). ANZI Stress Cell, 3-Dimensional measurements, 

Australia New Zeeland Inflatable Stress Cell. URL:  

http://www.sct.gs/instrumentation/pdfs/anzistress.pdf (Hämtad 2015-04-23). 

Sun, D.S, Lin, W.R, Cui, J.W., et al. (2014). Three-dimensional in situ stress determination by 

anelastic strain recovery and its application at the Wenchuan Earthquake Fault Scientific 

Drilling Hole-1 (WFSD-1). Science China: Earth Sciences, 57: 1212–1220, doi: 

10.1007/s11430-013-4739-6. 



88 

  

Sverige. Näringsdepartementet. (2006). Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget vissa 

administrativa förutsättningar för utvecklingen (Ds : departementsserien, 2006:2). Stockholm: 

Näringsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze. 

Swedberg, E., (2015). Forskningsingenjör Bergmekanik, LKAB, Kiruna. Personlig 

kommunikation. 

Walton, R., (2012). Hollow Inclusion (HI) Cell, & 40 years experience in rock stress 

measurement. Top Rock Technologies Pty Ldt. AGG Stress Measurement Workshop. 

Wettainen, T., (2015). Forskningsingenjör Bergmekanik, LKAB, Malmberget. Personlig 

kommunikation. 

Zang, A., Stephansson, O., (2010). Stress Field of the Earth’s Crust. Springer, Berlin. 

doi:10.1007/978-1-4020-8444-7. 


