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Sammanfattning 
Den här rapporten ingår i en undersökning i syfte att optimera förstärkningsåtgärder 
för huvudrampen i J-området, Kristinebergsgruvan.  
 
J-området karakteriseras av höga spänningar på grund av stort djup, bitvis mycket 
dåliga bergförhållanden samt en komplicerad geologi. Ökande metallpriser har gjort 
att brytningsvärd malm nu finns betydligt närmare huvudrampen än när denna 
designades. I dagsläget uppvisar huvudrampen och lokala ramper tecken på skador 
och brott i förstärkningen vilket leder till kostsamma omförstärkningsåtgärder. 
 
Målet med denna rapport är att undersöka rörelsezonens omfattning runt 
huvudrampen i Kristinebergsgruvans J-område. Denna rapport ska ligga till grund för 
en framtida kravspecifikation på fortsatt förstärkning i Kristinebergsgruvan. 
 
De undersökningsmetoder som har använts i fält, för att identifiera rörelsezonens 
utbredning, är borrhålskartering med kamera samt extensometer- och 
konvergensmätning. Numerisk analys har använts för att bedöma rörelsezonens 
fortsatta utveckling.  
 
Resultaten från borrhålskarteringen i fält visar att rörelsezonens omfattning är ca 2,5 
m utanför rampens kontur i de brytningspåverkade delarna av området vilket 
motsvarar längden på de bultar som rampen är förstärkt med.  De extensometrar som 
placerades ut bekräftar detta med rörelser vid 2,25 till 3,0 m djup. Den uppmätta 
konvergensen i detta område har ett minimimått på 40 mm. Stora variationer i 
konvergensens storlek förekommer. Den numeriska analysen visar att den uppmätta 
rörelsezonens utbredning stämmer överens med en beräknad deviatorisk spänning på 
ca 35-40 MPa vilket är ungefär en tredjedel av det intakta bergets enaxiella 
tryckhållfasthet. Den visar även som förväntat att rörelsezonen ökar när brytningen 
påverkar de djupare liggande delarna av rampen. 
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Abstract 
This report is part of an ongoing investigation aimed at optimizing the reinforcement 
in the J-region of the Kristineberg mine. 
 
The J-region is characterized by high stresses due to great depth, areas with bad rock 
conditions and a complicated geology. The metal prize increase has led to that 
economically viable ore is now situated closer to the main access ramp compared to 
when it was originally designed. Currently, both the main and service ramps show 
signs of damage and failure in the reinforcement that leads to costly and time-
consuming repairs. 
 
The objective of this report is to investigate the depth of the damaged zone around the 
main access ramp in the J-region of the Kristineberg mine. With this report as a 
background reinforcement specifications will be developed in the future. 
 
The field methods used for this investigation are: charting of boreholes via camera 
and measuring of movement via extensometers and convergence measuring. 
Numerical analyzes have been performed to predict the development of the damaged 
zone. 
 
The results from the borehole charting show that the damaged zone extends 2.5 m 
outside the boundary around the drift. This length is similar to the length of the rock 
bolts used in this region. The measurements with extensometers confirm this, showing 
movement as deep as 2.25 to 3.0 m. The minimum value of the convergence in the 
area was 40 mm with big local variances. The numerical analyses performed shows 
that the measured extent of the movement zone corresponds to a deviatoric stress of 
about 35-40 MPa, which is roughly one third of the intact rocks uniaxial compressive 
strength. This study also shows that the movement zone expands when the mining 
operations affects the deeper part of the access ramp. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Boliden Mineral AB har sitt ursprung i en upptäckt av guldmalm i december 1924, 
vid Fågelmyren, tre mil väster om Skellefteå.  Fyndigheten utvecklades till 
Bolidengruvan som blev Europas största och rikaste guldgruva. Driften av denna 
gruva upphörde 1967. Under årens lopp har Boliden öppnat eller drivit ett 40-tal 
gruvor, främst inom den så kallade Skellefteåfältet i norra Västerbotten.1  
 
Idag är Boliden Europas största koppar- och zinkproducent. För närvarande har 
Boliden gruvor och smältverk i Sverige, Finland och Norge samt Irland. Bolidens 
gruvområden i nuläget är: Aitik, Bolidenområdet2 och Garpenberg i Sverige samt 
Tara på Irland. Huvudsakliga produkter är koppar, zink, bly, silver och guld. 
För att säkerställa framtida verksamhet bedriver man också en omfattande 
prospekteringsverksamhet, både kring nuvarande gruvor och efter nya fyndigheter.  
 
Kristinebergsgruvan har varit i kontinuerlig drift sedan 1940, vilket gör det till den 
äldsta gruvan i Bolidenområdet idag. Gruvan är också en av Sveriges djupaste gruvor 
med verksamhet på över 1100 meters djup. Huvudsaklig brytningsmetod är 
igensättningsbrytning av olika typer, främst konventionell ”cut- and fill”, men även 
”rill-mining”. Malmen som bryts är en komplexmalm innehållande zink, koppar, 
silver och guld där zink utgör huvuddelen. 
 
Gruvan var nära stängning i slutet av 90-talet eftersom de gamla malmkropparna var 
slutbrutna.  Prospektering i slutskedet visade på nya malmförekomster väster om den 
tidigare huvudmalmen. Dessa blev kända som E, E-väst och K-zink malmerna. 
Brytning av dessa malmkroppar beräknas vara avslutad inom de närmaste åren. Under 
tiden som de nya malmerna bröts prospekterades en ny malm djupare ner under dessa 
som döptes till J-malmen. Brytning påbörjades av denna malmkropp 2004. J-malmens 
exakta storlek är i dagsläget (våren 2007) inte fullständigt utredd. Gruvnära 
prospektering har också funnit en stor mineralisering parallellt med J-malmen som 
just nu undersöks intensivt. Om denna nya mineralisering visar sig brytvärd kan 
gruvans livslängd förlängas avsevärt. 

1.2. Problembeskrivning 
J-malmen är för närvarande det västligast liggande brytningsområdet i 
Kristinebergsgruvan. Det är också den djupast gående malmen idag, med ett 
medeldjup på 1100 m. Målet för Boliden är att bryta J-malmen på större djup än 1200 
m. För att möjliggöra brytning på stort djup har man drivit en ramp, parallellt med 
malmen kallad J-rampen.  
 
I kombination med höga spänningsförhållanden på grund av djupet har gruvan även 
dåliga bergförhållanden och komplicerad geologi vilket försvårar brytningen. 
Kvaliteten på bergmassa och berg kan variera väldigt mycket inom gruvans område. I 

                                                 
1 http://www.boliden.com 
2 I Bolidenområdet är för närvarande underjordsgruvorna Renström och Kristineberg samt dagbrottet 
Maurliden i produktion.  

http://www.boliden.com
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en del områden kan bergets hållfasthet vara extremt lågt (med bl.a. kloritinslag) 
medan i andra delar är berget så hårt att man istället har problem med smällberg.  
Sprick- och skjuvzoner i flera områden ger också upphov till strukturstyrda brott. 
 
Redan idag visar både huvudrampen och lokala ramper i J-området tydliga tecken på 
att bergets rörelser är större än förstärkningen klarar av vilket betyder att 
förstärkningsåtgärderna måste göras om. I brytningsrummen och lokala ramper kan 
man acceptera ett visst mått av omförstärkning då dessa kan stå stilla ett tag utan att 
gruvans övriga områden blir lidande. Att låta en så viktig del som en huvudramp vara 
avstängd för omförstärkning anses inte som acceptabelt ur produktionssynpunkt. 
 
Tidigare mätningar i J-området bekräftar att det finns rörelser i berget som överskrider 
den nuvarande förstärkningens maximala hållfasthet och deformationstålighet. De 
gjorda mätningarna visar dock enbart den ytliga rörelsen i profilen och inte 
rörelsezonens utbredning djupare in i berget. För att mäta denna krävs mer omfattande 
undersökningar och mätningar. 

1.3. Mål och Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka rörelsezonen omfattning runt orter 
och ramper i J-området, Kristinebergsgruvan. Målet är att denna undersökning skall 
ge ett underlag för att kunna formulera en kravspecifikation på framtida förstärkning i 
detta område. 
 
Examensarbetet ingår i en undersökning med syfte att optimera förstärkningsåtgärder 
i första hand för huvudrampen i J-området, Kristinebergsgruvan. Målet med denna 
undersökning är att förbättra eller förnya förstärkningen så att behovet av 
omförstärkningar minimeras, eftersom detta leder till kostsamma produktionsstopp, 
samtidigt som risken för ras elimineras så att en säker arbetsmiljö bibehålls. 

1.4. Provområde 
Mätningar och undersökningar av rörelsezonen har utförts i huvudsak i, eller i direkt 
anslutning till J-rampen, men även vid andra delar av J-området. Tidigare (och 
pågående) konvergensmätningar finns i början av rampen till J-området samt i 
samtliga orter och ramper som korsar profil Y: 1400, se Figur 1. Denna profil korsar 
de första brytningsrummen. Konvergensmätningar finns även inne på flera av 
brytningsrummen, dessa anses dock inte ge en rättvisande bild av förhållandena i 
rampen. 
 
Malmkroppen lutar flackt i början av området (Y1450-Y1300) för att bli avsevärt 
brantare med djupet. Den flackt liggande övre delen är i stort sett utbruten, vilket 
lämnar ett ca 100 m brett område med enbart återfyllning som stöd med stora 
omfördelningar av spänningar som följd. 
 
Höga metallpriser har gjort att brytningsvärd malm nu befinner sig närmare rampen 
än vid planeringen och drivningen av densamma, vilket leder till större utbrutna 
områden med ökade spänningar som följd. 
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J-ramp 

Upp

Profil Y1400 

 
Figur 1 J-området, Kristinebergsgruvan (För större bild av området, se bilaga 1) 

1.5. Avgränsning 
Denna undersökning kommer enbart att undersöka rörelsezonen i J-området, 
Kristinebergsgruvan. Rapporten ska ge ett underlag för kraven på framtida 
förstärkning. Bedömning kommer att ske utifrån skadekartering av borrhål, 
sammanställning av konvergens- och extensometermätningar samt numeriska 
analyser. 
 
Antaganden om bergmassans egenskaper och hållfasthet kommer att baseras till stor 
del på observationer i fält och av borrkärnor. Positioner är angivna enligt gruvans 
koordinatsystem. Höger respektive vänster vägg i orter/ramper anges i riktning mot 
gavel. Vid den numeriska analysen användes antaganden och avgränsningar enligt 
kapitel 3.1.1.  

1.6. Disposition av rapporten 
De metoder och instrument som användes för att undersöka rörelsezonen kommer att 
beskrivas i kapitel 2. En beskrivning av numerisk analys och de programvaror som 
användes finns i kapitel 3. Kapitel 4 innehåller den bergmekaniska teori som används. 
 
Resultat från de utförda undersökningarna kommer att redovisas tillsammans med en 
jämförelse av en numerisk analys för det undersökta området i kapitel 5. 
 
Utifrån de gjorda undersökningarna och jämförelserna kommer en slutsats att 
presenteras om rörelsezonens utbredning och medföljande krav på förstärkning i 
kapitel 6. 
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2. Metoder för att bestämma rörelsezonens djup 
Tre fältmetoder användes för att mäta rörelsezonen, nämligen borrhålskartering samt 
extensometer- och konvergensmätning. Borrhålskartering valdes för att få ett större 
antal mätningar av rörelsezonens omfattning då metoden är snabb och lätt utförd om 
befintliga borrhål används. Nackdelen är att små strukturer försvinner i borrhålets 
väggstruktur. Extensometermätning utfördes på utvalda platser för att noggrannare 
kunna bestämma storleken på rörelsezonen. Dessa platser valdes främst för att kunna 
tillämpa tidigare resultat från konvergensmätning.  Konvergensmätning är 
standardmetod för att mäta rörelser i Kristinebergsgruvan så det finns en omfattande 
mäthistorik. 

2.1. Definition av rörelsezonen 
Skadezonen runt en ort (excavation damage zon, EDZ) definieras som det område 
runt en ort som har skadats eller fått förändrade egenskaper som följd av drivningen 
och/eller omfördelningen av spänningsfältet. Denna kan delas in i två delar: den 
skadade zonen (damaged rock zone, DRZ) med fysiska skador och avsevärt 
förändrade mekaniska egenskaper samt den störda zonen med enbart mindre 
förändringar i mekaniska egenskaper. Den skadade zonen (DRZ) kan vid 
konventionell, skonsam drivning uppgå till 1,0 m.3  
 
Rörelsezonen definieras i denna rapport som den del av skadezonen (EDZ) som vid 
omfördelning av spänningsfältet runt orten uppvisar mekanisk rörelse i bergmassan in 
mot orten, med sprickbildning i berget och påfrestning av förstärkningen som följd. 
Rörelsezonen är förmodligen något djupare än den skadade zonen (DRZ) men mindre 
än den totala storleken på skadezonen (EDZ). 

2.2. Borrhålskartering 
Borrhål undersöktes för att få en bild av skadorna i rörelsezonen med avsikt att sätta 
dessa i samband med tidigare konvergensmätningar och nyutförda 
extensometermätningar. Att göra denna typ av mätningar är ovanligt vilket gör att 
inga tidigare referenser finns.  
 
Inventeringen innefattade både existerande diamantborrhål samt kikhål, borrade med 
slagborr, då de båda typerna har sina respektive för- och nackdelar: 
• Diamantborrhål har väldigt tydliga och rena borrhålsväggar och ger därför mycket 

lättolkade resultat vid kartering, men diamantborrhål är väldigt dyra, 
komplicerade och tar lång tid att borra vilket gör att man oftast är hänvisad till hål 
borrade för prospektering vilka inte alltid finns i de områden man behöver 
undersöka. 

• Slagborrade kikhål ger å sin sida mycket sämre borrhålsväggar vilket leder till att 
små strukturer ”försvinner” bland de skador som orsakas av borrning, större 
skador tydliggörs å andra sidan genom utfall orsakade av borrningen. Metoden är 

                                                 
3 Enligt tabell 1, ursprunlig skadezonstabell från Ny skadezonsformel för skonsam sprängning, 
SveBeFo Rapport 65, är detta värde närmare 0,5 m för de förhållanden som råder i 
Kristinebergsgruvan. Vid drivning används strängladdade emulsionssprängämnen för att avladdda  
konturhålen, med ungefär samma effekt som Gurit A, som användes tidigare. 



 

6 

också snabbare och billigare än diamanthålsborrning och utrustningen är mer 
lättrörlig vilket medger att hålen kan placeras där man önskar. 

2.2.1. Utrustning för borrhålskartering 
Utrustningen för borrhålskartering består av kamerahuvud, kabelvinda och räkneverk 
enligt Figur 2 samt monitor och strömförsörjning enligt Figur 3.4 
 

 
Figur 2 Borrhålskameran 

 
Figur 3 Tillbehör till borrhålskameran 

                                                 
4 Utrustningen har lånats ut av LKAB, Malmberget. Utrustningen tillverkades av VRETMASKIN 
Inspektionsteknik, Sundbyberg. Detta är den enda utrustningen i sitt slag för borrhålskartering i 
Sverige. 
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2.3. Mätning med extensometer 
Extensometermätning görs för att få ett mått på rörelserna djupare in i det 
omkringliggande berget runt orten/rampen. En extensometer består i sin enklaste form 
av ett antal ankare som gjuts fast på olika avstånd i ett borrhål. Ankarnas inbördes 
avstånd mäts för att få rörelserna längre in i berget relativt ytan.  

Figur 4 Princip för extensometermätning 

2.3.1. Utrustning 
De extensometrar som används i denna undersökning är elektroniska, 6 m långa, med 
ankare på 0,75; 1,50; 2,25; 3,00; 4,50 och 6,00 meters avstånd från mäthuvudet. 
Ankarpositionerna valdes för att få minst tre mätpunkter inom den normala 
bultlängden på 2,7 m. Ankarnas rörelser överförs med glasfiberstavar till mäthuvudet, 
där rörelserna avläses med elektriska potentiometrar. Mättnogrannheten hos 
extensometrarna i denna undersökning är 0,254 mm (1/100 tum). Varje extensometer 
kommer med 20 m kabel för avläsning. För att skydda avläsningskabeln är denna 
försedd med plasthölje vilket medför att den kan täckas med sprutbetong.  
Avläsningen sker med medföljande digitalt instrument. 5 

 
Figur 5 MPBX Extensometer, mäthuvud och avläsningskabel 

                                                 
5 Utrustningen levererades av Mine Design Techologies (MDT), Ontario, Canada. 
 

Rörelser i ytan avläses som en 
ökning i avståndet till det 
innersta ankaret 
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2.4. Konvergensmätning 
Konvergensmätning görs tvärs över orter eller ramper för att få ett mått på rörelsernas 
påverkan på profilen. Denna mätmetod ger rörelser i ytan av orten/rampen.  

Figur 6 Princip för konvergensmätning 

2.4.1. Utrustning 
Konvergensmätning görs med måttband kombinerat med mikrometer.6 För att få fasta 
mätpunkter fästs ringar i befintliga bultar. För att mikrometern ska spännas med 
samma kraft vid varje avläsning är måttbandet fäst i en fjäder för att erhålla korrekt 
spänning. Se Figur 7 för detaljer. 

 
Figur 7 Instrument för konvergensmätning 

2.5. Mätplatser 
Som mätplatser valdes de platser i J-rampen där det redan existerade diamantborrhål. 
10 m långa kikhål borrades i de profiler där konvergensmätning pågick. 
Extensometrar installerades sedan i vissa av dessa kikhål för att få ett noggrannare 
mått på rörelsezonens utbredning. Extensometrarna placerades i den bättre av ortens 
väggar, oftast den längst från malmkroppen, för att undvika för stor påverkan från 
                                                 
6 Mätutrustningen som användes under detta försök tillverkades av RST Instruments. 
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trasiga eller avlastade pelare. Detta förfarande ger ett minimivärde på de uppmätta 
rörelserna. För placering, se Figur 8 eller Bilaga 1. 

Ramp upp 

J-ramp 

Kikhål, 
Konvergensmätning och 
extensometermätning Diamantborrhål 

J7-ramp

 
Figur 8 Mätplatser i J-området 
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3. Numerisk analys av rörelsezonen 
Spänningsberäkningar med analytiska modeller blir snabbt komplicerade om rummet 
har oregelbunden form, är nära andra rum eller har mer komplicerad geologi än de 
enklaste fallen. Dessa problem lämpar sig då bättre för numerisk analys (approximativ 
lösning) i olika datorprogram. 
 
Vid spänningsberäkning behöver endast spänningstillståndet, geometrin av 
hålrummen i berget samt eventuella svaghetszoners7 placering vara kända medan 
deformationsberäkningar av bergmassan kräver mer information om bergmassans 
egenskaper.8 Deformationsberäkningar kan ske med antingen enbart elastisk 
modellering av bergmassan eller elastisk/plastisk modellering. Av dessa två kategorier 
så är elastisk modellering den enklare, eftersom beräkningarna kan ske med vanliga 
jämnviktsekvationer, men ger inte en lika bra uppskattning av brottområdets storlek 
eftersom bergmassan aldrig modelleras i brottillstånd.  
 
Vid plastisk deformationsberäkning ändras egenskaperna för de element där 
brottgränsen överskrids (till noll eller angiven residualhållfasthet). Ny spännings- och 
deformationsberäkning görs med de ändrade egenskaperna.  Beräkningsprocessen 
börjar om igen (itererar) och fortsätter till jämvikt uppstår eller till ett visst antal 
beräkningsomgångar (iterationer) har genomförts. I all numerisk analys gäller att 
kvaliteten på modellen ökar med antalet element och iterationer. Detta medför dock 
att beräkningstiden också ökar. 
 
Tvådimensionell analys ger enklare och snabbare beräkning än tredimensionell, men 
kräver att sådana förhållanden kan antas d.v.s. att längden på orter är mycket större än 
dess profil vilket inom gruvindustrin kan vara mycket svårt. Oftast kan de flesta 
tredimensionella problem förenklas till tvådimensionella genom att använda de 
spänningar som råder i de kritiska delarna, funna med en tredimensionell analys. 
 
En numerisk analys i sig självt är inte en giltig representation av en 
bergmassa/underjordskonstruktion på grund av de många antaganden/förenklingar 
som måste göras utan måste alltid jämföras med verkliga förhållanden. Först då kan 
en uppskattning av bergmassans uppförande bildas. 

3.1.1. Antaganden vid numerisk analys i denna rapport 
För att underlätta analysen kommer endast en tvådimensionell modell att göras i de 
undersökta profilerna. Endast de öppningar i profilerna som har större djup än 2-3 
gånger bredden modelleras, dvs. tvärgående orter och ramper anses ha försumbar 
inverkan på analysen.  
 
Bergmassan antas vara homogen i hela modellen på grund av den använda 
programvarans begränsningar att återge den komplexa geologin i området. 
Bergmassans egenskaper anges enligt GSI-systemet i programvaran utifrån tabeller, 
men klassificeras även enligt RMR- och Q-systemen för jämförbarhet.9 Berget antas 

                                                 
7 Förkastningar, ändrade bergförhållanden, större sprickor eller sprickzoner 
8 Se kapitel 4.1 
9 Se kapitel 4.1.4för omvandling av RMR och Q-värden till GSI 
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vara skadat då strength factor är mindre än 1, detta används för att bestämma 
rörelsezonens djup. 
 
Vissa av pelarna mellan brytningsrummen kan misstänkas vara i brottillstånd i 
verkligheten och är därigenom avlastade, men detta har inte använts i analysen. 

3.1.2. Examine2D 
Examine2D är ett program för att snabbt beräkna tvådimensionella spännings- och 
deformationstillstånd med indirekt randelementmetod10. Metoden innebär att endast 
ett lokalt elementnät behöver skapas runt det undersökta hålrummet vilket innebär att 
modellen är mer exakt närmast profilen. 
  
Bergmassan kan i programmet bara ges en uppsättning egenskaper vilket ger mindre 
noggranna resultat jämfört med program som tar olika områdens egenskaper i 
beaktande. Detta gör dock analysen snabbare. 

                                                 
10 BEM, boundary element method 
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4. Bergmekanisk teori 
Den bergmekaniska teori som används i rapporten finns beskriven i kapitlen nedan.11 

4.1. Bedömning av bergmassans kvalité 

4.1.1. Rock Quality Designation (RQD) 
Rock Quality Designation (RQD) är ett system för att klassificera bergmassan utifrån 
sprickfrekvensen. Klassificeringen görs genom att räkna den sammanlagda längden av 
berg som har större sprickavstånd an 10 cm på en mätsträcka. Detta värde divideras 
med den totala längden på mätsträckan och multipliceras med 100 för att ge ett värde i 
procent. Systemet lämpar sig både för undersökning av borrkärnor och av orter i fält. 

 
Figur 9 Princip för bestämning av RQD (från Support of Underground Excavation in hard rock)  

Då systemet enbart betraktar sprickavstånd ger den en otillräcklig beskrivning av 
bergmassan men kan användas som parameter i andra system. 
Tabell 1 RQD klassificering 

RQD (%) Kvalitet 
0-25 Mycket dålig 
25-50 Dålig 
50-75 Bra 
75-90 Mycket bra 
90-100 Utmärkt 

                                                 
11 Följande kapitel är till stor del hämtade från Support of Underground Excavations in hard rock av 
Hoek, Kaiser och Bawden, se kapitel 7 för referens. 
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4.1.2. Rock Mass Rating (RMR) 
Rock Mass Rating (RMR), även kallad Geomechanics Classification, är ett system för 
att presentera bergmassans kvalitet utifrån ett större antal parametrar än RQD. 
Systemet presenterades av Bienawski 1976, men har genomgått förändringar genom 
åren av de värden som ges de olika parametrarna. I denna rapport kommer värdena att 
baseras på 1989 års version.12 Systemet bygger på flera praktikfall, främst inom 
samhällsbyggnadsområdet. Flera system existerar för att anpassa RMR till gruvsyften, 
men då denna rapport främst syftar till att undersöka ramper och orter, inte 
brytningsrum tas dessa inte upp här. 
 
De parametrar som bestäms är: 

• Bergmaterialets styrka 
• RQD (enligt kapitel 4.1.1) 
• Avstånd mellan sprickgrupper 
• Sprickytornas tillstånd (råhet och öppning) 
• Grundvattenförhållanden 
• Sprickriktning 

 
Dessa parametrar ges värden efter sitt tillstånd, se bilaga 2:1. Dessa värden summeras 
sedan till ett tal mellan 0 och 100 för en bedömning av bergmassans kvalité enligt 
Tabell 2. 
 
Tabell 2 RMR Klassificering 

RMR Klass Bergsmasseklassificering 
<21 V Mycket dålig 
21-40 IV Dålig 
41-60 III Bra 
61-80 II Mycket bra 
81-100 I Utmärkt 
 

4.1.3. Rock Tunnelling Quality Index (Q-systemet) 
Rock Tunnelling Quality Index eller Q-systemet är utvecklat för att ge en bättre 
bedömning av bergmassan än RMR-systemet, genom att betrakta sex karakteristiska 
parametrar. Systemet är empiriskt framtaget och baserat på över 200 praktiska fall 
från tunnlar och bergrum, främst i Norden. Största skillnaden mot RMR-systemet är 
att det även tar hänsyn till spänningsförhållandena. 
 
De sex parametrar som bestäms är: 

• RQD, Rock Quality Designation enligt kapitel 3.1.1 
• Jn, Sprickgruppstal 
• Jr, Sprickråhetstal 
• Ja, Sprickomvandlingstal 
• Jw, Sprickvattental 
• SRF, Spänningsreduceringsfaktor 

 

                                                 
12 hädanefter kallad RMR89 
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Dessa parametrar bestäms med tabeller, enligt bilaga 2:2-2:4, för att ge en 
sammantagen klassificering enligt Formel 1. 

SRF
J

J
J

J
Q w

a

r ××=
n

RQD
      Formel 1 

Värdet på Q varierar logaritmiskt från 0,001 till 1000 där högre värde betyder bättre 
berg. 

4.1.4. Geological Strength Index (GSI) 
Geological Strength Index (GSI) är ett klassificeringssystem som har utvecklats för att 
ge en bättre bedömning av dåliga bergmassor än RMR. Främst för att få bättre resultat 
när man bestämmer hållfasthetsparametrar på sämre bergmassor enligt Hoek-Browns 
brottkriterium. I denna rapport utgår den numeriska analysen från GSI när 
hållfastheten för bergmassan beräknas. 
 
GSI kan uppskattas direkt utifrån bergets utseende med hjälp av en tabell, enligt 
bilaga 2:5, men kan även bestämmas utifrån de andra klassificieringssystemen (Q och 
RMR). 
 
Förhållandet mellan GSI och RMR/Q-systemen ses i Formel 2 och Formel 4. 

5'89 −= RMRGSI       Formel 2 

för RMR89’>23 13 

a

r

n J
J

J
RQDQ ×='       Formel 3 

44'ln9 += QGSI       Formel 4 

                                                 
13 RMR89’ är 1989 års version av RMR justerad med avseende på grundvattentillströmning och 
sprickriktning 
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4.2. Förstärkningsberäkning 

4.2.1. Förstärkningsberäkning enligt klassificeringsförslag 
Behovet av förstärkning kan fås från värden av RMR eller Q-klassificiering av 
bergmassan. 
 
I RMR-systemets fall använder man en tabell med generella förslag på förstärkning 
för de olika bergklasserna, se bilaga 2:6. Tabellen har inte ändrats sedan 1974 vilket 
innebär att det finns mer moderna förstärkningsmetoder som inte tas med. 
 
För Q-systemet räknar man ut ett värde, kallat De, som beror på ortens bredd (B) i 
meter och användningsområde (Excavation Support Ratio, ESR), se Formel 5 och 
Tabell 3. 

ESR
BDe =        Formel 5 

Tabell 3 Excavation Support Ratio 

Användningsområde ESR 
A Tillfälliga brytningsrum, gruvor 3-5 
B Permanenta orter och ramper i gruvor, 

vattentunnlar för kraftverk, pilottunnlar för större 
utgrävningar 

1,6 

C Förvaringsutrymmen, vattenreningsverk, mindre 
väg- och järnvägstunnlar, tillfartstunnlar 

1,3 

D Kraftverk, stora väg- och järnvägstunnlar, 
skyddsrum, korsningar 

1 

E Underjordiska kärnkraftverk, järnvägsstationer, 
sporthallar, offentliga utrymmen och fabriker 

0,8 

 
Detta och Q-värdet sätts in i ett diagram, se bilaga 2:7, som ger nödvändig 
förstärkning med sprutbetong och bultmönster. Denna metod fungerar för de flesta 
normala fall. 
 
Bultlängden (L) kan beräknas enligt Formel 6. 

ESR
BL 15,02 +

=        Formel 6 
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5. Resultat 
I detta kapitel finns sammanställningar och jämförelser av mätresultat och 
undersökningar. 

5.1. Mätningar och karteringar 
Resultaten från konvergens- och extensometermätningar samt borrhålskarteringar 
finns sammanställda i detta kapitel. 

5.1.1. Borrhålskartering 
Resultaten från borrhålskarteringen finns sammanställda i Tabell 4 och Figur 10. 
Tabell 4 Resultat från borrhålskartering 

Nummer Placering Profil Y Typ Ungefärligt 
skadedjup (m)

Senast 
kontrollerad

> = Större djup ej möjlig att mäta
1 J-ramp, vänster vägg, hål 1 900 Diamantborrhål 2.1 07/03/29
2 J-ramp, vänster vägg, hål 2 900 Diamantborrhål >1.9 07/03/29
3 J-ramp, vänster vägg, hål 1 1000 Diamantborrhål 0.8 07/02/28
4 J-ramp, vänster vägg, hål 2 1000 Diamantborrhål 1.5 07/02/28
5 J-ramp, vänster vägg, hål 1 1025 Diamantborrhål 1.9 07/02/28
6 J-ramp, vänster vägg, hål 2 1025 Diamantborrhål >.8 07/02/28
7 J-ramp, vänster vägg, hål 1 1075 Diamantborrhål >0 07/03/29
8 J-ramp, vänster vägg, hål 2 1075 Diamantborrhål >0 07/03/29
9 J-ramp, vänster vägg 1100 Diamantborrhål 0 07/02/28

10 J-ramp, höger vägg 1400 Kikhål 2.7 07/04/12
11 J-ramp, vänster vägg 1400 Kikhål 0.4 07/04/12
12 J-Bassäng, höger vägg 1500 Kikhål 1.8 07/04/12
13 J-Bassäng, vänster vägg 1500 Kikhål 0.5 07/04/12
14 J7-ramp, höger vägg 1400 Kikhål 0 07/03/21
15 J7-ramp, vänster vägg 1400 Kikhål >2.2 07/04/12
16 J4-Syd, höger vägg 1400 Kikhål >3.8 07/03/21
17 J4-Syd, vänster vägg 1400 Kikhål 2 07/03/21

 
Skadedjupet/rörelsezonens utbredning är uppskattad som det djup i borrhålet där 
sprickor och skador inte återkommer frekvent. Ungefärligt skadedjup i den av 
brytning opåverkade delen av rampen (nummer 1-9) är 2,0 m medan det kan vara över 
3,0 m i den påverkade delen (nummer 10-17). Flera av de undersökta hålen var 
blockerade av ras en bit innanför konturen (nummer 15 och 16) vilket tyder på stor 
skada i berget. Ett mindre antal var vattenfyllda med otillräckligt sikt (nummer 2 och 
4) för att ge något resultat. I två av hålen (nummer 13 och 14) var botten täckt av 
rester från borrningen, medan taket inte uppvisade några tecken på skador, inte heller 
på de platser där skador kunde förväntas. 
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Diamantborrhål 

Nyligen påbörjad 
brytning 

Kraftigt påverkad 
av brytning 

Kikhål

 
Figur 10 Placering av borrhålskarteringar 

Fullständiga resultat med observationer av skador finns i bilaga 3. 

5.1.2. Konvergensmätningar 
Resultaten från konvergensmätningar i de utvalda profilerna finns sammanställda i 
och Figur 11 och Tabell 5 nedan, placeringen av mätpunkterna ses i Figur 12. 
Konvergensmätningarna installerades inte vid direkt gavel, med ett undantag (den vid 
J-rampen, profil Y1500). Mätningarna visar därför inte den totala rörelsen som 
förstärkningen utsätts för. Nämnas kan även att en annan konvergensmätning i 
närheten av J7-rampen uppvisar en total konvergens på över 150 mm. Denna befinner 
sig dock i rät vinkel mot profilen under andra spänningsförhållanden. 

Konvergensmätning, sammanställning

-115.94

-33.43

-26.21

-49.29

-140.00

-120.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00
05-04-20 05-07-29 05-11-06 06-02-14 06-05-25 06-09-02 06-12-11 07-03-21 07-06-29 07-10-07

K
on

ve
rg

en
s (

m
m

)

J7-ramp Y1400 J-ramp Y1400 J-ramp Y1500 J4-Syd Y1400

Mätning fortsatt
Konvergens:
04-11-08 - 05-05-02
=61,10 mm

Ny mätpunkt 
installerad
Tidigare konvergens
=13,93 mm

Total 
konvergens:
87,31 mm

 
Figur 11 Mätresultat konvergensmätning 
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Ramp upp 

J-ramp 

Konvergensmätning och 
extensometermätning 

 
Figur 12 Placering av konvergens- och extensometrar 

Tabell 5 Resultat från konvergensmätning 

Plats Profil Y: Upplevda 
skador på 
förstärkning

Konvergens, 
total (mm)

Tid 
Konvergens
mätning 
(dygn)

Konvergens 
under 
mätperioden 
(07/05/24-
07/06/21)

J-ramp 1400 Stor -47.36 218 -3.28
J-ramp 1400 Mellan 47.36 218 -

J-Bassäng 1500 Liten 87.31 955 -
J-Bassäng 1500 Liten -87.31 955 -1.05
J7-ramp 1400 Mkt Stor -115.94 321 -8.01
J7-ramp 1400 Mkt Stor 115.94 321 -
J4-Syd 1400 Mkt Stor 49.29 274 -
J4-Syd 1400 Stor -49.29 274 -6.08  

 
Fullständiga resultat finns i Bilaga 4. De flesta av de undersökta 
konvergensmätningarna uppvisar tecken på tidsberoende krypning enligt Figur 11. 

5.1.3. Mätningar med extensometer 
Mätresultat från extensometrarna finns sammanställda i Tabell 6. Extensometrarnas 
placering syns ovan i Figur 12. Rörelserna plottades i diagram enligt Figur 13 - Figur 
16. Fullständiga mätdata finns i Bilaga 5. Eftersom extensometrarna är placerade i den 
bättre väggen vid varje mätplats så kan resultaten betraktas som minimivärden för 
rörelserna. 
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Tabell 6 Sammanställning av mätning med extensometrar (mått i meter) 

Plats Profil Y: Nummer: Konvergens 
under 
mätperioden 
(07/05/24-
07/06/21)

Extensometer, 
rörelsezon: 
(yttersta 
orörliga 
ankare)

Extension 
under 
mätperioden 
(07/05/24-
07/06/21)

Kontrollerad

J-ramp 1400 H -0.000328 <3.0 -0.00018 07/04/12
J-Bassäng 1500 V -0.000105 inga resultat 

under 
mätperioden

inga resultat 
under 

mätperioden

07/04/12

J7-ramp 1400 H -0.000801 <1.5 -0.00005 07/03/21
J4-Syd 1400 V -0.000608 <2.25 -0.00018 07/03/21  

 
J-ramp Y1500 "J-bassäng"
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Figur 13 Resultat extensometer J-ramp Profil Y1500 (Inga synlig rörelser under mättiden) 

J-ramp Y1400 Ackumulerad Rörelse
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Figur 14 Resultat extensometer J-ramp Profil Y1400 
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J7-ramp Y1400 Ackumulerad Rörelse
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Figur 15 Resultat extensometer J7-ramp Profil Y1400 
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Figur 16 Resultat extensometer J4-Syd Profil Y1400 

Ur diagrammen går rörelsezonen för J4-syd och J-rampen i profil Y1400 tydligt att 
utläsa medan de andra mätplatserna uppvisar sämre resultat. Möjlig förklaring för 
uppförandet hos extensometern i J-ramp, profil Y1500 (J-bassäng) är att rörelsezonen 
är större än extensometerns räckvidd lokalt. Denna extensometer ligger nära ett hörn 
som uppvisar stor uppsprickning, hela hörnet kan röra sig som en enhet eller så är 
rörelserna för små under mätperioden för att registreras. För extensometern i J7-
rampen kan de låga resultaten och långsamma rörelsehastighen kan förklaras med att 
den motstående väggen är en mycket trasig pelare som ger upphov till det mesta av 
rörelsen. 

5.1.4. Jämförelse av mätningarna 
En sammanställning av resultaten från borrhålskartering, konvergensmätning och 
mätning med extensometer ses i Tabell 7. 
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Tabell 7 Sammanställning av mätningar (mått i meter) 

Plats Profil Y Ungefärligt 
skadedjup 
(Borrhålskar
terat)

Upplevda 
skador på 
förstärkning

Konvergens, 
total

Konvergens 
under 
mätperioden 
(07/05/24-
07/06/21)

Extensometer, 
rörelsezon 
(yttersta 
orörliga 
ankare)

Extension 
under 
mätperioden 
(07/05/24-
07/06/21)

J-ramp 1400 2.7 Stor -0.004736 -0.000328 <3.0 -0.00018
J-Bassäng 1500 0.5 Liten -0.008731 -0.000105 inga resultat 

under 
mätperioden

inga resultat 
under 

mätperioden

J7-ramp 1400 0 Mkt Stor -0.011594 -0.000801 <1.5 -0.00005
J4-Syd 1400 2 Stor -0.004929 -0.000608 <2.25 -0.00018

 
Ur tabellen kan det utläsas att borrhålskarteringen och mätning med extensometer 
stämmer väl överens för J4-Syd och J-rampen i profil Y1400. Rörelsezonen för dessa 
platser är 2 respektive 2,7 m bred respektive och konvergensen är ca 50 mm på båda 
platserna. 

5.2. Bergmekaniska undersökningar 

5.2.1. Data för numerisk analys 
De värden som användes för den numeriska analysen är baserade på en uppskattning 
av bergförhållandena i det undersökta området. En känslighetsanalys gjordes i 
Examine2D genom att observera hur olika värden påverkade modellen och utifrån 
detta valdes ett medelvärde som representativt för bergmassan. GSI i det undersökta 
området varierar mellan 50 och 7914, 60 valdes som värde för modellen. Bergets 
enaxiella tryckhållfasthet ligger på ungefär 100 MPa, med ca 10 MPa variation i båda 
riktningarna. De spänningsförhållanden som användes är det primära 
spänningstillståndet i Skandinavien vilket har visat sig fungera bra.15 Dessa är: 

ghv ρσ =    [MPa]     Formel 7 

zH 04,08,2 +=σ   [MPa]     Formel 8 

zh 024,02,2 +=σ   [MPa]     Formel 9 

enligt Bergmekanikens grunder, s 246.  
Där: 
σv Vertikalspänning 
σH Största horisontalspänning 
σh Minsta horisontalspänning  
ρg Bergmassans egentyngd16 
h, z  Avståndet till markytan i m 
 
På ett djup av 1100 m är förhållandet mellan σv och σh 1:1 och förhållandet mellan σv 
och σH är 1:1,7. Största huvudspänningsriktningen går längs med J-malmen i öst-

                                                 
14 Enligt kapitel 5.2.2 
15 De spänningsmätningar som har genomförts i gruvan har gett motstridiga resultat, och används 
därför inte här. 
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västlig riktning och minsta huvudspänningsriktning går tvärs över samma malmkropp 
i nord-sydlig riktning. 

5.2.2. Bergmasseklassificering 
RQD 
RQD-värdet i det undersökta området varierar mycket lokalt men representativa 
värden ligger mellan 50 och 80 %. 
 
RMR 
De observationer av parametrarna för RMR och de poäng som dessa ger finns 
sammanställda i Tabell 8 nedan. 
Tabell 8 Bestämning av RMR 

Parameter Värde Poäng 
Enaxiell tryckhållf. 100 MPa 7-12 
RQD 50-80 % 13-17 
Sprickavstånd 0,2-2 m 10-15 
Sprickytor Råa, eroderade 20-25 
Vatteninflöde Torrt 15 
Sprickriktning Mycket ogynnsam-gynnsam -12 – -5 
Värden enligt Bilaga 2:1 
 
Sammantaget ger detta ett RMR-värde på 53-79 vilket ger en bergmasseklassificering 
på II till III, dvs. bra till mycket bra berg vilket jämfört med observationer i fält är litet 
överskattat på vissa delar. 
 
Q-systemet 
Q-värdet bestämdes också med värden som i Tabell 9. 
Tabell 9 Bestämning av Q-värdet 

Parameter Observation Värde 
RQD 50-80 % 50-80 
Jn En sprickgrupp + slumpmässiga 

- tre sprickgrupper 
3-9 

Jr Glidrepade, böljande 1,5 
Ja Svagt omvandlade sprickytor  

- kloritbeläggning 
2-4 

Jw Torrt 1,0 
SRF a) Stort antal svaghetszoner i kompentent berg, alla djup 

b) Höga spänningar 
7,5; 2 

 
Detta ger ett Q-värde enligt Formel 1 som varierar från 0,3 till 10 vilket klassificeras 
som mycket dåligt till acceptabelt berg vilket stämmer bra med gjorda observationer. 
 
GSI 
GSI-värdet bestämt från RMR blir enligt Formel 2: 60 till 79. Bestäms GSI-värdet 
istället från Q-systemet enligt Formel 3 och Formel 4 blir det 50 till 71. GSI bestämt 
utifrån tabell enligt Bilaga 2:5 blir ungefär 60. 

                                                                                                                                            
16 satt till 26 kN/m3 
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5.2.3. Förstärkning enligt bergmassans klassificering 
RMR 
Enligt RMR-systemets förstärkningstabell, som kan ses i Bilaga 2:6, för bergklass III 
rekommenderas systematisk bultning med 4 m långa bultar, ett bultavstånd på 1,5 m 
och 50-100 mm sprutbetong i taket. 
Q-systemet 
Permanenta ramper i gruvor ges ett ESR-värde på 1,6, enligt Tabell 3 vilket medför 
ett De-värde på 3,75 med 6 meters bredd. Detta tillsammans med Q-värdet, insatt i 
diagrammet enligt Bilaga 2:7 ger en förstärkningsklass på 5 eller 6 vilket innebär 
minst 50 mm sprutbetong, 2 m bultlängd och ett bultavstånd på 1,5 m. 
Nuvarande 
Dagens förstärkningssystem i gråbergsramper är 50 mm fiberarmerad sprutbetong i 
både tak och vägg, 2,7 meter långa bultar med ett bultavstånd på 1,2-1,5 m. 

5.3. Numerisk analys 

5.3.1. Resultat från den numeriska analysen 
Tre modeller gjordes av J-området, en i profil Y1400 för referens mot de 
borrhålskarteringar och extensometer/konvergensmätningar som gjordes där, samt två 
i profil Y900 som visade nuvarande läge och förmodat läge efter brytning.17 Kartor 
över de profiler som används i modelleringen finns i Bilaga 6:1-2. 
 
Modellernas utseende syns i Figur 17 och Figur 18. 

 
Figur 17 Profil Y1400 

                                                 
17 En snabb analys gjordes också av J-rampen Y1400 för att se spänningar och skadezon före 
utbrytning i området. 
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Figur 18 Profil Y900 före (övre bild) och efter (undre bild) brytning 

Ur modellerna hämtades värden för deviatorisk spänning18 och strenght factor19. 
Exempel på detta kan ses i Figur 19 och Figur 20.  

                                                 
18 Deviatorisk spänning är skillnaden mellan den största (σ1) och minsta (σ3) spänningen i en punkt. Det 
har vid tidigare undersökningar i Kristinebergsgruvan visat sig vara en bra indikator på när berget går i 
brott. Teorin är att berget går i brott vi ca 1/3 av bergets totala enaxiella tryckhållfasthet (Martin 1998). 
19 Engelska, inget vedertaget svenskt uttryck. Bergets hållfasthetsegenskaper i förhållande till de laster 
det utsätts för. Ett värde mindre än 1 medför att berget går i brott om inte förstärkningsåtgärder 
används. 
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Figur 19 J-ramp profil Y1400 Deviatorisk spänning 

 
Figur 20 J-ramp profil Y1400 Styrkefaktor 

Fler bilder från analysen finns i bilaga 6. Värdena togs från modellen i ungefär samma 
position som hålen för borrhålskarteringarna placerades, dvs. ungefär 1-1.5 meter från 
sulan på randen av orten. Avståndet för området med strength factor <1 togs 
vinkelrätt från denna punkt. 
Resultaten från numerisk analyseringen finns sammanställda i Tabell 10 nedan. 
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Tabell 10 Sammanställning av den numeriska analysen 

Plats Profil Y: Nummer: Skadezon enl. 
datormodell (Str.f 
<1.0 Elastisk) (m) 
Före brytning

Skadezon enl. 
datormodell (Str.f 
<1.0 Elastisk) (m) 
Efter brytning

Dev. Spänning i 
profil vid hålets 
(ung.) placering 
(MPa) Före 
brytning

Dev. Spänning i 
profil vid hålets 
(ung.) placering 
(MPa) Efter 
brytning

J-ramp 900 1 1.22 1.22 46.9 52.3

J-ramp 900 2 1.22 1.22 46.9 52.3
J-ramp 1000 1 - - - -
J-ramp 1000 2 - - - -
J-ramp 1025 1 - - - -

J-ramp 1025 2 - - - -

J-ramp 1075 1 - - - -

J-ramp 1075 2 - - - -

J-ramp 1100 1 - - - -
J-ramp 1400 H 0.8 1 49 60

J-ramp 1400 V 0.7 1.6 48 48

J-Bassäng 1500 H - - - -

J-Bassäng 1500 V - - - -

J7-ramp 1400 H - 1.3 - 56.9

J7-ramp 1400 V - 0.9 - 60.3

J4-Syd 1400 H - 1.2 - 96.5

J4-Syd 1400 V - 1.1 - 68.7

Nuvarande läge
 
Denna studie visar att spänningarna kommer att öka längre ner i J-rampen (profil 
Y900, se karta i bilaga 1) med större påfrestningar på förstärkningen som följd. Större 
område runt konturen blir också påverkat av spänningar än idag med större rörelsezon 
som följd. 

5.3.2. Jämförelse mellan numerisk analys och borrhålskartering 
En sammanställning av karterat skadedjup och modellerade värden för skadezon och 
deviatorisk spänning syns i Tabell 11. 
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Tabell 11 Sammanställning, borrhålskartering och datormodellerade värden 

Plats Profil Y: Nummer: Ungefärligt 
skadedjup (m): 
(Borrhålskarter
at)

Mätning 
Störd (Hål 
Blockerat)

Upplevda 
skador på 
förstärkning

Skadezon enl. 
datormodell (Str.f 
<1.0 Elastisk) (m)

Dev. Spänning i 
profil vid hålets 
(ung.) placering 
(MPa)

Deviatorisk 
spänning vid 
karterat 
skadedjup (Mpa)

J-ramp 900 1 2.1 Liten 1.22 52.3 35

J-ramp 900 2 1.9 x Liten 1.22 52.3 36
J-ramp 1400 H 2.7 Stor 1 60 35

J-ramp 1400 V 0.5 Mellan 1.6 48 45

J7-ramp 1400 H 0 Mkt Stor 1.3 56.9 59

J7-ramp 1400 V 2.2 x Mkt Stor 0.9 60.3 38.6

J4-Syd 1400 H 3.8 x Mkt Stor 1.2 96.5 40

J4-Syd 1400 V 2 Stor 1.1 68.7 40.4

 
Dessa värden plottades mot varandra i diagram enligt Figur 21 - Figur 23. 

Skadezon plottad mot beräknad deviatorisk spänning
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Figur 21 Skadedjup plottad mot deviatorisk spänning vid konturen 
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Deviatorisk spänning vid skadedjup
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Figur 22 Deviatorisk spänning vid uppmätt skadedjup 
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Figur 23 Verkligt skadedjup mot modellerat skadedjup 

Generellt gäller att modellen underskattar skadedjupet. Rörelsezonens utbredning 
uppmätt med borrhålskartering stämmer ganska väl överens med en deviatorisk 
spänning på 35-40 MPa. Detta innebär att berget går i brott vid en skillnad mellan 
högsta och lägsta spänning som är ungefär en tredjedel av det intakta bergets enaxiella 
tryckhållfasthet. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultat av undersökningarna och de metoder som använts.  
En kort diskussion över olika former av förstärkningars lämplighet att ta hand om 
stora deformationer ges också. Felkällor vid som kan antas förekomma i 
undersökningen diskuteras. Slutsatser kommer att dras utifrån resultaten och förslag 
på fortsatta undersökningar ges. 

6.1. Diskussion 

6.1.1. Utrustning för att bestämma rörelsezonens utbredning 
I denna rapport har en stor vikt lagts på undersökning av rörelsezonen med hjälp av 
borrhålskartering, en sällan använd undersökningsmetod. Metoden har använts för att 
få en kvantitativ analys av rörelsezonen då metoden är snabb att använda och 
tillräckligt noggrann om de undersökta hålen är av god kvalitet.  
 
Diamantborrhål är att föredra eftersom de ger bättre väggar och därigenom bättre 
resultat men dessa tar lång tid att färdigställa och eftersom de är dyra att producera så 
får man oftast hålla till godo med tidigare gjorda hål som kan vara på olämpligt 
placerade för undersökningen. Hål borrade med slagborrutrustning ger sämre 
borrhålsväggar där strukturer försvinner ibland skadorna på hålväggen orsakade av 
borrningen. Däremot kan metoden skapa utfall av större strukturer som därigenom 
syns tydligare. 
 
De andra fältmetoderna som användes i denna rapport, konvergens- och 
extensometermätning, används mer än borrhålskartering. Metoderna kompletterar 
varandra då de har olika för- och nackdelar. Konvergensmätning går snabbt att 
installera och avläsa, utrustningen är relativt billig och ger en god noggrannhet. Dock 
får man endast ett mått på den totala rörelsens storlek, och inte dess utbredning. 
Extensometermätning ger å andra sidan ett bra mått på rörelserna djupare in i berget 
men är svårare att installera och har lägre upplösning på grund av avstånden mellan 
ankarna. Med rätt utrusning är själva avläsningen av instrumenten lätt men kräver viss 
efterbearbetning för att kunna använda resultaten. 

6.1.2. Numeriska analysens överensstämmelse med verklighetens 
rörelsezon 

De områden av profilen som uppvisar låg hållfasthet/höga spänningar i modellen 
stämmer väl överens med de områden av profilen i verkligheten som uppvisar skador 
på förstärkningen. Utbredningen och storlek av rörelsezonen är svårbestämd om man 
använder strength factor som brottindikator.  
 
Från tidigare undersökningar framgår att berget i gruvan går sönder vid ca 37-40 MPa 
deviatorisk spänning i berget. Detta är då ungefär en tredjedel av det intakta bergets 
enaxiella tryckhållfasthet. Dessa värden nås idag redan vid drivning av rampen dvs. 
innan rampen påverkas av brytningen. Den rörelsezon som har uppmätts via 
borrhålskarteringar i denna rapport stämmer bra överens med de områden i de 
numeriska analyserna där värdet på den deviatoriska spänningen överstiger 35-40 
MPa 
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Spänningarna i de djupare delarna av J-rampen ökar enligt den numeriska analysen i 
takt med brytningen men eftersom rampen rör sig bort från malmkroppen blir inte 
ökningen så kraftig som för de lokala ramperna mot brytningsrummen. 

6.1.3. Olika förstärkningars lämplighet 
”Normal” förstärkning 
En vanlig helingjuten bult tål ca 40 mm deformation över en spricka vid 18 tons last. 
Om deformationen sker i flera områden längs bulten är kapaciteten mer osäker. 
Normal längd för en helingjuten bult är 2-3 m mest beroende på hanteringskrav. 
Sprutbetong används, ofta med fiberarmering, för att få ytförstärkning av berget i 
kombination med bultningen. Dessa förstärkningar i kombination tål höga 
belastningar men är sämre på att hantera stora deformationer.  
 
Deformationstålig förstärkning 
En variant av bult som tål stora deformationer är den sydafrikanska, s.k. konbulten. 
Denna är en variant på en ändförstärkt bult där det inre ankaret är ersatt av en smidd 
kon. Rörelsen av bergets deformationer absorberas genom konens utdragning och 
uppkrossning av ingjutningsmassan, vanligen betong. För en deformationstålig 
ytförstärkning pågår försök med olika former av plast- eller gummimembran. 

6.1.4. Felkällor 
De antaganden som gjorts för att underlätta den numeriska analysen i denna rapport 
begränsar dess noggrannhet. Borrhålskarteringen som metod ger ett underskattat mått 
på rörelsezonens utbredning eftersom man endast kan utgå ifrån sprickornas 
utbredning. Fel vid avläsning av mätinstrument kan förekomma, speciellt vid 
extensometermätning där mätnoggranheten endast är 0,254 mm. Mätningarna i denna 
rapport utfördes under en kortare tid på ett fåtal platser inom ett begränsat område. 
Deras giltighet utanför detta område är därför mycket osäkert. 
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6.2. Slutsatser. 
• Rörelsezonens utbredning i berget runt profilen är ca 2,5-3,0 meter i de av 

brytning påverkade delarna av J-området. I de opåverkade delarna av området 
är utbredning mindre, ca 2,0 meter men detta kommer att öka eftersom 
brytningen av området fortskrider. 

• Rörelsezonens omfattning är på gränsen att överskrida bultarnas längd i de 
mest påverkade områdena eller har redan gjort det lokalt. 

• Större delen av rörelsen är tidsberoende (krypande), plastiska deformationer. 
Konvergensen i området varierar från ca 40 mm till över 100 mm lokalt vilket 
gör det svårt att bestämma ett medelvärde. 

• Mätningarna utförda i denna rapport är inte tillräckliga för att ge en 
kravspecifikation för framtida förstärkningsbehov, fortsatt undersökning 
rekommenderas istället. 

• Den deviatoriska spänningen i rörelsezonen är högre än 30-40 % av bergets 
intakta tryckhållfasthet. I Kristineberg kan detta fungera som en riktlinje för 
att bestämma rörelsezonens utbredning. 

• Spänningsanalys med numeriska modeller visar att spänningarna i själva J-
rampen inte ökar särskilt dramatiskt, däremot ökar rörelsezonen i omfattning 
pga. förändringar i spänningarna längre från profilen. Lokala ramper närmare 
brytningsområdet kommer att påverkas mera eftersom dess får förhöjda 
spänningar både från brytning och djup. 

6.3. Förslag på fortsatta undersökningar 
• Mätning av rörelserna i berget och förstärkningen direkt vid gavel för att få 

totala rörelserna. 
• Ekonomisk kalkyl för att veta när det lönar sig att använda kraftigare (dyrare) 

förstärkning jämfört med omförstärkning (och medföljande stillestånd i 
rampen) 

• Undersökning av nya, mer deformationståliga förstärkningsmetoder. 
• Undersökning om olika delar i förstärkningen, t.ex. en lättare 

”driftförstärkning” vid drivning av rampen med en efterföljande del när 
huvuddelen av rörelserna upphört. 

Dessa förslag kom efter presentation av undersökningen hos beställaren: 
• Vad innebär det för förstärkningen att rörelserna sker utanför bultens 

räckvidd? 
• Med så stora rörelser, hur vet vi om bultarna är av eller inte? 
• Går det att använda de förstärkningsmetoder som är i bruk idag till att behålla 

en stabil kontur eller krävs det nya metoder? 
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Bilaga 1 
Översikt J-området 
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Bilaga 2:1 
Bergmekanik, tabeller 

 

Tabellerna i denna bilaga är hämtade från Support of Underground Excavations in 
hard rock av Hoek, Kaiser och Bawden, se kapitel 7 för referens 

Parametrar och deras värden i RMR-systemet 

 



Bilaga 2:2 
Bergmekanik, tabeller 

 

Bestämning av parametrar för Q-systemet 

 



Bilaga 2:3 
Bergmekanik, tabeller 

 

 



Bilaga 2:4 
Bergmekanik, tabeller 

 



Bilaga 2:5 
Bergmekanik, tabeller 

 

Bestämning av GSI 

 



Bilaga 2:6 
Bergmekanik, tabeller 

 

Förstärkning enligt RMR-systemet 

 



Bilaga 2:7 
Bergmekanik, tabeller 

 

Förstärkning enligt Q-systemet 

 



Bilaga 3:1 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

Sammanställning
Plats Profil Y: Nummer: Typ: Ungefärligt 

skadedjup 
(m):

Kommentar Kontrollerad

(> = Större 
djup ej mätt)

J-ramp 900 1 DBH 2.1 Höjd: 1,0 m från sula Stupning: 40° 
Vattenfyllt Mer skadade väggar än övriga 
DBH, ca 50%

07/03/29

J-ramp 900 2 DBH >1.9 Höjd: 0,5 m från sula Stupning: 50° 
Vattenfyllt

07/03/29

J-ramp 1000 1 DBH 0.8 Höjd: +2,5 m från sula Stupning: -10° 
Fuktiga väggar

07/02/28

J-ramp 1000 2 DBH 1.5 Höjd: +2,0 m från sula Stupning: 10° Lerigt 07/02/28

J-ramp 1025 1 DBH 1.9 Höjd: +2,0 m från sula Stupning: ~0° Torrt 
hål, lätt fuktiga väggar.

07/02/28

J-ramp 1025 2 DBH >0.8 Höjd: +1,5 m från sula Stupning: 30° 
Uppsprickning berg/spr.btg-kontakt. 
Mycket blött/lerigt

07/02/28

J-ramp 1075 1 DBH >0 Höjd: 1,7 m från sula Stupning: ~0° Kraftig 
uppsprickning i början, blockerat av skut

07/03/29

J-ramp 1075 2 DBH >0 Höjd: 1,6 m från sula Stupning: 10° 
Lerfyllt, ej samma uppsprickning som hål 1

07/03/29

J-ramp 1100 1 DBH 0 Höjd: 1,5 m från sula Stupning: 9° 
Vattenfyllt

07/02/28

J-ramp 1400 H Kikhål 2.7 Höjd 1,5 m från sula Stupning: -10° 
Borrad: 070331 Stora skador till 3m Blött 
kax efter, vattenfyllt från 6,6 m Inga skador 
synliga efter vattenkontakt

07/04/12

J-ramp 1400 V Kikhål 0.4 Höjd: 1,25 m från sula Stupning: -10° 
Borrad: 070331 Extremt stor uppsprickning 
första 0,3 m bakom btg, sedan inga synliga 
skador

07/04/12

J-ramp 1500 H Kikhål 1.8 Höjd: 2,0 från sula Stupning : -10° Borrad: 
070331 Mycket kax i hålet, inga skador 
synliga i taket av hålet från 0,3  m

07/04/12

J-ramp 1500 V Kikhål 0.5 Höjd: 1,75 från sula Stupning: -10° Borrad: 
070331 Inga skador djupare än 2 m, 
mycket kax mellan 2 och 7 m Tydliga 
bergartsförändringar djupt in

07/04/12

J7-ramp 1400 H Kikhål 0 Höjd: 1,5 m från sula Stupning: -10° 
Borrad: 070307

07/03/21

J7-ramp 1400 V Kikhål >2.2 Höjd: 1,5 m från sula Stupning -10° 
Borrad: 070331 Placerad i pelare Inga 
skador närmast ort, mycket stora skador 
inåt Mätning avbruten pga skaderisk för 
utrustningen

07/04/12

J4-Syd 1400 H Kikhål >3.8 Höjd: 1,5 m från sula Stupning: -10° 
Borrad: 070307 Placerad i pelare Sista 
metern mjuk

07/03/21

J4-Syd 1400 V Kikhål 2 Höjd: 1,5 m från sula Stupning: -10° 
Borrad: 070307

07/03/21
 



Bilaga 3:2 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

Hål: J-ramp Y900-1
Datum: 07/03/29
Position Observation

-0.26 Uppsprickning 
kontakt Btg/berg

-0.20 Spricka
0.00 Vattenkontakt
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

0.60
Två paralella 
sprickor, tvärs 
orten

0.90 Spricka +  
Skadad vägg

1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80

1.90

Två paralella 
skador (möjliga 
sprickor), tvärs 
orten

2.90 Krossskada vägg

3.90 Skada (möjlig 
spricka)

4.90
5.00
5.10
5.90
6.00
6.10
6.20
6.50 Spricka
7.90
8.00
8.10

8.80 Konturskador 
(Borrrelaterade?)

10.20

Mätningen 
avbruten 
räkneverk 
överensstämmer

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

Mindre skada 
väggar

Skadad kontur, 
tvärgående 
spricka

Mindre skada 
(möjligen 
bergartsrelaterad)

Lerigt vatten

Stor skada 
väggar

Mindre skada 
väggar

Hål: J-ramp Y900-2
Datum: 07/03/29
Position Observation

-0.26 Vattenkontakt
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70 Igenrasat

För grumligt för 
observation

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

Hål: J-ramp Y1000-1
Datum: 07/02/28
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
5.00 Spricka
7.80
7.90

10.00 Mätning 
avbruten

Stor 
uppsprickning 
(Inre del av 
strossning!)

Breda, svarta 
ränder tvärs 

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

 



Bilaga 3:3 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

Hål: J-ramp Y1000-2
Datum: 07/02/28
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.10 Tvärgående spricka
0.40 Tvärgående spricka
0.50 Skadad profil

0.70 Skadad profil, 50% 
vatten i borr hål

1.00 Tvärgående spricka
1.20 2 tvärgående sprickor
1.30 Skada i profil

2.20
Vattenkontakt, 
mätning avbruten på 
grund av dålig sikt 

Uppsprucket

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

Hål: J-ramp Y1025-1
Datum: 07/02/28
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
1.50
1.60
1.70

6.30 Skadad profil (Lera?) 
Orsakad av borrning?

7.50 Skadad profil (Lera?) 
Orsakad av borrning?

8.20 Struktur i vägg (Möjlig 
bergartsgräns)

10.00 Skadad profil (Lera?) 
Orsakad av borrning?

13.70 Skadad profil (Lera?) 
Orsakad av borrning?

13.90
14.00
14.80
14.90
16.90 Tryckskada i profil

17.50 Skadad profil, lossat 
mtrl i hål

19.00 Tryckskada i profil
19.10 Skadad profil
19.20 Skadad profil
19.30
19.40
19.50
19.60
19.70
19.80
19.90
20.20
20.30
20.40
21.30 Tvärgående spricka
21.80 Tryckskada i profil
25.00 Mätning avbruten

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

4 Sprickor, kontakt 
berg/spr.btg synlig

Skadad profil (Lera?) 
Orsakad av borrning?

2 parallella, 
snedställda sprickor

"Rejält" skadad profil 
(Snedställd spiricka?)

Spricka

Svaga skador i profil 
(samma position i 
omkrets, samma 
riktning Sprickzon?)

Hål: J-ramp Y1025-2
Datum: 07/02/28
Position Observation

-0.26 Kraftig uppsprickning 
berg/spr.btg-kontakt

0.10
Bred tvärgående 
spricka, bedömd 
bredd: 1 cm

0.20
Sprickgrupp 2-3 st 
samma riktning som 
ovanstående

0.50
2 sprickor, varav en 
bred (1 cm), 5 cm 
isär

0.60
Vattenkontakt, 
mätning avbruten på 
grund av dålig sikt 

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

 



Bilaga 3:4 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

 
Hål: J-ramp Y1075-1
Datum: 07/03/29
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10 Blockerat

Kraftig 
uppsprickning 

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

Hål: J-ramp Y1075-2
Datum: 07/03/29
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10 Igensatt, lera

Lerigt, ej samma uppsprickning 
som närliggande hål

(Position räknas från kamera fullt instoppad i 
hål)

 

Hål: J-ramp Y1100-1
Datum: 07/02/28
Position Observation

-0.26
-0.20 Mtrl i hål

-0.10 Vattenkontakt, klar 
sikt

10.00

Mätningen 
avbruten, inga 
synliga strukturer 
(Vattenfyllning?)

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

Hål: J-ramp Y1400 H
Datum: 07/04/12
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.60 Utfall tak
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

3.50
Geggigt kax, 
smetar igen 
linsen

5.80 Vattenkontakt

6.60
Vattnet når över 
linsen, inga 
skador synliga

9.90 Hålbotten, ingen 
sikt

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

Mycket stor 
uppsprickning

Extremt stor 
uppsprickning

Liten 
uppsprickning i 
kontakt btg/berg

Större skador 
kontur

Mycket stor 
uppsprickning

Hål: J-ramp Y1400 V
Datum: 07/04/12
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
2.60 Bergartsslira
9.90 Hål botten

Extremt stor 
uppsprickning 
bakom btg

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

 



Bilaga 3:5 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

Hål: J-ramp 1500 H
Datum: 07/04/12
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.40
0.50
1.10
1.20
1.50
1.60

2.00 Mycket kax 
framöver

5.00
Inga skador 
observerade i 
taket hit

7.50

Mängden kax 
minskar, ingen 
synlig 
förklaring

7.70 Bergartsföränd
ring

9.30 Bergartsföränd
ring

9.90 Bergartsföränd
ring

10.00 Hålbotten

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

Stor skada 
kontur

Utfall bakom 
btg

Skadad kontur, 
vä sida
Skadad kontur, 
tak
Snedställt 
spricka

Hål: J-ramp Y1500 V
Datum: 07/04/12
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.10 Spricka
0.20
0.30

10.00

Slut hål, inga 
skador synliga i 
tak, botten täckt 
av kax

Inga synliga 
skador, mkt 
borrkax

2 Sprickor

(Position räknas från kamera 
fullt instoppad i hål)

Hål: J-7 Ramp Y1400 H
Datum: 07/03/21
Position Observation

-0.26 Skadad kontakt 
Berg/Btg

-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

10.20
Hålbotten. Svårt att 
se skador pga 
borrmetoden

Skador vägg?

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

 



Bilaga 3:6 
Resultat, Borrhålskartering 

 

 

Hål: J-7 Ramp Y1400 V
Datum: 07/04/12
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00

2.10
Mätningen 
avbruten, risk att 
kameran fastnar

Inga skador

Stora skador, mkt 
kax

Stora skador, 
mycket utfall

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

Hål: J-4 Syd Y1400 H
Datum: 07/03/21
Position Observation

-0.26
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40 Mkt kax framöver
3.60 Hål igensatt

Uppsprickning/Utf
all

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

Hål: J-4 Syd Y1400 V
Datum: 07/03/21
Position Observation

-0.26 Utfall i kontakt 
berg/btg

0.00
Svårt att se 
skador när hålet 
är slagborrat

0.10 Skjuvad kontur
0.20
0.30
0.40
0.50 Kontur hel
0.90 Utfall (Spricka?)

1.10 Skada (Spricka?)

1.30
1.40

1.70 Skada (Spricka?)

1.80 Skada (Spricka?)

3.80 Skada?

4.50 Spricka, sned 
vinkel över hålet

10.10 Hålbotten, 
mätning avslutad

Skadad kontur, 
utfall

Stor skada i 
kontur, sned 

(Position räknas från kamera fullt 
instoppad i hål)

 
 



Bilaga 4:1 
Resultat Konvergensmätningar 

 

 

Indata Konvergensmätningar 

GRUVA: G2K MÄTPLATS: J-Ramp Y1500 "J-Bassäng"

INSTALLERAD: 2004-08-27 SIGN: KJ

ANTECKNING: Mätningar utförs enligt skiss,2.7m

Datum sign. Dagar Avläsning Ram Längd
Konv. 
(mm)

trafokupa, 
ack.konv. 

(mm)
05-06-21 kj 0 7.54370 0.63398 6.90972 0.00 0.00
05-06-29 kj 8 7.54338 0.63398 6.90940 -0.32 -0.32
05-07-06 kj 15 7.54246 0.63398 6.90848 -0.92 -1.24
05-08-11 51 7.54121 0.63398 6.90723 -1.25 -2.49

2005-08-19 59 7.54112 0.63398 6.90714 -0.09 -2.58
2005-08-26 66 7.54067 0.63398 6.90669 -0.45 -3.03
2005-09-02 73 7.54062 0.63398 6.90664 -0.05 -3.08
2005-09-09 80 7.54048 0.63398 6.90650 -0.14 -3.22
2005-09-23 94 7.54033 0.63398 6.90635 -0.15 -3.37
2005-10-06 107 7.53973 0.63398 6.90575 -0.60 -3.97
2005-10-26 127 7.53917 0.63398 6.90519 -0.56 -4.53
2005-11-24 156 7.53779 0.63398 6.90381 -1.38 -5.91
2006-01-03 196 7.53645 0.63398 6.90247 -1.34 -7.25
2006-01-24 217 7.53598 0.63398 6.90200 -0.47 -7.72
2006-02-23 247 7.53396 0.63398 6.89998 -2.02 -9.74
2006-03-27 279 7.53233 0.63398 6.89835 -1.63 -11.37
2006-04-26 309 7.53124 0.63398 6.89726 -1.09 -12.46
2006-05-22 335 7.53086 0.63398 6.89688 -0.38 -12.84
2006-08-04 409 7.52762 0.63398 6.89364 -3.24 -16.08
2006-08-18 423 7.52665 0.63398 6.89267 -0.97 -17.05
2006-09-21 457 7.52498 0.63398 6.89100 -1.67 -18.72
2006-10-18 484 7.52393 0.63398 6.88995 -1.05 -19.77
2007-01-11 569 8.76994 1.88275 6.88719 -2.76 -22.53
2007-02-16 605 8.77000 1.88275 6.88725 0.06 -22.47
2007-04-11 659 8.76831 1.88275 6.88556 -1.69 -24.16
2007-05-24 702 8.76731 1.88275 6.88456 -1.00 -25.16
2007-06-06 715 8.76697 1.88275 6.88422 -0.34 -25.50
2007-06-14 723 8.76678 1.88275 6.88403 -0.19 -25.69
2007-06-21 730 8.76626 1.88275 6.88351 -0.52 -26.21  



Bilaga 4:2 
Resultat Konvergensmätningar 

 

 

GRUVA: G2K MÄTPLATS: J-Ramp Y1400

INSTALLERAD: 2004-08-27 SIGN: kj

ANTECKNING: Mätningar utförs enligt skiss,2.7m J-Ramp

Datum sign. Dagar Avläsning Ram Längd Konv. (mm)

J-ramp, 
ack.konv. 

(mm)
06-08-04 kj 0 4.46784 0.63398 3.83386 0.00 0.00
06-08-16 12 4.46417 0.63398 3.83019 -3.67 -3.67
06-09-01 28 4.45592 0.63398 3.82194 -8.25 -11.92
06-09-14 0 6.98967 0.63398 6.35569 2533.75 0.00
06-09-21 48 6.98616 0.63398 6.35218 -3.51 -3.51
06-10-05 62 6.97945 0.63398 6.34547 -6.71 -10.22
06-10-13 70 6.97725 0.63398 6.34327 -2.20 -12.42
06-10-20 77 6.97574 0.63398 6.34176 -1.51 -13.93
avslutad ###### Ny mätpunkt installerad
06-11-15 0 5.37277 0.63398 4.73879 0.00 0.00
06-12-06 21 6.61745 1.88275 4.73470 -4.09 -4.09
07-01-11 57 6.60780 1.88275 4.72505 -9.65 -13.74
07-01-31 77 6.60400 1.88275 4.72125 -3.80 -17.54
07-02-02 79 6.60344 1.88275 4.72069 -0.56 -18.10
07-02-16 93 6.60149 1.88275 4.71874 -1.95 -20.05
07-03-15 120 6.60000 1.88275 4.71725 -1.49 -21.54
07-04-11 147 6.59545 1.88275 4.71270 -4.55 -26.09
07-05-24 190 6.59139 1.88275 4.70864 -4.06 -30.15
07-06-06 203 6.58980 1.88275 4.70705 -1.59 -31.74
07-06-14 211 6.58889 1.88275 4.70614 -0.91 -32.65
07-06-21 218 6.58811 1.88275 4.70536 -0.78 -33.43  



Bilaga 4:3 
Resultat Konvergensmätningar 

 

 

GRUVA: G2K MÄTPLATS: J7-Ramp Y1400

INSTALLERAD: SIGN: KJ

ANTECKNING: Mätningar utförs enligt skiss,2.7m

Datum sign. Dagar Avläsning Ram Längd Konv. (mm)

J7-ramp, 
ack.konv. 

(mm)
06-08-04 kj 0 4.63890 0.63398 4.00492 0.00 0.00
06-08-16 kj 12 4.63517 0.63398 4.00119 -3.73 -3.73
06-09-01 28 4.62275 0.63398 3.98877 -12.42 -16.15
06-09-14 41 4.61659 0.63398 3.98261 -6.16 -22.31
06-09-21 48 4.61365 0.63398 3.97967 -2.94 -25.25
06-10-05 62 4.60893 0.63398 3.97495 -4.72 -29.97
06-10-13 70 4.60612 0.63398 3.97214 -2.81 -32.78
06-10-20 77 4.60390 0.63398 3.96992 -2.22 -35.00
06-11-03 91 4.60003 0.63398 3.96605 -3.87 -38.87
06-11-15 103 4.59709 0.63398 3.96311 -2.94 -41.81
06-12-06 124 5.84048 1.88275 3.95773 -5.38 -47.19
07-01-11 160 5.82888 1.88275 3.94613 -11.60 -58.79
07-01-31 180 5.81683 1.88275 3.93408 -12.05 -70.84
07-02-02 182 5.81498 1.88275 3.93223 -1.85 -72.69
07-02-09 189 5.80920 1.88275 3.92645 -5.78 -78.47
07-02-16 196 5.80684 1.88275 3.92409 -2.36 -80.83
07-03-15 223 5.79775 1.88275 3.91500 -9.09 -89.92
07-04-11 250 5.79060 1.88275 3.90785 -7.15 -97.07
07-05-24 293 5.77974 1.88275 3.89699 -10.86 -107.93
07-06-06 306 5.77660 1.88275 3.89385 -3.14 -111.07
07-06-14 314 5.77404 1.88275 3.89129 -2.56 -113.63
07-06-21 321 5.77173 1.88275 3.88898 -2.31 -115.94  

 



Bilaga 4:4 
Resultat Konvergensmätningar 

 

 

GRUVA: G2K MÄTPLATS: J4-Syd Y1400
Mäter från höger till vänster vägg i profil 1400

INSTALLERAD: 2006-09- SIGN: KJ

ANTECKNING: Mätningar utförs enligt skiss mp1=2.7m    mp2= 2.7

Datum sign. Dagar Avläsning Ram Längd Konv. (mm)
Y=1400, häng 

till ligg.
06-09-20 KJ 8.472570 0.633980 7.83859 0.00 0.00
06-09-22 KJ 2 8.472570 0.633980 7.83859 0.00 0.00
06-09-25 5 8.469460 0.633980 7.83548 -3.11 -3.11
06-09-27 7 8.467800 0.633980 7.83382 -1.66 -4.77
06-10-05 15 8.463940 0.633980 7.82996 -3.86 -8.63

2006-10-13 23 8.46179 0.633980 7.82781 -2.15 -10.78
2006-10-18 28 8.46050 0.633980 7.82652 -1.29 -12.07
2006-11-03 44 8.45745 0.633980 7.82347 -3.05 -15.12
2006-12-06 77 9.70312 1.882750 7.82037 -3.10 -18.22
2007-01-11 113 9.70000 1.882750 7.81725 -3.12 -21.34
2007-02-02 135 9.70000 1.882750 7.81725 0.00 -21.34
2007-02-16 149 9.69370 1.882750 7.81095 -6.30 -27.64
2007-03-15 176 9.69073 1.882750 7.80798 -2.97 -30.61
2007-04-11 203 9.68780 1.882750 7.80505 -2.93 -33.54
2007-05-24 246 9.67813 1.882750 7.79538 -9.67 -43.21
2007-06-06 259 9.67622 1.882750 7.79347 -1.91 -45.12
2007-06-14 267 9.67387 1.882750 7.79112 -2.35 -47.47
2007-06-21 274 9.67205 1.882750 7.78930 -1.82 -49.29  

 



Bilaga 5:1 
Resultat Extensometermätning 

 

Placering J-ramp Y 1500 V Potentiome 127 mm
Extensometer BOLI-M0207-06-5 Refernsvä 500 mV

Placering 6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Datum Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6
Initiellt

07/05/24 56 58 56 56 52 53
07/05/30 56 58 56 56 52 53
07/06/06 56 58 56 56 52 53
07/06/14 56 58 56 56 52 53
07/06/21 56 58 56 56 52 53

Avlästa värden

6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Rörelse mot Mäthuvud

6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Ackumulerad rörelse mot Ankare 1 (Toe)

Tid 6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Dygn Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 -0.254 -0.254 -0.254 0 -0.762 -0.254 0
6 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0

Rörelse per dygn

Värde Ackumulerad Rörelse
m mm mm/dygn Kommentar

6.88456 0 0-mätning

6.88422 -0.34 -0.03 Liten rörelse
6.88403 -0.53 -0.02 Liten konvergens, ingen mätbar rörelse ext.
6.88351 -1.05 -0.07 Ingen rörelse

Konvergens

 
 



Bilaga 5:2 
Resultat Extensometermätning 

 

Placering J-ramp Y 1400 H Potentiome 127 mm
Extensometer BOLI-M0207-08-5 Refernsvä 500 mV

Placering 6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Datum Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6
Initiellt

07/05/24 55 56 58 57 58 59
07/05/30 55 57 59 58 58 59
07/06/06 58 59 62 59 59 59
07/06/14 60 62 64 60 60 60
07/06/21 62 63 66 62 60 60

Avlästa värden

6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6

0 0 0 0 0 0
0 0.254 0.254 0.254 0 0

0.762 0.762 1.016 0.508 0.254 0
1.27 1.524 1.524 0.762 0.508 0.254

1.778 1.778 2.032 1.27 0.508 0.254

Rörelse mot Mäthuvud

6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0 0 0 0 0 0
0 -0.254 -0.254 -0.254 0 0 0
0 0 -0.254 0.254 0.508 0.762 0.762
0 -0.254 -0.254 0.508 0.762 1.016 1.27
0 0 -0.254 0.508 1.27 1.524 1.778

Ackumulerad rörelse mot Ankare 1 (Toe)

Tid 6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Dygn Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.254 0.000 0.000
6 -0.042 -0.042 -0.042 0.000 0.000 0.000 0.000

13 0.036 0.000 0.073 0.073 0.109 0.109 0.000
21 -0.032 0.000 0.032 0.032 0.032 0.064 0.000
28 0.036 0.000 0.000 0.073 0.073 0.073 0.000

Rörelse per dygn

Värde Ackumulerad Rörelse
m mm mm/dygn Kommentar

4.70864 0 0-mätning
Ankare 5 på gränsen att slå över

4.70705 -1.59 -0.12
4.70614 -2.5 -0.11
4.70536 -3.28 -0.11

Konvergens

 
 



Bilaga 5:3 
Resultat Extensometermätning 

 

Placering J7-ramp Y 1400 H Potentiome 127 mm
Extensometer BOLI-M0207-09-5 Refernsvär 500 mV

Placering 6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Datum Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6
Initiellt 20 34 49 64 57 52

07/05/24 57 58 54 55 55 54
07/05/30 57 58 54 55 55 54
07/06/06 57 58 55 55 56 54
07/06/14 58 59 55 56 57 54
07/06/21 59 59 56 57 57 54

Avlästa värden

6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0.254 0 0.254 0

0.254 0.254 0.254 0.254 0.508 0
0.508 0.254 0.508 0.508 0.508 0

Rörelse mot Mäthuvud

6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 -0.254 0 -0.254 0 0
0 0 0 0 -0.254 0.254 0.254
0 0.254 0 0 0 0.508 0.508

Ackumulerad rörelse mot Ankare 1 (Toe)

Tid 6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Dygn Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

13 0.000 -0.036 0.000 -0.036 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.032 0.000 0.000 0.032 0.032 0.000
28 0.036 0.000 0.000 0.036 0.036 0.036 0.000

Rörelse per dygn

Värde Ackumulerad Rörelse
m mm mm/dygn Kommentar

3.89699 0 0-mätning
Ankare 2 på gränsen

3.89385 -3.14 -0.24 Ankare 4 på gränsen, liten rörelse i vägge, stor konvergens
3.89129 -5.7 -0.38
3.88898 -8.01 -0.53

Konvergens

 
 



Bilaga 5:4 
Resultat Extensometermätning 

 

Placering J4-syd Y 1400 V Potentiome 127 mm
Extensometer BOLI-M0207-07-5 Refernsvä 500 mV

Placering 6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Datum Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6
Initiellt

07/05/24 58 59 57 57 56 58
07/05/30 59 60 58 58 57 58
07/06/06 61 62 60 60 57 58
07/06/14 63 64 62 62 58 59
07/06/21 65 66 64 64 59 59

Avlästa värden

6.00 m 4.50 m 3.00 m 2.25 m 1.50 m 0.76 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6

0 0 0 0 0 0
0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0
0.762 0.762 0.762 0.762 0.254 0
1.27 1.27 1.27 1.27 0.508 0.254

1.778 1.778 1.778 1.778 0.762 0.254

Rörelse mot Mäthuvud

6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.254 0.254
0 0 0 0 0.508 0.762 0.762
0 0 0 0 0.762 1.016 1.27
0 0 0 0 1.016 1.524 1.778

Ackumulerad rörelse mot Ankare 1 (Toe)

Tid 6 m 4.5 m 3 m 2.25 m 1.5 m 0.76 m 0.05 m
Dygn Ankare 1 Ankare 2 Ankare 3 Ankare 4 Ankare 5 Ankare 6 Mäthuvud

0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042 0.042 0.000

13 0.000 0.000 0.000 0.073 0.073 0.073 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.064 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.036 0.073 0.073 0.000

Rörelse per dygn

Konvergens
Värde Ackumulerad Rörelse
m mm mm/dygn Kommentar

7.79538 0 0-mätning

7.79347 -1.91 -0.15
7.79112 -4.26 -0.28
7.7893 -6.08 -0.41  

 



Bilaga 6:1 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

Profiler 

 
Profil Y1400 



Bilaga 6:2 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
Profil Y900 



Bilaga 6:3 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

Modeller 

 
Modell profil Y1400 

 
Modell profil Y900 Dagens läge 



Bilaga 6:4 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
Modell profil Y900 efter brytning 



Bilaga 6:5 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

Resultat 

 
J-ramp profil Y1400, deviatorisk spänning 

 
J-ramp profil Y1400, styrkefaktor 



Bilaga 6:6 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
J-ramp Y1400 före brytning, deviatorisk spänning 

 
J-ramp Y1400 före brytning, styrkefaktor 



Bilaga 6:7 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
J7-ramp profil Y1400, deviatorisk spänning 

 
J7-ramp profil Y1400, styrkefaktor 



Bilaga 6:8 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
J4-Syd profil Y1400, deviatorisk spänning Observera: Skalan skiljer sig från övriga bilder 

 
J4-Syd profil Y1400, styrkefaktor 



Bilaga 6:9 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
J-ramp profil Y900 nuläge, deviatorisk spänning 

 
J-ramp profil Y900 nuläge, styrkefaktor 



Bilaga 6:10 
Indata och resultat, numerisk analys 

 

 
J-ramp profil Y900 färdigbrutet, deviatorisk spänning 

 
J-ramp profil Y900 färdigbrutet, styrkefaktor 
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