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SAMMANFATTNING 

LKAB bedriver gruvbrytning under jord i Malmberget och Kiruna. Metoden som LKAB till-

lämpar är skivrasbrytning och det förarbete som krävs innan produktionen kan starta kallas för 

tillredning. Tillredningen är den process då det drivs tunnlar, ortar, i malmkroppen i olika ni-

våer och dessa benämns fält- och tvärortar.  

Syftet med examensarbetet är att kontrollera andelen överberg med avseende på tre arbetsmo-

ment: borrning, laddning och skrotning. Överberg är den del berg som är utöver den planerade 

teoretiska ortprofilen. För att ortarna ska kunna förhålla sig till de givna måtten måste en viss 

del överberg finnas för att orten ej ska bli för liten. Det mått som anses som acceptabelt över-

berg är ca 10-15%. Överberg utöver detta leder till ökade kostnader i form av bergtransporter 

och av ökade avgasutsläpp. Ortprofilen och arbetsmomenten studeras för de aktiva aktörerna i 

Malmberget; LKABs egna tillredning samt Veidekke (entreprenör under tidsperioden då exa-

mensarbetet utfördes) 

Ortprofilen har kontrollerats genom stereofotografering som syftar till att skapa en 3D-modell 

av digitalt tagna fotografier. 3D-modellen utgör underlag för att beräkna volymer och area för 

ortprofilerna. Samtidigt har själva metoden stereofotografering testats och utvecklats under 

arbetets gång. Borrningen studeras utöver stereofotografering även via borrloggar från borrig-

gar i fält. Borrloggarna studeras med hjälp av Atlas Copcos program Underground Manager 

Pro 2013. 

Två jämförelser har gjorts för att få ett mått på överberget, dels mot en teoretisk profil och 

dels med hänsyn till den stickning som används vid borrningen. Stickning är måttet som borr-

aren avviker med från ortens riktning. Från påslaget förskjuts riktningen i sidled så att hål-

botten hamnar till höger, vänster, under eller ovanför påslaget. Stickningen används för att det 

ska finnas nog med plats till borrutrustning vid nästkommande salva. Jämförelse med profilen 

med hänsyn till stickning görs för att få ett mått på hur borrningen följer planen. 

När de dokumenterade salvorna jämförts med en teoretisk profil är medelvärdet på överberget 

i snitt ca 30% både för LKABs samt för Veidekkes ortdrivning, där de studerade ortarna är 

fältort och tvärort. Detta tyder på att de teoretiska profilerna ej efterlevs. Om jämförelse med 

hänsyn till stickning görs så är resultatet ca 10% överberg för tvärorten vilket tyder på att 

borrning av tvärorten följer den angivna borrplanen. För fältorten är mängden överberg med 

hänsyn till stickning ca 12-18%. Liknande värden fås genom att studera borrloggar tagna från 

borriggar i fält. Dokumentation av skrotningen visar att detta moment genererar mellan 1-10% 

överberg i de studerade orterna vilket kan anses som rimliga volymer. Vid jämförelse med te-

oretisk profil ansvarar skrotningen för ca 10-20% av överberget medans borrning ansvarar för 

ca 80%. Vid jämförelse med hänsyn till stickning så är skrotningen hälften av överberget 

medans borrning/laddning är den andra delen.  

Borrningen bör kontrolleras med avseende på den stickning som används. I dagsläget används 

i tvärorten en stickning på 50 cm i väggarna, anledningen är att ge plats för tester av autoborr-

ning. 
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ABSTRACT 

LKAB conducts mining operations in Malmberget and Kiruna. The mining method used in 

Malmberget is large scale sublevel caving. Before production with this method is possible 

some infrastructure is needed, which is called development drifting. In this process tunnels are 

driven, which in the mining industry are referred to as drifts. Drifting is made at different 

sublevels and the drifts at each level are crosscuts perpendicular to the footwall and a footwall 

drift parallel to the footwall.  

The purpose of this master thesis is to conduct quality controls on three processes in the drill 

and blast cycle: drilling, blasting and scaling. When drifting some excess rock is needed to en-

sure that the drifts are not too small. Excess rock that exceeds the current limit is subject to 

additional costs and also environmental issues such as fumes from transporting the excess 

rock. The profile of the drifts is controlled for active operators in Malmberget: LKAB and 

Veidekke, which was the current actor while the master thesis was conducted.  

The profile of the footwall drifts and crosscuts is controlled by using stereo photograpy. This 

method makes it possible to convert 2D pictures into a 3D model. The 3D model is used for 

calculating volumes and controlling the profile of the drifts. The stereo photography method 

itself was also evaluated and developed.   

The drilling is controlled by both stereo photography but also by analyzing the drilling logs 

from drill rigs in field. These drilling logs are studied using Atlas Copcos program Under-

ground Manager Pro 2013. 

To measure the excess rock in drifting two different comparisons have been made, the first 

comparison have been to compare the real drifts with a completely straight theoretical drift. 

The drifts are not drilled completely straight in reality because each blast length is inclined 

outwards to the sides and in the roof which is called ribbing. This results in a larger area at the 

bottom of the drill holes than at the start, to make sure that the equipment can fit to drill the 

next blast. The second comparison takes the ribbing into consideration. 

When the documented blasts had been compared with the theoretical drifts the average value 

of the excess rock was around 30% for both actors in the mine, LKAB and Veidekke. These 

values suggests that the theoretical profile is not maintained but if comparisons are made con-

sidering ribbing the average value of the excess rock reaches around 10% for the crosscuts 

and 12-18% for the footwall drifts. The same values are obtained by studying the drill logs 

from rigs in field. Documentation of the scaling shows that this step is generating around 1-

10% excess rock. If the volumes are compared with the theoretical drifts the excess rock con-

sists of around 20% scaling and 80% blasting and drilling. If comparisons are made consider-

ing the drilling inclination, the excess rock changes to be more evenly matched, where scaling 

is 50% of the excess rock and blasting and drilling contributes to the other 50%. 

The drilling should be controlled regarding to the inclination/ribbing used today, which is 

50 cm sideways in the walls. This is done because the rigs are being tested in auto drilling 

mode.  
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1 INLEDNING 

Malmberget ligger i Gällivare kommun, ca 70 km norr om polcirkeln. De rika järnfyndighet-

erna i Malmberget är anledningen till att Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB, bedriver 

gruvverksamhet här. Den metod som LKAB tillämpar är skivrasbrytning som kräver att tunn-

lar, så kallade ortar, drivs på olika nivåer i malmkroppen. Från ortarna borras hål upp mot 

överliggande nivåer. Dessa hål laddas och skjuts och på så sätt rasar malmen in i orten där 

malmen lastas ut. Det omliggande gråberget fyller sedan igen tomrummet från malmen.   

Tillredningen i Malmberget under jord ansvarar för att driva fält- och tvärortar. Fältorten är 

orienterad parallellt med malmkroppen. Tvärortarna utgår vinkelrätt från fältortarna och är 

placerade med ca 22,5 meters mellanrum. Detta system upprepas i höjdled med ca 20-30 me-

ters mellanrum och sammanbinds med snedbanor som möjliggör transport mellan nivåerna. 

Ortarna drivs tills hela malmkroppen på varje nivå är täckt. Varje nivå benämns i Malmberget 

som en skiva. När tillredningsarbetet är klart för en skiva kan rasbrytningen påbörjas. 

I Malmberget drev under år 2014 LKAB och externa entreprenörer ca 20 000 meter ort av ty-

perna fält- och tvärort. En liten procentuell minskning av ortarnas geometri skulle därmed be-

tyda stora besparingar. Den kostnad som minskar är transport av berg som sker med lastbil. 

Förutom att spara in på kostnaden för transport, betyder minskad transport mindre avgaser 

som i sin tur ger bättre luft under jord med bättre arbetsmiljö som följd.  

1.1 Syfte 

Denna rapport syftar till att kvantifiera överberg vid tillredning av tvär- och fältort i Malmber-

get under jord, MUJ. 

Skillnader i arbetssätt mellan utförarna kartläggs för de moment som har störst inverkan på 

ortarnas storlek. Dessa arbetsmoment är borrning, laddning och skrotning. Efterlevnad av de 

befintliga borr- och laddplanerna har också studerats. 

Arbetet syftar även till att ta fram mätmetoder för kvantifieringen av överberg. Mätmetoden 

som ska utvärderas är stereofotografering men även användarbarheten av borrloggar från pro-

duktionsriggar studeras. 

1.2 Mål 

 Genom praktik hos både LKAB och Veidekke studera arbetsmomenten borrning, ladd-

ning och skrotning och hur dessa utförs i praktiken, samt att studera om det finns skill-

nader i utförande mellan aktörerna. 

 Studera om arbetsmomenten borrning och laddning följer de givna planerna. 

 Ge förslag till hur dessa arbetsmoment kan göras annorlunda för att minska mängden 

överberg. 

 Kvantifiera överberg med hjälp av stereofotografering före och efter skrotning och på 

så sätt även kunna kvantifiera den volym som skrotningen utgör. 
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 Studera hur borrningen utförs genom att sammanställa data från borrloggar, som visar 

hur borrningen har utförts i verkligheten. Dessa borrloggar tas från riggar tillhörande 

LKAB samt Veidekke. 

1.3 Avgränsningar 

Endast momenten borrning, laddning och skrotning studeras ur salvcykeln. Dessa moment 

studeras genom fältobservationer i hela gruvan. 

Dokumentering av momenten med hjälp av stereofotografering studeras under liknande för-

hållanden genom att nivån för undersökningen väljs till ca 1000 m under jord, samt att endast 

tvär- och fältortar ingår. 

Dokumentationen av borrning med hjälp av programvaran Underground Manager Pro från At-

las Copco 2013, sker i hela gruvan för tvär- och fältort. 

Bergarternas hållfasthetsegenskaper samt ortarnas geometri och huvudsprickgrupper beaktas 

endast övergripande när dessa egenskaper kan antas orsaka avvikelser för ortprofilerna. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Malmberget 

Inom Malmbergsområdet finns över 20 malmkroppar varav LKAB i dagsläget (2015) bryter i 

ca tio av dessa. Se Figur 1 för malmkropparnas utbredning i Malmberget. 

 

Figur 1 De malmkroppar som bryts i dagsläget, samt samhället Malmberget (LKAB, 2015). 

I dagsläget produceras drygt 16 miljoner ton malm/år (LKAB 2015) som sedan omvandlas till 

säljbara produkter. Huvudprodukterna i Malmberget är pellets med en järnhalt på 67% och 

sinterfines med en järnhalt på 70,7%. Dessa produkter utgör en tredjedel av LKABs totala vo-

lym färdiga produkter. Majoriteten av produkterna skeppas från Luleå hamn till kunder i när-

heten av Östersjön. Malmberget räknas som världens näst största underjordsgruva där man 

bryter järnmalm. Den nuvarande huvudnivån M1250 ligger ca 1000 meter underjord och totalt 

är ca 1200 personer anställda i Malmberget båda ovan och under jord. Ovan jord finns sovring 

och anrikning samt två av de sex pelletsverk LKAB driver.  
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2.2 Skivrasbrytning 

Skivrasbrytning (LTU, 2013) bygger på att malm samt gråberg under kontrollerade former ra-

sar ner i tillredningsortar. Malmkroppen är uppdelad i olika nivåer, så kallade skivor. LKAB 

använder sig av en metod där avståndet, dvs höjden mellan skivorna är 20-30 m. Tvärortarna 

har ett avstånd på ca 22,5 m. Tvärortarna går in i malmkroppen för att täcka bredden, medan 

fältortarna går längs med malmkroppen. För att nå varje skiva drivs snedbanor. All infrastruk-

tur som snedbanor, schakt och liknande, drivs i liggväggen då denna inte spricker upp i 

samma omfattning som hängväggen. Hängväggen är det gråberg som hänger över malmkrop-

pen medan liggväggen är det gråberg som malmkroppen ligger mot, Figur 2. En stor fördel 

med skivrasbrytning är att det finns många fronter att bedriva arbete på samtidigt, vilket mini-

merar väntetider och gör att olika moment kan utföras samtidigt.  

 

 

Figur 2 Skivrasbrytning och dess olika moment. Uppifrån sett utförs lastning efter sprängning, nivån under utförs laddning, 

vidare utförs rasborrning och längst ner utförs tillredningen (LTU, 2013) 

Tillredningen är den process som driver ort för att förbereda alla skivor inför produktionsbryt-

ningen. Detta sker genom att alla steg inom salvcykeln följs. LKAB tillreder främst fält- och 

tvärortar medan entreprenören Veidekke ansvarar för att driva största delen av snedbanorna 

till de nya skivorna. En stor del av förberedelserna innan skivorna är klara för produktion är  

tillredning och så mycket som 20% av malmen kan tas om hand under detta förberedande 

abete. När en skiva är färdig tar rasborrningen över. De borrar och laddar den solfjäderfor-

made kransen se Figur 3, steg 2. Kransarna borras med långhålsborrning och täcker tre skivor 
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i höjdled, detta ses på andra bilden i Figur 3. Kransen sprängs och bergmassorna rasar in i till-

redningsortarna där utlastningen sker. Malmen lastas och transporteras till krossar som finns 

på varje huvudnivå. Den krossade malmen samlas upp i skippar och transporteras upp till da-

gen för vidare hantering i sovrings- och anrikningsverk.  

 

Figur 3 Momenten vid skivrasbrytningen ur ett 2d perspektiv (LKAB, 2015) . 

2.3 Tillredningscykeln 

Den layout som tillredningen i LKAB använder sig av vid drivning av fält- och tvärort visas i 

Figur 4. Fältorten är något mindre än tvärorten med en tvärsnitts area på 29,2 m2 jämfört med 

30,8 m2. Bredden för fältorten är 5 m med en höjd på 5,5 m medan tvärorten har en bredd på 

6,5 m och en höjd på 5 m. 

 

Figur 4 Till vänster är tvärsnittet för tvärort  den högra för fältorten med en area på 30,8 m2 respektive 29,2 m2. 

Vid drivning av ortar ingår följande moment i tillredningscykeln: 

Utsättning 

Utsättaren markerar riktning och aktuell borrplan i orten som ska borras. Utsättaren mäter 

även in och jämför ortens verkliga läge gentemot det planerade. Om det av någon anledning 

blivit en snedskjuten salva så korrigerar utsättaren detta med ändrad riktning för salvan. Ut-

sättning av salvor sker med totalstation. 
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Borrning 

Innan borrning påbörjas kontrolleras gavelsäkerheten. Om borraren inte kan handskrota det 

som behövs, tillkallas skrotaren. Borrning utförs med Atlas Copco Boomer med dubbla bom-

mar, 16 fots borrstål, med en salvlängd på 4,88 m. Borrningen utförs utifrån den borrplan och 

riktning som utsättaren angivit på gavelväggen. Borrplanerna finns förprogrammerade i ma-

skinerna och innehåller antal hål, hålens stickning och ortens tvärsnitt. Referensplan används 

för att sätta en punktlinje parallellt med gaveln på den mest utstående punkten på gaveln. 

Detta görs för att borrningen ska sluta på samma nivå i botten av salvan. Den vinkel mot or-

tens riktning som hålen borras kallas stickning, dvs. borrhålet förskjuts med ett bestämt mått i 

sidled/höjdled mot borrhålets påslag. 

Laddning 

Innan laddning påbörjas kontrolleras gavelsäkerheten. Om laddaren inte kan handskrota det 

som behövs tillkallas skrotaren. Laddning utförs med en specialbyggd lastbil (laddbil) med 

separata tankar för matris och gasningsvätska. Dessa komponenter blandas samman i ladd-

slangen vid laddningen och blir därefter emulsionssprängämne. Korglyft används för att ladda 

salvans övre del. De nedre hålraderna samt botten laddas från marken. Varje hål  fylls med 

sprängmedel samt en tidsfördröjd stötvågssprängkapsel, s k Nonel, som placeras i botten av 

hålet. Beroende på vilket hål som laddas i gaveln används olika mängd sprängmedel och 

sprängkapslar med olika fördröjningsintervall. Takets konturhål laddas med mindre mängd 

sprängmedel. Salvan skjuts från mitten av gaveln ut mot konturen. Mindre mängd sprängme-

del i konturen krävs för att det är lättare att skjuta lös berget då mycket svällutrymme redan 

frigjorts. Andra fördelar är att få en jämnare kontur samt en mindre zon med sprängskador. 

Skjutning 

Vid färdigställande av laddning så knyts Noneltrådarna samman med pentylstubin och pen-

tylen i sin tur kopplas till en elektrisk sprängkapsel. Salvan blir då elektriskt laddad och skjuts 

på behörigt avstånd med en laddapparat. 

Vattning/Lastning 

Efter skjutning av tillredningsort vattnas det lösskjutna berget för att binda upp damm och 

skjutgaser. Det lösskjutna berget lastas därefter ut och transporteras iväg med lastbil. 

Skrotning 

Allt berg som sitter löst efter skjutningen av en salva utgör en risk och måste tas ned. Detta 

gör tillredningsskrotaren med en skrotrigg. Skrotriggen är en maskin utrustad med ett hydraul-

spett och dess uppgift är att ta ned löst berg från väggar, tak och gavel. Berg tas ner tills områ-

det anses säkert nog för nästa moment. Operatören strävar mot att efterlikna teoretisk valvpro-

fil så långt som möjligt för att säkerställa valvverkan. 

Rensning/tvättning 

Efter att salvan är färdigskrotad rensas orten. Därefter tvättar vattenbilen av salvan för att få 

bättre vidhäftning på sprutbetongen som tillkommer vid nästa moment.  

Sprutning 

Det kala berget är nyligen skrotat och anses säkert. Detta är dock en färskvara vid högre spän-
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ningar och betongsprutningen gör att säkerheten kan hållas under en längre tid (Berganvis-

ning, 2010). Sprutbetong är en ytförstärkning som syftar till att förhindra att löst berg faller ut 

mellan de bultar som installeras, samt att den även skapar ett trycksatt valv i bergmassan till-

sammans med bultarna. Väggar och tak täcks med fiberarmerad sprutbetong tills tjockleken är 

den som fastställts för det specifika området. Genom att fiberarmera sprutbetongen klarar den 

av större deformationer och laster. 

Bultning/Nätning 

Om säkerheten kan fastställas med endast fiberarmerad sprutbetong är detta steg ej nödvän-

digt (Berganvisning, 2010). Vanligtvis bultas varje salva i vägg och tak med 3-4 rader, cirka 

9 bult i varje rad med ett avstånd på ca 1,5 m mellan raderna. Beroende på bulttyp installeras 

dessa på olika sätt. Kirunabulten är en statisk helingjuten förstärkning som fästs genom att 

dess kil förankras i borrhålets botten. Om förhållandena kräver en dynamisk förstärkning an-

vänds istället en D-bult tillsammans med nät. Denna bult är en slät stång med en rad ankare 

längs dess längd. Dessa ankare förankras i borrhålet med hjälp av cement. De släta partierna 

av bulten kan fritt deformeras mellan ankarna när de utsätts för last. Till skillnad från Kiruna-

bulten kan denna bulttyp deformeras mer innan den går i brott. All sorts bultning syftar till att 

hålla fast block och kilar etc men även att samverka tillsammans med nät och sprutbetong då 

dessa elements används 
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3 METOD 

3.1 Fallstudie 

Fallstudien har gjorts med syfte att göra en kvalitetskontroll av de arbetsmoment som har 

störst inverkan på ortprofilen i tvärort samt fältort. Dessa arbetsmoment dokumenteras och 

observeras för båda utförarna för att se om det finns skillnader i arbetsmoment mellan de olika 

aktörerna. 

 För att förhållanden ska vara likvärdiga under dokumentationen har ortar valts som är 

belägna på ca 1000 m djup, samt att enbart fält- och tvärortar ingått i studien. 

 Maskiner som används vid skrotning av LKABs samt Veidekkes personal ska vara ut-

rustade med hydraulspett för att en rättvis jämförelse ska vara möjlig. 

 Bergförhållanden tas i beaktning då dessa skiljer sig mellan de områden som har doku-

menterats. Både malm och gråberg, samt gråbergsinblandad malm dokumenteras för 

att se skillnader vid skrotning av de olika förhållandena. Geologiska egenskaper med 

avseende på bergarters hållfasthet tas ej i beaktning på grund av tidsbrist. 

Underlag till studien har insamlats genom fältobservationer i form av praktik hos både LKAB 

och Veidekke. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för hur momenten borrning, ladd-

ning och skrotning utförs i praktiken, vilka problem som kan stötas på i arbetet med dessa, 

samt vilka avvikelser som kan förekomma beroende på operatörens bakgrund och erfarenhet. 

Underlag fås även från salvor dokumenterade med stereofotografering före och efter skrot-

ning. Foton från stereofotograferingen skapar med hjälp av programmet ShapeMetriX en 3D 

modell av fält- eller tvärorten. Med 3D modellen beräknas volymer med hjälp av 2D snitt, 

som sedan jämförs med teoretiska profilen. Om det ej är möjligt att dokumentera steget före 

och efter skrotning vid en salva med samma salvID, (ett salvID ges till alla momenten i en 

salvcykel för den aktuella salvan), så fotograferas ett av stegen före eller efter, detta för att 

möjliggöra en större datainsamling av gavlar. 

Om endast ett av stegen har blivit dokumenterade så ges resultat enligt nedan. 

 Endast dokumentation före skrotning; ger information huruvida borrning samt 

laddning har påverkat konturen 

 Endast dokumentation efter skrotning; ger information om hur de tre stegen borr-

ning, laddning och skrotning har påverkat profilen. 

Något som också påverkar volymen i en salva är hur den horizontella höjdnivån följs vid ut-

lastningen. Detta kan variera och tas därför i beaktning under volymberäkningarna. 

Avslutningsvis samlas data in i form av borrloggar från en av LKABs borriggar respektive en 

av Veidekkes riggar. Dessa borrloggar utvärderas i programmet Undergroundmanager med 

avseende på antal borrade hål i salvan, area vid påhugg, area vid salvbotten, plats vid borr-

ning. Påhuggets area är den area borrhålen bildar vid gaveln, arean vid botten bildas av borr-

hålsbotten för alla hål. Platsen för den borrade gaveln står ej med i Undergroundmanager. 
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Denna plats spåras med hjälp av det datum som borrningen är dokumenterad. Datumet an-

vänds sedan i LKABs rapporteringssystem Giron för att se vilken ort och malmkropp som har 

blivit borrad det datumet. 

3.2 Stereofotografering 

Målet med stereofotografering i detta fall är att kunna skapa en 3D modell av digitalt tagna 

fotografier. Fördelen med denna typ av 3D modell är att den speglar de förhållanden som 

rådde då fotografierna togs. Stereofotografering innebär att två bilder tas på samma objekt 

med olika infallsvinkel. Figur 5 visar de kriterier som bör uppfyllas vid utförandet av stereo-

fotografering. 

 

Figur 5 Beskriver baslinjen och avståndet till gaveln samt de kriterier som krävs för att bilda en 3D modell av två fotografier 

(3GSM, 2011). 

Den gemensamma punkten på objektet knyter ihop fotografierna genom överlappning. Det är 

möjligt att med hjälp av detta och en baslinje att skapa en 3D-modell. Baslinjen är linjen mel-

lan fotograferingsplatserna för det stereoskopiska bildparet, som skapar den virtuella kopp-

lingen mellan de två digitala fotografierna. Enligt Isaksson 2015 krävs för stereofotografering 

under jord att objektet lyses upp väl och att ljuset är jämnt fördelat. 

Modellen skapas i programmet ShapeMetriX3D (3GSM, 2010). Eftersom kameramodell och 

kamerainställningar är kända kan programmet utifrån detta och baslinjen skapa ett tredimens-

ionellt punktmoln som de verkliga fotografierna projiceras på. Jämnheten/densiteten i punkt-

molnet beror på jämnheten på objektet samt om delar av objektet är skymt från den plats foto-

grafierna tas. Ett skymt område på objektet noteras i punktmolnet genom att närmaste punkter 

extrapoleras till varandra så att en linje dras mellan punkterna. Programmet behöver inte veta 
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avståndet till objektet vid fotograferingen för att ha möjlighet att göra en modell utan detta av-

stånd bör endast hålla sig inom rimliga gränser. Baslinjens mått behöver i vissa fall inte heller 

vara känt för att en skalenlig modell ska kunna tas fram. 

Utrustningen som används vid stereofotografering kommer från ShapeMetriX och består av 

en förinställd kamera, en bärbar dator med mjukvara, referensstolpe med tillhörande brickor 

samt två stycken kamerastativ. Det behövs även minst två stycken batteridrivna lampor för 

ljussättning av objekt under jord. Några olika varianter av stereofotografering finns med för-

delar och nackdelar beroende på appliceringsområde. Nedan beskrivs några kända metoder. 

Notering av baslinje för koordinatsystem 

Baslinjens längd noteras och utifrån detta mått bygger ShapeMetriX ett koordinatsystem vil-

ket möjliggör mätning direkt ur den färdiga 3D-modellen (Nordqvist, 2015). Fotografering 

sker med hjälp av två stativ där baslinjen noteras. Detta är en smidig metod då minst utrust-

ning behövs, men det är även den känsligaste metoden då fel mått på baslinje överförs linjärt 

till 3D-modellen. 

Rangepoles 

Om man inte noterar baslinjens mått kan man istället använda sig av en referensstolpe med 

brickor. Referensstolpen placeras lodrätt med hjälp av ett vattenpass fäst på stativet. Brick-

orna sätts på stolpen och ett bestämt cc avstånd mellan brickorna fastställs. Detta avstånd an-

vänds senare i ShapeMetriX för att bygga koordinatsystemet till 3D-modellen. Stativet place-

ras så nära väggen som möjligt för att minimera skuggor i fotot. Baslinjen noteras ej, men bör 

hålla sig inom intervallet 1/5-1/8 av avståndet till objektet. Denna metod är säkrare med avse-

ende på koordinatsystemet i modellen men osäkert vid det praktiska utförandet. Dokumente-

ring av salvor innan förstärkningen har installerats är ej möjlig eftersom personal ej får vistas 

under oskrotat och oförstärkt berg, vilket gör att denna metod inte lämpar sig för denna studie. 

Totalstationsinmätta punkter 

Istället för någon av metoderna ovan så kan istället inmätta koordinater från markeringar på 

objektet användas. Dessa markeringar bygger koordinatsystemet. För denna metod krävs åt-

minstone tre referenspunkter, fler punkter ökar modellens noggrannhet. Dessa referenspunkter 

på bilden får inte bilda en rät linje som modellen kan rotera runt. Punkterna mäts in med hjälp 

av en totalstation. De totalstationsinmätta punkterna gör att modellen får rätt riktning i gruvan 

och strukturanalyser samt kartering kan göras direkt i modellen utan vidare modifikationer. 

Denna metod ger störst säkerhet för koordinatsystemet förutsatt att punkterna väljs på samma 

sätt i verkligheten som i programmet. Metoden är den mest krävande med avseende på tid och 

utrustning. Avstånd till gavel samt avstånd mellan baslinje behöver inte noteras utan bör 

endast hålla sig inom samma intervall som för metoden med range poles. 

Utifrån dessa metoder valdes den enklaste metoden där endast baslinjens mått noterades. 

Detta gjordes för att spara tid och utrustning. Metoden med referensstolpen valdes bort på 

grund av att personal inte får vistas under oskrotat eller oförstärkt berg. Baslinjens mått har 

satts till en meter vid alla fotograferingstillfällen då detta bedömdes vara ett mått som passade 

de flesta avstånd från gaveln och inom intervallet 1/5-1/8 av avståndet till objektet. Den övre 

gränsen på detta intervall kan teoretiskt sträcka sig till ca 1/14.  
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3.3 Volym och areaberäkningar 

För analys av ortens storlek i programmet ShapeMetriX görs först en 3D-modell av bildparet. 

Detta görs både för steget före samt steget efter skrotning. Modellerna sammanfogas med 

hjälp av sex stycken referenspunkter som markeras vid fotograferingstillfället före skrotning. 

Markeringarna väljs på ett sådant sätt att fotografering kan ske så nära objektet som möjligt, 

det vill säga i brynet mellan kalt berg och föregående förstärkt salva, se Figur 6.

 

Figur 6 En gavel fotad ”före skrotning” vid malmkropp Printzsköld på nivån 996. De rödmarkerade kryssen indikerar de ko-

ordinater som används för att sammanfoga fotografering av steget ”efter skrotning”. 

För att mäta volymen av både salvorna och skrotningen används 2D-snitt av ortprofilen. För 

en salva tas fyra stycken 2D-snitt vinkelrätt ortens riktning med start i brynet mellan sprutbe-

tong och kalt berg. Snitten tas med en meters mellanrum för att få ett representativt medel-

värde på salvans volym över salvans längd. En typsalva är ca 4,65 meter men ojämnheter i ga-

veln gör att ett snitt där kan ge missvisande data för salvans kontur, varför salvan endast do-

kumenteras de fyra första metrarna.  

För att underlätta arbetet tas snitten då både steget före och steget efter skrotning är inlagda i 

samma modell. Detta arbetssätt ger en rättvis jämförelse mellan de olika stegen då snitten tas 

vid samma koordinater. 3D modellerna rimlighetskontrolleras även i detta steg, dels kontrolle-

ras att modellen efter skrotning är större än modellen före, dels kontrolleras att koordinaterna 

har valts korrekt och de båda modellerna har samma riktning och skala. 

Endast konturen studeras och eventuell indrift i gaveln ignoreras. Indriften går med lätthet att 

studera genom att snittet vrids 90 grader längs orten, detta görs förslagsvis enligt Figur 7. En 

steg för steg guide till modellbyggnad i ShapeMetriX samt metodik vid stereofotografering 
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finns i Bilaga 3. 

 

Figur 7 Ett längsgående snitt visualiserat med programmet ShapeMetriX (vänster) samt snittet importerat till MicroStation 

(höger). 

 

3.4 MicroStation 

MicroStation (Bentley, 2016) används för att beräkna arean från de snitt som tas i 

ShapeMetriX. Snitten importeras till MicroStation där varje fil innehåller steget före och ste-

get efter skrotning. Figur 8 visar de båda snitten jämfört med teoretisk profil för fältort.  

 

Figur 8 Tunnelprofil innan skrotningen (blå linje) som visar överberg och underberg, samt tunnelprofil efter skrotning (gul 

linje) där överberget ökat och underberget är borta. Teoretisk profil av tvärort enligt röd linje. 

Varje tvärsnitt från ShapeMetriX modifieras innan areaberäkningarna påbörjas. Om eventu-

ella bergmassor är olastade längs väggen kan modifieringar göras genom att radera konturen 

för högarna och ersätta denna med en linje där väggen mest troligt ska vara. Med hjälp av 



14 

 

detta kan en större variation av gavlar dokumenteras då man i efterhand kan ”gräva” eller 

”rensa” i MicroStation då det ofta förekommer att högar lämnas efter väggarna. Om salvan 

inte är helt utlastad kan MicroStation användas för att ”lasta ut” salvan. Figur 9 visar ett omo-

difierat snitt jämfört med ett modifierat. Snitten importeras till MicroStation från 

ShapeMetriX. 

 

Figur 9 Skillnaden mellan ett omodifierat snitt med ett modifierat, där högar har ”grävts” bort.  

Då volymen av skrotningen beräknas är sulan ointressant eftersom dokumentationen endast 

avser tak och väggar. En gemensam fiktiv sula skapas genom att en horisontell linje dras mel-

lan väggarna, se Figur 9, och på så vis fås volymskillnaden endast för väggar och tak i salvan. 

Steget före skrotning jämförs med teoretisk profil för att se hur borrning och laddning påver-

kar konturen och redovisas som överberg före skrotning. Steget efter skrotning jämförs hur 

borrning, laddning och skrotning har påverkat konturen. Dessa två steg jämförs sedan för att 

beräkna den volym som tillkommit av skrotningen. Detta redovisas som överberg efter skrot-

ning. 

Volymberäkningen sker genom att arean för fyra snitt ur varje salva, med längden en meter 

adderas, vilket då utgör en approximerad volym för en salva som är fyra meter lång. Voly-

merna jämförs sedan med en teoretisk salva på fyra meter för att få ett mått på överberget. 

Volymerna jämförs även med hänsyn till stickning. Vid jämförelse med hänsyn till stick-

ningen fås ett mer rättvist mått på hur väl borraren följer de angivna borrplanerna än om jäm-

förelsen endast hade skett mot det teoretiska värdet. 

Information om hur stor stickning som borraren använder sig av fås genom Underground Ma-

nager samt aktuella borrplaner för fält- och tvärort. Påslagsarea, bottenarea, medelarea samt 

salvvolym utifrån borrplan syns i tabell 1 och 2, med och utan hänsyn till stickning.  

Tabell 1 Area och volym för en tvärortssalva med längden 4 meter, både utan och med hänsyn till stickning. 

Tvärort Påhuggsarea 

(m2) 

Bottenarea 

(m2) 

Medelarea 

(m2) 

Salvlängd 

(m) 

Salvvolym 

(m3) 

Teoretisk 30,8 30,8 30,8 4 123,2 

Med stickning 30.56 43.02 36,95 4 147,8 
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Tabell 2 Area och volym för en fältortssalva med längden 4 meter, både utan och med hänsyn till stickning. 

Fältort Påhuggsarea 

(m2) 

Bottenarea 

(m2) 

Medelarea 

(m2) 

Salvlängd 

(m) 

Salvvolym 

(m3) 

Teoretisk 29,2 29,2 29,2 4 116,8 

Med stickning 29,2 36.62 32,9 4 131 

 

Överberg beräknas med hjälp av skillnaden mellan teoretisk och verklig volym. Denna volym 

divideras med den teoretiska volymen.  
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3.5 Undergroundmanager 

Programmet Underground Manager Pro (Atlas Copco, 2013) används till att avläsa de borr-

loggar som lagras i borriggen efter färdigställd borrning. Borrloggarna visas i programmet 

som antal borrade hål, area för påslaget, area för salvans botten, samt att varje håls stickning 

och längd är visualiserat i olika vyer. Varje enskilt hål kan markeras för att utläsa tidsåtgång 

för borrning, längd och stickningens storlek. Varje salva redovisas med tid för färdigställande 

samt vilket datum borrningen är utförd.  Detta gör att varje borrad salva kan kontrolleras och 

de borrplanerna som borraren följer kan också studeras. Borrplanerna är visualiserade på 

samma vis som en borrlogg med skillnaden att borrplanerna antas följa teorin exakt med en 

slät gavel vid påslaget. I verkligheten är gaveln ojämn och denna ojämnhet går att överblicka i 

Underground Manager. Programmet visar dock inte var salvan är borrad utan det spåras med 

hjälp av datumet i LKABs dagsrapporteringssystem. På så vis får man även veta platsen samt 

om det är malm eller gråberg. Dagrapporteringssystemet tar endast hänsyn till datum för fär-

digställande av en borrad salva. Detta betyder att flera salvor kan vara borrade samma datum 

med samma rigg. Detta i sin tur gör att det inte går att utläsa exakt var den dokumenterade sal-

van från Underground Manager är borrad. Problematiken ovan gäller främst för tvärortar, då 

det borras flest av denna typ. Fältortarna är oftast enskilt förekommande i dagrapporterna vil-

ket gör att området kan bestämmas med större säkerhet. 
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4 RESULTAT 

4.1 Arbetsmoment  

I detta avsnitt presenteras data som framtagits genom: 

 Praktik av arbetsmoment för aktiva aktörer i Malmberget, LKAB och Veidekke 

 Stereofotografering samt bearbetning i MicroStation 

 Underground Manager Pro 2013 sammanställning av borrloggar tagna från riggar i fält 

Borrning LKAB 

Borriggarna som används av LKAB i Malmberget är Atlas Copco Boomer utrustad med två 

stycken matarbalkar, (de balkar som borrmaskinerna är fästa på). Operatören kör riggen till en 

av de gavlar som är utsatta av utsättaren. Även om gaveln är utsatt och markerad kan det ändå 

vara en gaveln som är osäker med avseende på löst berg, uppsprickning, vilket kan ske efter 

det att skrotaren och utsättaren har besiktat gaveln. Om så är fallet måste borraren göra en be-

dömning om det går att borra eller om skrotare måste tillkallas.  

Borrningen börjar med att riggen ställs på plats enligt den riktning som utsättaren har marke-

rat på gaveln. Riktningen och höjden är markerad med ett kors placerat någonstans på gaveln, 

korsets vertikala del sträcker sig till ”sulan” det vill säga golvet i orten. En av matarbalkarna 

riktas längs linjen i sulan för att på så vis ställa riggen i rätt riktning. Det horisontella strecket 

på gaveln anger höjden i datasystemet. Lutningen som indikerar om orten ska luta upp eller 

ned är inställd i den aktuella borrplan som läses in. Då gaveln oftast inte är helt plan väljs ett 

referensplan med start på den punkt på gaveln som är närmast riggen. Detta görs för att borr-

hålens botten ska sluta på samma plan. Detta ger större chans till att nästkommande salva får 

en så plan gavel som möjligt. När riggen är uppställd och borrplanen inläst börjar borraren 

oftast med att borra sulhålen/liggarna samt att stoppa plaströr/liggarslangar i hålens myn-

ningar för att förhindra att vatten, lera, borrkax eller stenar täpper igen hålen. Därefter börjar 

operatören borra resterande hål enligt borrplanen. För att få ett bra påhugg väljer operatören 

en lämplig plats för påhugget. Borrningen börjar sedan sakta samtidigt som påmatningen ökar 

tills borrstången med kronan tryckt mot berget trängt in tillräckligt för att kunna köra för fullt 

och med ett jämnt tempo. Det är viktigt att borrstålet roterar rakt i hålet efter påslaget. Om ro-

tationen är skev bör matarbalken flyttas så att borrningen sker med enda kontaktpunkten 

längst in i hålet, detta för att säkerställa att borrstålet inte avviker från borrplanen. I regel föl-

jer operatörerna borrplanen väldigt noggrant med avseende på antal hål och stickning. Figur 

10 nedan visar exempel på borrplan för fält- samt tvärort. 
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Figur 10 Borrplan för tvärort till vänster samt fältorten till höger. Stickningen är visad genom räta linjer dragna från borrhålen 

med riktning och storlek. Tvärortens stickning är 50 cm i vägg medan fältortens stickning är något mindre, 35 cm. 

Figur 10 visar stickningen via linjen som utgår från varje cirkel. Linjens ändpunkt visualiserar 

var hålet slutar i botten av salvan. Om linjernas ändpunkter i konturen binds samman ses att 

bottenarean är större än påhuggsarean, flera salvor i följd ger då ett sågtandsmönster enligt Fi-

gur 11.

 

Figur 11 Överdriven illustration av sågtandsmönstret i en ort sett från sidan. 

Operatören borrar konturhålen med en av balkarna medan den andra balken borrar de inre hå-

len samt grovhålen i mitten av salvan. Målet är att balkarna ska borra klart sitt sista hål samti-

digt vilket tyder på bra borrplanering. Detta kan ibland vara svårt då grovhålen tar längre tid 

att borra än övriga hål. 

Varje operatör borrar utifrån sin egen erfarenhet, därför kan borrningsutförandet se väldigt 

olika ut beroende på operatör. Dessa olika sätt att borra på betyder inte att resultaten blir olika 

utan att operatörerna tar olika vägar för att nå samma resultat. Vissa kan hoppa över hål me-

dan andra väljer att borra extra hål vilket görs helt och hållet baserat på deras egen erfarenhet. 

Denna erfarenhet bygger på att bergarbetarna kan se sina resultat dagligen. Exempel på skill-

nader kan till exempel vara olika antal grovhål samt olika placering av de inre hålen i salvan. 

Konturen borras alltid enligt borrplan. 

Som nämnts tidigare följer operatörerna till stor del borrplanerna om berget tillåter, vid andra 

bergförhållanden används borrplanen som referens för att mäta hålavstånd på operatörens 

egna borrplan. Om gaveln är stor använder sig operatören av mindre stickning. Vid motsatt 
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förhållande, att gaveln är för liten, gör operatören större stickning för att se till att det finns 

tillräckligt med plats vid nästa salva. Vissa operatörer följer borrplanen slaviskt vilket inte är 

fel, men detta kan leda till att hål främst vid sulan blir för högt placerade och resulterar i en så 

kallad klack, en vertikal upphöjning i vägbanan som leder till problem vid lastning. Det är 

viktigt att borraren ser berget som det är i verkligheten och inte bara på skärmen i riggen.  

Beroende på bergets kvalitet används olika storlek på borrkronorna. Om risk föreligger att hå-

len rasar igen används större stiftkronor såsom 64 mm, vid bra berg används oftast 48 mm. Är 

berget väldigt hårt nöts kronorna snabbare vilket leder till att borrhastigheten, dvs borrsjunket 

blir lägre och salvorna tar längre tid att färdigställa. 

Laddning LKAB 

Laddningen utförs med två operatörer och en specialbyggd lastbil (laddbil) med spräng- 

medelstank samt en korglyft. Vid skiftets start kontrolleras att laddbilen är fylld med matris 

samt gasningsvätska. När gasningsvätskan blandas med matrisen blir denna känsliggjord och 

jäser. Laddarna kontrollerar även att primer, korkar, pentylstubin, elsprängkapslar samt 

Nonel-sprängkapslar med längden 7,8 m finns. Nonel-sprängkapslarna är färdigbuntade av 

personalen i LKABs sprängmedelsförråd. En underdel (37st) och en överdel (37st) utformade 

för en standardsalva i en tvärort. Dessa sprängkapslar detonerar med olika fördröjningsinter-

vall. I en fältort är antalet sprängkapslar mindre och överskottet sparas eller skjuts samtidigt 

som salvan. En förstärkt knall, så kallad primer, fästs på varje Nonel-sprängkapsel för att ge 

förstärkt initiering, detta för att få igång en säker detonation av sprängmedlet vid spräng-

ningen. När daglig tillsyn och materielkontrollen är utförd körs laddbilen till aktuell gavel för 

laddning. Vid ankomst till gavel inspekteras först säkerheten med avseende på löst berg. Om 

laddarna anser att gaveln är osäker handskrotas gaveln i första hand, om säkerhet ändå inte 

kan uppnås måste skrotare tillkallas. Då gaveln är säkrad rensas borrhålen från eventuella ste-

nar som rasat in i hålen, och utsättningen av Nonel-sprängkapslar med tillhörande primers ut-

förs. En operatör sätter ut tändarna på gaveln/salvans undre del medan den andre sätter ut den 

övre delen med hjälp av en lyftkorg som kan röras framåt i höjd och sidled. Vid uppställandet 

av laddbilen är det viktigt att ställa sig på så sätt att korgen har räckvidd över alla hålen i den 

övre delen av salvan. Vid själva laddningen av varje hål fästes Nonel-sprängkapsel med pri-

mer på laddslangen. Slangen förs sedan in till borrhålets botten och matrisen samt gasnings-

vätskan pumpas genom slangen och på så vis fäster sprängkapseln i botten av borrhålet. 

Slangen matas sedan ut ur hålet i samma hastighet som hålet fylls med matrisen. Pumpningen 

stoppas ca 30-50 cm innan mynningen för att ge utrymme för svällfaktorn i matrisen, detta 

kallas för att avladda ett hål. Nonel-slangen som sprängkapseln är fäst vid hänger ut genom 

hålet. Då laddningen är färdig, samlas dessa slangar ihop i fem buntar och pentylstubin knyts 

runt varje bunt för att koppla samman alla buntar, 2 buntar i salvans övre del och 3 buntar i 

salvans nedre del. Stötvågen från pentylstubinen kan slita av intilliggande slangar utan att ini-

tiera dem. Slingan med pentylstubinen dras ut från fronten och sträcks upp så att intilliggande 

Nonel-slangar ligger minst 20 cm från pentylstubinen. Orten som har laddats spärras av fram 

till skjutning. Vid skjutning appliceras en elsprängkapsel till pentylstubinen och därmed blir 

salvan el-laddad. 
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Principen för att spränga en salva är att detonationen sker inifrån och ut. Ju närmare grovhålen 

sprängkapseln är placerad, desto kortare är fördröjningen. Borrhålen fylls med olika mängd 

matris beroende på placering, vilket styrs olika med hjälp av en trådlös dosa med förprogram-

merade knappar där varje knapp representerar en viss mängd matris samt ett visst tryck ge-

nom laddslangen. I regel så fylls konturhålen i anfanget/taket minst, så kallad strängladdning, 

för att erhålla en skonsammare sprängning. De hål som är närmast konturhålen kallas för hjäl-

pare och fylls mer än konturhålen. Innanför hjälparhålen fylls hålen fulla men avladdas ca 50 

cm. De hål som sprängs sist, alltså liggarna i bottensulan, laddas fulla för att säkerställa att 

inga klackar bildas och att nog med kraft finns för att lyfta materialet i sulan så att det blir mer 

lättlastat. Konturhålen och hjälparhålen fylls ibland fullt om berget anses som svårskjutet. 

Skrotning LKAB 

Målet med skrotningen är att få ner löst berg, eventuellt berg som är innanför den teoretiska 

profilen samt att konturen ska eftersträva den teoretiska profilen för ökad valvverkan. Viktig-

ast av allt är att gaveln ska göras säker för personal som senare i salvcykeln ska befinna sig 

under salvan, med eller utan maskin. Är berget väldigt löst eller om strukturstyrda utfall sker 

och det nedfallna berget tar upp så mycket plats att skrotningsriggen ej kommer åt, då måste 

rensning beställas och skrotningen återupptas efter utförd rensning. 

Maskinen som används är en JAMA skrotrigg som är utrustad med ett hydraulspett. Detta är 

det svåraste momentet av de tre som studerats, då det kan vara svårt att avgöra när skrot-

ningen är tillräcklig med avseende på säkerheten. Det kan även vara svårt att bedöma om sä-

kerheten blir bättre genom fortsatt skrotning eller om den tvärtom blir sämre på grund av utö-

kad ortprofil. Skrotningen av en salva börjar oftast vid botten för att ha möjlighet att jämna till 

den ytan först innan nerskrotat berg täcker sulan och sulans hörn. Därefter skrotas anfanget. 

Efter anfanget påbörjas skrotning av taket för att sedan avslutas med väggarna. Denna ord-

ningsföljd är beroende på operatörens val av hur denna anser att salvan kan skrotas. I vissa 

fall kan det vara bra att skrota taket först istället för sulan om det finns hög risk att utfall från 

tak kan rasa på maskinen. 

Utav de tre momenten borrning, laddning och skrotning så är det skrotningen som är mest be-

roende av operatörens erfarenhet. Då berget är hårt och bra är momentet ”lätt”, det lösa berget 

skrotas snabbt ned tills gaveln är fast och säker. Om bergförhållandena är sämre gäller det att 

kunna göra en bedömning när det är dags att sluta. Fortsatt skrotning generar mer volymer 

utan att säkerheten förbättras nämnvärt. Säkerheten kan istället komma att bli sämre då ort-

profilen utökas och avvikelser från tänkt profil blir större. Det kan då vara bättre att avsluta 

skrotningen tidigt trots att konturen är lös. LKABs tillredningsskrotare har tidigare varit utrus-

tad med både ett hydraulspett och skrotarklo samtidigt, denna idé slopades dock då sikten 

kraftigt försämrades med de båda verktygen fastsatta på bommen. 

Borrning Veidekke 

Veidekkes borrning utförs i princip helt i likhet med LKABs personal. Veidekke har samma 

typ av borrigg och de borrplaner som används är även dessa samma som LKABs. 
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Veidekkes personal har ofta en mer varierad erfarenhet inom bergarbete eftersom Veidekke är 

en entreprenör som utför projekt, såsom vägtunnlar, tågtunnlar eller bergrum runt om i Skan-

dinavien. Denna varierande erfarenheten hos operatörerna gör att det i en del fall syns special-

knep inom borrningen. Borrplanen används som referens för att bedöma hålavstånd. En tydlig 

skillnad gentemot LKABs tillredning är att antalet grovhål för Veidekkes borrare är tre istället 

för två. I regel används LKABs borrplan för att borra konturen medan övriga salvhål placeras 

manuellt av borraren.   

Laddning Veidekke 

Samma utrustning och förfarande som LKABs personal med en skillnad att Veidekke kan 

ladda på ackord med ett bonussystem per extra laddad salva som är utöver dagsplanen. 

Skrotning Veidekke 

Veidekke använder sig av en Volvo EW160C grävare med monterat hydraulspett. Volvon är 

mindre och smidigare att förflytta än LKABs JAMA. Hytten är förstärkt men känns mindre 

säker och robust jämfört med JAMAn som LKAB använder sig utav. Skakningar i hytten vid 

utförande av skrotningen är högre jämfört med JAMA. Veidekke använder sig av två olika 

skrotningsverktyg:  hydraulspett på högre nivåer och renskrok på större djup där spänningarna 

är större. Renskroken skrotar genom att riva och skrapa loss berg medan hydraulspettet slår  

lös berget.  

  



22 

 

4.2 Stereofotografering 

För varje malmkropp och nivå sammanfattas de volymresultat som beräknats med hjälp av 

MicroStation för fält- och tvärort både före och efter skrotning. Detta visas i tabellerna genom 

en notering, före eller efter. Procentuellt överberg jämförs med en rent teoretisk profil samt 

för en teoretisk profil där hänsyn tagits till stickning. Hänsyn till stickningen tas för att lättare 

få en uppfattning om hur momentet borrning följer de aktuella borrplaner som används. Be-

räkningen för överberg teoretisk samt överberg med hänsyn till stickning är enligt 

 

(𝑉𝑜𝑙 𝑓ö𝑟𝑒/𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟−𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘)

𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘
∙ 100 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘(%)  (1) 

 

och samma ekvation används då hänsyn tas till stickningen 

 

(𝑉𝑜𝑙 𝑓ö𝑟𝑒/𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟−𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)

𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
∙ 100 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔(%) (2) 

 

De teoretiska värdena återfinns i Tabell 1 och 2 tidigare i rapporten. Procenten skrotning be-

räknas även den med en division enligt   

 

(𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟−𝑉𝑜𝑙 𝐹ö𝑟𝑒)

𝑉𝑜𝑙 𝑓ö𝑟𝑒
∙ 100 = 𝑆𝑘𝑟𝑜𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(%)   (3) 

 

Före och efter skrotning samt skrotning LKAB 

Tabell 3 visar de verkliga volymerna som har dokumenterats i malmkroppen Alliansen (All). 

De ortar som endast har steget ”före” i tabellen tas med trots att steget efter ej gick att doku-

mentera, för att ge en bättre bild av spridningen som kan förekomma. I Alliansen är volymen 

överberg ganska jämn förutom på nivån 1112 ort 498 som hade ca 49% överberg jämfört med 

en helt teoretisk tvärort, och 24% överberg där hänsyn tas till stickning. Skrotningen i Allian-

sen i de dokumenterade fallen är 1-9% och kan anses relativt låg. Bilaga 1 visar information 

om de rådande bergförhållandena för de skrotade salvorna. M för en salva skrotad i malm, G 

för en salva skrotad i gråberg eller M, G för en salva skrotad i en malmkontakt. Den sist-

nämnda bör vara den som generar mest skrotning då övergångszonerna oftast har en mer om-

vandlad och störd bergmassa som är mer känslig för spänningsförändringar och mekanisk på-

verkan. De dokumenterade salvorna påvisar inte entydigt att övergångszonerna genererar mer 

överberg varför denna information endast är lagd i Bilaga 1. 
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Tabell 3 Alliansen före och efter skrotning för tvärort. 

Plats:  

Nivå/Ort 

Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

1112/498 176,0 183,3 42,9 48,8 19,1 24,0 4,1 

1112/501 163,0 178,1 32,3 44,6 10,3 20,5 9,3 

1082/294 148,7 154,0 20,7 25,0 0,6 4,2 3,6 

1082/506 151,5 157,3 23,0 27,7 2,5 6,4 3,8 

1112/486 154,0 160,2 25,0 30,0 4,2 8,4 4,0 

1112/489 147,4 149,2 19,6 21,1 -0,3 0,9 1,2 

1112/489 151,9 162,7 23,3 32,1 2,8 10,1 7,1 

1112/504 164,1 174,9 33,2 42,0 11,0 18,3 6,6 

1112/507 149,5 156,2 21,3 26,8 1,1 5,7 4,5 

1112/471 153,5  24,6  3,9   

1112/477 168,2  36,5  13,8   

MIN 147,4 149,2 19,6 21,1 -0,3 0,9 1,2 

MAX 176 183,3 42,9 48,8 19,1 24,0 9,3 

MEDEL 157,1 164,0 27,5 33,1 6,3 10,9 5,3 
 

I Gunilla (Gn), är storleken på de dokumenterade ortarna mindre än ortarna i Alliansen. Nivån 

är 1023 och ortarnas dokumenterade volym visas i Tabell 4. Vissa av ortarna har varit för små 

men efter skrotning har de hamnat över den teoretiska volymen. Det är därför andelen skrot-

ning är större i detta fall, för att kunna uppnå en tillräckligt stor profil. Skrotningen har dock 

inte överskridit profilen när hänsyn till stickning tas. 

Tabell 4 Gunilla före och efter skrotning för tvärort 

Plats:  

Nivå/Ort 

Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

1023/3520 110,3 126,0 -10,5 2,3 -25,4 -14,7 14,2 

1023/3520 139,7  13,4  -5,5   

1023/3540 118,9 129,6 -3,5 5,2 -19,6 -12,3 9,0 

1023/3540 148,1  20,2  0,2   

1023/3580 158,5 162,1 28,7 31,6 7,2 9,7 2,3 

MIN 110,3 126 -10,5 2,3 -25,4 -14,7 2,3 

MAX 158,5 162,1 28,7 31,6 7,2 9,7 14,2 

MEDEL 135,1 139,2 9,66 13,0 -8,62 -5,8 8,5 

 

Tabell 5 beskriver de dokumenterade volymerna för ortar i Printzsköld (Pr). Volymerna är 

högre än i Gunilla men lägre än i Alliansen. Spridningen är jämn med enstaka avvikande vär-

den uppåt eller nedåt där volymen efter sprängning har varierat från 110 m3 till 158 m3, med 

ett medelvärde på 135 m3. Även i dessa fall är den dokumenterade skrotningen relativt låg. 
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Tabell 5 Printzsköld före och efter skrotning för tvärort 

Plats:  

Nivå/Ort 

Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

996/3590 144,2 156,7 17,0 27,2 -2,4 6,0 8,7 

996/3610 143,0 145,9 16,1 18,4 -3,4 -1,3 2,0 

1023/3960 154,9 158,2 25,7 28,4 4,8 7,0 2,1 

1023/4000 151,1 156,1 22,6 26,7 2,2 5,6 3,3 

1023/4000 158,3 165,9 28,5 34,7 7,1 12,2 4,8 

1023/4020 132,0 136,2 7,14 10,6 -10,7 -7,8 3,2 

1023/4200 132,6 142,8 13,5 22,3 -10,3 -3,4 7,7 

996/2410 113,3  -8,0  -23,3   

996/2430 145,1  17,8  -1,8   

1023/3940 150,7  22,3  1,9   

1023/4020 156,2  26,8  5,7   

1023/4180 149,1  21,0  0,9   

MIN 110,3 136,2 -8,0 10,6 -23,3 -7,8 2,0 

MAX 158,5 165,9 28,5 34,7 7,1 12,2 8,7 

MEDEL 135,1 151,7 17,5 24,0 -2,4 2,6 5,4 

 

Endast två salvor dokumenterades i malmkroppen Viri med resultat enligt Tabell 6. 

Tabell 6 Viri före och efter skrotning för tvärort 

Plats:  

Nivå/Ort 

Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

1074 751 142,6 144,7 15,8 17,5 -3,5 -2,1 1,5 

1074 753 165,5 172,1 34,3 39,7 12,0 16,4 4,0 

MEDEL 154,1 158,4 25,1 28,6 4,25 7,15 2,8 

 

Fältortar drivs mer sällan än tvärortar vilket gjorde att dokumentationen av fältortarna var svå-

rare att utföra. Resultatet var att endast två fältortar dokumenterades både före och efter skrot-

ning, dessa visas i Tabell 7. 

Tabell 7 Fältort före och efter skrotning 

Plats:  

Nivå/Ort 

Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

All 1112 LH 141,1 148,0 20,8 26,7 7,2 12,5 4,9 

Pz 996 LH4 135,7 144,3 16,2 23,5 -3,2 9,7 6,3 

Ho 1023 LH 144,0  23,3  9,4   

MEDEL 140,3 146,2 20,1 25,1 4,5 11,1 5,6 

 

Resultat före och efter skrotning samt skrotning Veidekke 

Veidekke har ortdrivning som omfattar infrastruktur med stor spridning över hela gruvan och 

har få gavlar jämfört med LKABs tillredning. Detta gör att Veidekkes drivning utförs snabbt 

för enskilda gavlar. Svårigheten med den snabba enskilda gaveldriften är att momenten i salv-

cykeln mer eller mindre står i kö till att utföra sitt moment för aktuell gavel. Då LKAB samlar 
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många gavlar på samma ställe så utförs varje moment för alla gavlar i området innan nästa 

moment i salvcykeln tar vid. Det gör att det finns mer tid att dokumentera LKABs gavlar jäm-

fört med Veidekkes gavlar. Därför finns endast två salvor i steget före och efter dokumente-

rade för Veidekke. För att ändå få en överblick över förhållandet har stegen före eller efter an-

vänts för att se spridningen i volym för Veidekkes ortdrivning. 

Tabell 8 visar hur Veidekke har drivit de dokumenterade salvorna och vilken spridning i vo-

lym dessa har. Volymerna i de dokumenterade fallen har högre medelvärden än LKABs ortar, 

men då antalet dokumenterade salvor har varit få kan inte slutsatser dras om detta gäller gene-

rellt för Veidekkes ortdrivning. 

Tabell 8 Dokumenterade salvor för Veidekkes räkning oavsett om det är steget före eller efter. 

Plats/ Nivå/Ort Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

All 1052 2850 160,2  30,0  8,4   

Ho 1051 2670 161,4  31,0  9,2   

Ho 1051 2710 155,5 166,7 26,2 35,3 5,2 12,8 7,2 

Öde 1078 0782  167,9  36,3  13,6  

Öde 1078 3510  166,1  34,8  12,4  

Öde 1078 3530 171,4 172,9  40,3  17,0 0,9 

Öde 1078 3550  173,4 39,1 40,7 16,0 17,3  

MEDEL  162,1 169,7 31,6 37,5 9,7 14,6  

 

Resultat efter skrotning och sprutad gavel 

Detta avsnitt behandlar den dokumentation som skett efter att en skrotad gavel har blivit för-

stärkt med fiberarmerad sprutbetong. I de flesta fall har markeringarna som använts för att 

koppla ihop modellerna försvunnit under betongen, men där markeringarna fortfarande har 

varit synliga så har dokumentationen utförts. Detta gjordes för att se hur sprutning och skrot-

ning kan tänkas påverka varandra. Resultat i Tabell 9 visar därmed salvans volym före skrot-

ning jämfört med salvans volym efter sprutning av en skrotad salva. Det kolumnerna visar är 

att alla värden före och efter är liknande varför volymen skrotning är ungefär densamma som 

volymen sprutbetong vid förstärkning. 

Tabell 9 Resultat efter skrotning där sprutning har skett 

Plats/ Nivå/Ort Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

All 1112 504 164,1 167,7 33,2 36,1 11,0 13,5 2,19 

All 1112 501 163,0 164,5 32,3 33,5 10,3 11,3 0,92 

All 1112 LH 141,1 141,2 20,8 20,9 7,2 7,3 0,07 

Öde 1078/3530 171,4 165,7 39,1 34,5 16,0 12,1 -3,33 

 

Då skrotningen är intressant, har denna uppskattats genom att mängden sprutbetong som an-

lagts i orten har beräknats för en tjocklek på 0,1m samt att längden på tvärsnittets kontur mät-

tes till ca 18 m för alla fallen, detta gjordes i MicroStation. Med detta och en salvlängd på fyra 

meter så uppskattades volymen sprutbetong. Volymen drogs ifrån på steget ”efter sprutning 
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av en skrotad salva” för att neutralisera momentet sprutning. Resultatet ses i Tabell 10 där ett 

värde finns på den skrotning som kan antas ha förekommit. 

Tabell 10 Resultat då sprutning tagits bort 

Plats/ Nivå/Ort Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning  

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) Skrot (%) 

All 1112 504 164,1 174,9 33,2 42,0 11,0 18,3 6,58 

All 1112 501 163,0 178,1 32,3 44,6 10,3 20,5 9,26 

All 1112 LH 141,1 148,0 20,8 26,7 7,2 12,5 4,89 

Öde 1078/3530 171,4 172,9 39,1 40,3 16,0 17,0 0,88 

 

Sammanfattning resultat 

Medelvärden av överberg fördelat på malmkropp men oberoende av aktör redovisas i Tabell 

11 där fältortar redovisas som fältort och resten är tvärortar. 

Tabell 11 medelvärden av överberg för de olika malmkropparna 

Plats/Antal Volym Överberg Teoretisk Överberg Stickning 

Före (m3) Efter (m3) Före (%) Efter (%) Före (%) Efter (%) 

All (9) Medel 157,1 164,0 27,5 33,1 6,3 10,9 

Gn (3) Medel 135,1 139,2 9,66 13,0 -8,6 -5,8 

PZ (6) Medel 132,2 151,7 17,5 24,0 -2,4 2,6 

Viri (2) Medel 154,1 158,4 25,1 28,6 4,3 7,2 

Fältort (2) Medel 140,3 146,2 20,1 25,1 4,5 11,1 

Öde (5) Medel 162,1 169,4 31,6 37,4 9,7 14,6 

 

Medelvärden samt max och min värden för skrotningen presenteras i Tabell 12 där majorite-

ten av dokumentation är från LKAB och endast ett värde är från Veidekke. 

Tabell 12 Procentuell skrotning 

Plats: All(9) Pz(7) Gn(3) Viri(2) Fältort(2) Veidekke(1) 

Min(%) 1,2 2,0 2,3 1,5 4,9 7,2 

Max(%) 9,3 8,7 14,2 4,0 6,3 7,2 

Medel (%) 5,3 5,4 8,5 2,8 5,6 7,2 

 

Tabell 13 visar den andel som borrning, laddning respektive skrotning har av den totala mäng-

den överberg jämfört med en teoretisk salvlängd utan hänsyn till stickning, för att se vilket 

moment som ger den största mängden överberg. En hög andel överberg för borrning och ladd-

ning antyder att dessa moment avviker från aktuell plan. I detta fall får skrotningens andel av 

det totala överberget ett lågt värde. Ett negativt värde för borrning och laddning antyder att 

orten är för liten och att det är underberg istället för överberg. De negativa värdena i tabellen 

ger extrema värden för skrotningen, som då används för att ta bort det berg som gör orten för 

liten.  

  



27 

 

Tabell 13 Visar storleken som momenten har på det totala överberget utan hänsyn till stickning 

Plats/Nivå/ort Orttyp 

Totalt 

överberg 

(m3) 

Överberg Andel av tot överberg 

Borr/Ladd (m3) Skrotning (m3) Borr/Ladd (%) Skrot (%) 

All 1112 498 tvärort 60,1 52,8 7,3 87,9 12,1 

All 1112 501 tvärort 54,9 39,8 15,1 72,5 27,5 

All 1082 294 tvärort 30,8 25,5 5,3 82,8 17,2 

All 1082 506 tvärort 34,1 28,3 5,8 83,0 17,0 

All 1112 486 tvärort 37,0 30,8 6,2 83,2 16,8 

All 1112 489 tvärort 26,0 24,2 1,8 93,1 6,9 

All 1112 489 tvärort 39,5 28,7 10,8 72,7 27,3 

All 1112 504 tvärort 51,7 40,9 10,8 79,1 20,9 

All 1112 507 tvärort 33,0 26,3 6,7 79,7 20,3 

All 1112 LH fältort 31,2 24,3 6,9 77,9 22,1 

GN 1023 3520 tvärort 2,8 -12,9 15,7 -460,7 560,7 

GN 1023 3540 tvärort 6,4 -4,3 10,7 -67,2 167,2 

GN 1023 3580 tvärort 38,9 35,3 3,6 90,7 9,3 

PZ 996 3590  tvärort 33,5 21,0 12,5 62,7 37,3 

PZ 996 3610 tvärort 22,7 19,8 2,9 87,2 12,8 

PZ 996 LH4 fältort 27,5 18,9 8,6 68,7 31,3 

PZ 1023 3960 tvärort 35,0 31,7 3,3 90,6 9,4 

PZ 1023 4000 tvärort 32,9 27,9 5,0 84,8 15,2 

PZ 1023 4000 tvärort 42,7 35,1 7,6 82,2 17,8 

PZ 1023 4020 tvärort 13,0 8,8 4,2 67,7 32,3 

PZ 1023 4200 tvärort 19,6 9,4 10,2 48,0 52,0 

Viri 1074 751 tvärort 21,5 19,4 2,1 90,2 9,8 

Viri 1074 753 tvärort 48,9 42,3 6,6 86,5 13,5 

Ho 1051 2710 tvärort 43,5 32,3 11,2 74,3 25,7 
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För att göra en mer rättvis bedömning gentemot borrning görs även en jämförelse med hänsyn 

till stickning, vilket visas i Tabell 14. Låga andelar för borrning respektive laddning av totalt 

överberg antyder att aktuella planer följs väl och att skrotningen då får en högre andel av to-

talt överberg. I de fall underberg förekommer blir resultaten missvisande eftersom jämförel-

sen bygger på att överberg ska förekomma. Ortar med underberg visas ändå i tabellen för att 

få en översikt på hur skrotning används för ge orten rätt storlek. 

Tabell 14 Visar storleken som momenten har på det totala överberget med hänsyn till stickning. 

Plats/Nivå/ort Orttyp 

Totalt 

överberg 

(m3) 

Överberg Andel av tot överberg 

Borr/Ladd (m3) Skrotning (m3) Borr/Ladd (%) Skrot (%) 

All 1112 498 tvärort 35,5 28,2 7,3 79,4 20,6 

All 1112 501 tvärort 54,9 39,8 15,1 72,5 27,5 

All 1112 501 tvärort 30,3 15,2 15,1 50,1 49,9 

All 1082 294 tvärort 6,2 0,9 5,3 14,3 85,7 

All 1082 506 tvärort 9,5 3,7 5,8 38,8 61,2 

All 1112 486 tvärort 12,4 6,2 6,2 49,9 50,1 

All 1112 489 tvärort 1,4 -0,4 1,8 -30,1 130,1 

All 1112 489 tvärort 14,9 4,1 10,8 27,4 72,6 

All 1112 504 tvärort 27,1 16,3 10,8 60,1 39,9 

All 1112 507 tvärort 8,4 1,7 6,7 20,1 79,9 

All 1112 LH fältort 16,4 9,5 6,9 57,9 42,1 

GN 1023 3520 tvärort -21,8 -37,5 15,7 172,0 -72,0 

GN 1023 3540 tvärort -18,2 -28,9 10,7 158,7 -58,7 

GN 1023 3580 tvärort 14,3 10,7 3,6 74,8 25,2 

PZ 996 3590  tvärort 8,9 -3,6 12,5 -40,7 140,7 

PZ 996 3610 tvärort -1,9 -4,8 2,9 251,4 -151,4 

PZ 996 LH4 fältort 12,7 4,1 8,6 32,3 67,7 

PZ 1023 3960 tvärort 10,4 7,1 3,3 68,2 31,8 

PZ 1023 4000 tvärort 8,3 3,3 5,0 39,6 60,4 

PZ 1023 4000 tvärort 18,1 10,5 7,6 58,0 42,0 

PZ 1023 4020 tvärort -11,6 -15,8 4,2 136,2 -36,2 

PZ 1023 4200 tvärort -5,0 -15,2 10,2 303,3 -203,3 

Viri 1074 751 tvärort -3,1 -5,2 2,1 167,4 -67,4 

Viri 1074 753 tvärort 24,3 17,7 6,6 72,8 27,2 
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4.3 Resultat Underground Manager Pro 

Här visas resultat från borrloggarna för LKABs och Veidekkes borriggar. Överberg från borr-

ning beräknas genom att verkligt borrad salva jämförs med en teoretisk profil utan hänsyn till 

stickning samt med en teoretisk profil med hänsyn till stickningen 

(𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎−𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎)

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎
∗ 100 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 (4) 

Den teoretiska medelarean beräknas med hjälp av Tabell 1 och 2 tidigare i rapporten samt 

med ekvation 1 och 2. 

Platskolumnen innehåller olika ortar för en salva, eftersom det i databasen ej går att spåra ex-

akt var borriggen varit. Endast datum då ortarna har borrats och av vilken maskin går att 

spåra. Påhuggsarean visar om det redan vid borrningens start förekommer överberg. Botten-

arean indikerar den stickning som använts. Dessa areavärden läses av från filerna som loggas i 

borriggarna. Tabell 15 nedan visar sammanställda borrloggar för LKABs borrigg 671.  

Tabell 15 Borrloggar för tvärort tagna från LKAB Boomer 671, ID 8999 1664 00 

Plats/Nivå/Ort Verklig Area 

påhugg (m2) 

Verklig Area 

botten (m2) 

Verklig 

Medel Area 

(m2) 

Överberg 

(%) 

Överberg 

Stickning 

(%) 

AL-1082 o5090, PR-

1023 o3900 32,03 46,41 

 

39,22 27,33 6,14 

PR-1023 o3860,o3940 31,65 47,01 39,33 27,69 6,44 

PR-1023,o3880,o4000 32,49 46,48 39,485 28,19 6,86 

AL-1112 o5040 o5070 28,3 48,47 38,385 24,62 3,88 

PR-1023 o4020 32,42 47,32 39,87 29,44 7,90 

GN-1023 o3540 32,39 45,8 39,095 26,93 5,80 

GN-1023 o3560 32,43 52,24 42,335 37,45 14,57 

GN-1023 o3540 31,41 45,13 38,27 24,25 3,59 

PR-1023 o3860,o3940 31,49 46,01 38,75 25,81 4,87 

PR-1023 o3880,   o4000  31,44 45,38 38,41 24,70 3,95 

GN-1023 o3580 30,19 43,69 36,94 19,93 -0,02 

PR-1023 o3900 36,36 52,99 44,675 45,04 20,90 

PR-1023 o3860, o3880 32,56 47,9 40,23 30,61 8,87 

AL-1082 o5030,   o5060  

GN-1023, o3620 30,80 47,24 

 

39,02 26,68 5,60 

GN-1023 o3560 36,53 63,11 49,82 61,75 34,83 

Medel 32,16 48,34 40,25 30,70 8,94 

 

Ur tabell 15 kan avläsas att överbergmed hänsyn till stickning är 0-34% med ett medelvärde 

på 9%, vilket antyder att borrplanerna följs väl. Överberg utan hänsyn till stickning har ett 

medelvärde på ca 30% vilket antyder att målprofilen inte efterlevs. I Tabellerna 16-18 ses 

sammanfattade medelvärden för två LKAB Boomers samt en Veidekke Boomer.  

Tabellerna 16-18 visar liknande resultat där den teoretiska ortprofilen ej efterlevs men att 

överberget för tvärorten med hänsyn till stickning är under 10% vilket antyder att borrningen 

följer planen väl. Fältorten har ett högre värde på överberg med hänsyn till stickning, vilket 

tyder på att den aktuella borrplanen ej följs i lika stor utsträckning som för tvärort. Det visade 
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sig genom att studera borrloggar från fältortar i Underground Manager att det ofta används en 

stickning som liknar den för tvärortar på ca 50 cm. Stickningen för fältortar är endast ca 35 

cm enligt borrplanen, och det är detta som ger ett högre överberg i fältortar. Fullständig sam-

manställning visas i bilaga 2. 

Tabell 16 Medelvärden från rigg 671, 15 salvor, LKAB 

Borrloggar för ortar tagna från LKAB Boomer 671, Rigg ID 8999 1664 00, år 2015 

  Verklig Area 

påhugg (m
2
) 

Verklig Area 

hålbotten (m
2
) 

Överberg Teore-

tisk (%) 

Överberg med 

Stickning (%) 

Medel Tvärort 32,2 48,35 30,70 8,94 

Medel Fältort 30,53 47,37 33,39 18,39 

 

Tabell 17 Medelvärden från rigg 686, 15 salvor, LKAB 

Borrloggar för ortar tagna från LKAB Boomer 686, Rigg ID 8991 7828 00,  år 2014 

  Verklig Area 

påhugg (m
2
) 

Verklig Area 

hålbotten (m
2
) 

Överberg Teore-

tisk (%) 

Överberg med 

Stickning (%) 

Medel Tvärort 32,63 48,62 31,91 9,95 

Medel Fältort 29,65 44,42 26,85 12,58 

 

Tabell 18 medelvärden från rigg med namn Alice, 15 salvor, Veidekke 

Borrloggar för ortar tagna från Veidekke Boomer Alice, Rigg ID 8999 1432 00,  år 2015 

  Verklig Area 

påhugg (m
2
) 

Verklig Area 

hålbotten (m
2
) 

Överberg Teore-

tisk (%) 

Överberg med 

Stickning (%) 

Medel Tvärort 35,16 48,73 36,20 13,53 

Medel Fältort 32,13 46,12 34,00 18,93 
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5 DISKUSSION  

5.1 Skillnad i arbetsmetoder LKAB och Veidekke 

Borrning 

Baserat på författarens enda vecka hos Veidekkes borrare dras slutsatsen att borrplanen inte 

följs i lika stor grad som hos LKABs personal. En orsak kan vara att Veidekkes personal i 

många fall har varit med i projekt inom olika sektorer förutom gruvindustrin. Skillnaderna 

kan visa sig i antal grovhål och borrhålens placering. Antalet hål är ofta samma eftersom ladd-

ning sker med färdigbuntade salvor med ett bestämt antal Nonel-sprängkapslar. Operatörerna 

använder sig av den kontur som angivits för fält och tvärort medan de inre hålen i salvan pla-

ceras olika beroende på hur berget ser ut. Vissa borrare använder borrplanen som en referens 

för att mäta avståndet till hålen i sin egen borrplan. Stickningen kan ibland överdrivas för att 

operatören känner att det behövs lite mer utrymme, ”lite extra skadar inte”. Detta ses även i de 

borrloggar som studerats, där stickningen ofta är mer 50 cm, ibland upp mot 60-70 cm. An-

ledningen till detta kan vara att hålen kröks något vilket skulle resultera i att en teoretisk stick-

ning på 70 cm i verkligheten landar på 50 cm. 

Laddning 

Veidekke laddar på ackord med bonustimme per extra salva som är utöver dagsplanen medan 

LKAB laddar enligt dagsplan utan ackord. Förutom motivationsskillnaden är utrustning och 

laddningsförfarandet detsamma hos båda parter. Skillnader som förekommer är helt baserat på 

personliga preferenser hos laddaren och denne väljer det arbetssätt som fungerar bäst för indi-

viden, och som i allt annat är vissa mer noggranna än andra. Det är svårt att kontrollera hur 

laddningen utförs med avseende på hur mycket hålen laddas. Det har under studien förekom-

mit att de flesta hålen laddas fulla istället för att de förinställda mängderna för kontur och 

hjälpare används. Full laddning i alla hålen förekommer då berget är svårskjutet och kan re-

sultera i att konturen för bergmassan blir mer störd än det var tänkt. Taaveniku och Wälitalo 

(2008) beskriver hur kontroll kan utföras genom att se hur många borrpipor som är kvar efter 

skjutning. 

Om berget anses svårskjutet kan fulla hål laddas för att vara säker på att salvan ska gå ut, En 

anledning är att undvika avklippta strängar på matrisen då det förutom att vara svårskjutet 

även förekommer grottor i borrhålen. Dessa grottor kan klippa laddsträngen och göra att end-

ast en del av borrhålen tänder. Detta resulterar i kvarstående borrhål som måste laddas om i 

efterhand med extra tid i salvcykeln som följd. Personal strävar därför mot att inte få kvar 

borrhål efter skjutning. Det förekommer ändå att borrhål ibland blir kvar efter skjutningen av 

okänd orsak. 

Skrotning 

Vid skrotningen finns skillnad med avseende på utrustning, LKABs skrotrigg är utrustad med 

hydraulhammare medan vissa av Veidekkes skrotriggar är utrustad med en skrotarklo. Skill-

naden mellan dessa två är att hydraulspettet slår lös berget medans klon hackar och skrapar 

lös det. Det verkade vara erfarenhetsbaserat vilket verktyg som Veidekkeoperatören använder 

sig av då klon är svårare att använda. Operatör som använt skotarklon berättade att klon fun-
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gerar utmärkt men att den är mindre effektiv då berget är hårt.  Skrotarklon blir mindre flexi-

bel då det inte går att skrota ner eventuellt underberg från skjutning. Idén är att klon ska ge en 

mer skonsam skrotning då bergförhållanden är sämre och spänningarna högre. Det kan vara 

en ide att testa en klo på en av LKABs skrotriggar då tillredningen börjar produktion på områ-

den med högre spänningar. Införandet av skrotarklon bör ske i samråd med personal som ar-

betade då klon användes tidigare av LKAB. 

5.2 Stereofotografering/ShapeMetriX3D 

Stereofotografering är en smidig metod där relativt billig utrustning används. Utförandet vid 

fotograferingen är enkelt tack vare en förprogrammerad kamera. Detta gör att fotografering ej 

kräver några förkunskaper och uppställningen vid fotograferingen görs med enkla hjälpmedel. 

Baslinjen bör vara parallell med objektet som skall fotograferas. För bästa resultat bör objek-

tet vara jämnt upplyst med lampor. Baslinjens längd bör hålla sig inom intervallet 1/5 till 1/8 

av avståndet till objektet, men det går även bra om baslinjen är 1/14 av avståndet till gaveln. 

Med denna information underlättas även uppställningen vid fotograferingen då måttet på bas-

linjen kan variera i intervallet. Baslinjen har här fixerats till en meter för all dokumentering. 

Fel i baslinjens längd överförs linjärt till modellen vilket för en baslinje på en meter där måttet 

är en centimeter fel så resulterar detta i 10 centimeter fel om avståndet till objektet vid foto-

grafering är 10 meter. Denna felkälla undviks om inmätning av punkter med totalstation an-

vänds vid fotograferingen. 

Vid bearbetningen av det stereografiska bildparet i ShapeMetriX är det noga att överlapp-

ningen av bilderna sker på en punkt som är i mitten av objektet och att punkten är identisk i de 

båda bilderna. Vid infogning av koordinater till bilderna/modellen är det viktigt att punkterna 

väljs på samma sätt som i verkligheten. Fördelen med modellen är att den speglar verklig-

heten vid fotograferingstillfället samt att volymberäkningar är enkla tack vare de 2D-snitt som 

exporteras till MicroStation. Volymberäkningarna blir ett medelvärde som speglar det aktuella 

förhållandet, och borde vara tillräckligt nära verklig volym för att inte volymen ska behöva 

beräknas utifrån det punktmoln som bildar 3D-modellen. Tidsåtgången samt kraven på dator-

prestanda ökar kraftigt vid volymberäkning av 3D-modeller från ShapeMetriX. Enligt  

ShapeMetriX’s hemsida verkar de tillhandahålla ett beräkningsverktyg för volymer av tunnlar 

(3GSM, 2016), detta skulle kunna vara av intresse om vidare dokumentation av salvors voly-

mer skall göras. 

5.3 Resultat Stereofotografering 

Överberg jämfört med teoretisk profil är hög, ca 20-30% både för fältort och tvärort på grund 

av att den teoretiska profilen ej följs. Om hänsyn tas till stickning är överberget mindre och i 

vissa fall även så lågt att det är underberg. Detta beror på att den area som används vid beräk-

ning av ”överberg med hänsyn till stickning” har en stickning som är stor i sulan. Efter skjut-

ning av salvan lämnas material kvar i sulan för vägbana samt att det praktiskt är svårt att rensa 

bort allt berg. Detta kvarlämnade berg gör att volymen för en salva dokumenterad med stereo-

fotografering blir mindre än en salva dokumenterad med Underground Manager Pro 2013. 

Resultaten med hänsyn till stickning har varierat från -5 % till 11 % överberg på alla områden 

och orttyper. Detta resultat visar att borrplanerna för fältort och tvärort följs väl. Antalet doku-
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menterade fältortar har varit lågt jämfört med antalet tvärortar vilket gör att resultatet för fält-

orten anses vara något osäkrare. Antalet dokumenterade salvor hos Veidekke har också varit 

relativt låg jämfört med LKABs tvärortar, dock har resultaten överensstämt med LKABs. An-

delen överberg gentemot den teoretiska är hög ca 35%, överberg med hänsyn till stickning är 

ca 14%.  

Skrotningen genererar ca 0-10% av salvans volym, vilket kan anses rimligt. Då antalet doku-

menterade salvor har varit relativt litet kan det tänkas att skrotning kan generera större voly-

mer exempelvis när bergförhållanden är väldigt dåliga och spänningarna höga. Borrning orsa-

kar alltså störst mängd överberg när jämförelse görs mot teoretisk profil. Fördelningen av 

överberget är att borrning och laddning utgör 80% av överberget medan skrotningen är reste-

rande 20% i detta fall. Då hänsyn tas till stickning blir fördelningen av överberget jämnare där 

skrotning bidrar med hälften och borrning/laddning med den andra hälften.  

5.4 Underground Manager Pro 

Borrloggarna visar liknande resultat som stereofotograferingen, alltså att tvärortar borras en-

ligt plan. Flera salvor för fältort har studerats och det framkom att fältorten borras med samma 

stickning som tvärorten vilket resulterar i att borrplanen för fältort inte följs i lika hög grad 

som borrplan för tvärort. Stickningen som används för tvärorten är 50 cm i väggarna vilket 

har använts även i fältorten trots att stickningen där skall vara 35 cm i väggarna enligt borr-

plan. Överberg för fältort och tvärort jämfört med teoretisk profil överensstämmer med stereo-

fotografering och är ca 30%. Överberg med hänsyn till stickning är för tvärorten ca 10% och 

för fältorten ca 12-18% vilket styrker påståendet om att borrning av tvärort följer planen 

bättre än borrning för fältort. Veidekke har siffror som liknar LKAB; ca 35% överberg jäm-

fört med teoretisk profil både för fält- och tvärort, med hänsyn till stickning är överberg för 

tvärorten ca 14% samt 18% för fältorten och samma slutsats kan dras som för LKAB. Borr-

ning av tvärorten följer borrplanen bra medan fältorten borras för stor. En annan observation 

är att Veidekke har en större påslagsarea än LKAB men att bottenarean i salvan är densamma, 

detta tyder på att en större påslagsarea väljs för att kunna borra med en mindre stickning. 
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6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

6.1 Skillnad i arbetssätt mellan LKAB och Veidekke 

Inga skillnader som har inverkan på ortprofilens slutresultat hittades mellan de olika aktö-

rerna. 

6.2 Resultat Stereofotografering och Underground manager Pro 

Dokumentationen med hjälp av stereofotografering och Underground manager Pro visar att 

det vid tillredningen genereras ca 30% överberg för fältort och tvärort vid jämförelse görs mot 

en teoretisk rak profil, dvs. teoretisk profil efterlevs ej. Om hänsyn till stickning tas så är över-

berget ca 10% för tvärort och något högre för fältorten, 12-18%. Detta gäller både för LKAB 

och Veidekke. Borrplanerna för tvärorten följs väl medan borrplanen för fältorten inte följs 

fullt lika bra men ändå acceptabelt. Skrotningen utgör 1-10% överberg. Vid jämförelse med 

en teoretisk profil står borrning/laddning för ca 80% av överberget och skrotningen för 20%. 

Med hänsyn till stickning står borrning/laddning för 50% av överberget och skrotningen för 

50%. Detta stärker att det är borrningen som genererar den största mängden överberg, på 

grund av den stickning som används.  

6.3 Stereofotografering/ShapeMetriX 

Stereofotografering är praktiskt och lätt att utföra med en tidsåtgång på några enstaka minuter. 

Nackdelen är att uppställning av lampor och stativ krävs vilket gör att det är svårt att utföra 

där aktiviteter pågår. Bearbetningen i ShapeMetriX och MicroStation ger en approximerad 

volym (med hjälp av 2D-snitt tagna från en 3D-modell) vilket är ett bra underlag vid kontroll 

av ortprofiler. 

Framtida mätningar med Stereofotografering 

Olika metoder för konstruktion av koordinatsystemet finns men har inte testats i detta exa-

mensarbete. Därför beskrivs i Bilaga 3 några olika metoder som skulle kunna testas. 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

Borrning 

Eftersom borrplan för tvärort följs väl men fältort borras större än plan, så bör det undersökas 

om det finns någon anledning till varför fältorten ses som för liten av borraren. Om dagens 

ortprofiler är aktuella bör stickningen minskas så att överberget hamnar i storleken 10-15% 

istället för dagsläget på 30%. För fältort bör stickning inte vara densamma som för tvärort. 

Detta bör kontrolleras genom att studera fler borrloggar för fältortar i Underground Manager 

Pro (Atlas Copco, 2013) för att säkerställa att stickning är enligt plan. Den stickning som an-

vänds vid drivning av tvärort är 50 cm i väggarna vilket ger en stor ortprofil och det bör un-

dersökas om denna stickning är värd att fortsätta med då den används för att testa autoborr-

ning. 

Laddning 

Laddningen fungerar tillfredsställande och inga åtgärder rekommenderas av författaren. För 

kontroll av konturen med avseende på laddning rekommenderas att halvpipor kontrolleras i 

drivningsläget (Taaveniku & Wälitalo, 2008)  
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Skrotning 

Vid dåliga bergförhållanden kan skrotningen avbrytas tidigare då fortsatt skrotning endast in-

nebär att mer volym tas lös och ortprofilens storlek utökas med sämre hållfasthet och högre 

spänningar som följd. Ett eventuellt byte från hydraulspett till renskrok vid skrotning på större 

djup och högre spänning alternativt vid mjukare bergarter, bör diskuteras i samråd med be-

rörda parter som var med när renskroken tidigare användes i LKAB.  

Fortsatt mätning av ortprofil 

Vid fortsatta mätningar av ortprofilen med stereofotografering rekommenderas att detta utförs 

med hjälp av totalstationsinmätta markeringar, i kombination med kamerastativ där baslinjen 

är ca 1 m. Med hjälp av totalstationen fås rätt riktning för modellen i gruvans koordinatsy-

stem. Både ortprofilering och kartering kan utföras med samma dokumentation och genom att 

markeringarna sätts ut kan även skrotningssteget dokumenteras om så önskas. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Beräkningar överberg och skrotning 

plats Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 498 tvärort före 44,6 42,6 42,8 46 176   42,86 19,07 2015-03-09   

All 1112 498 tvärort efter 46,8 45,5 44 47 183,3 4,15 48,78 24,01 2015-03-11 M,G 

                          

All 1112 501 tvärort före 45,4 39,8 38,9 38,9 163   32,31 10,27 2015-02-25   

All 1112 501 tvärort efter 45,7 41,7 39 38,1 178,1 9,26 44,56 20,49 2015-03-02 M 

              164,5 0,92 33,52 11,29     

All 1082 294 tvärort före 36,1 36,4 37,2 39 148,7   20,70 0,60 2015-03-13   

All 1082 294 tvärort efter 36,3 37,8 39 40,9 154 3,56 25,00 4,18 2015-03-18 M 

                          

All 1082 503 tvärort före 38,9 39 39,5 42,3 159,7   29,63 8,04 18 februari 2015   

All 1082 503 tvärort efter 39,8 39,5 39,7 42,5 161,5 1,13 31,09 9,26 19 februari 2015 M 

                          

All 1082 506 tvärort före 38,9 35,8 36,5 40,3 151,5   22,97 2,49 26 februari 2015   

All 1082 506 tvärort efter 41,1 37,1 38 41,1 157,3 3,83 27,68 6,42 2 mars 2015 M 

                          

All 1082 509 tvärort före 37,1 34,7 35,4 36,8 144   16,88 -2,58 26 februari 2015   

All 1082 509 tvärort efter 37,5 33,5 32,6 34 137,6 -4,44 11,69 -6,91 2 mars 2015 M/G 

                          

All 1112 486 tvärort före 37,2 37,3 39,6 39,9 154   25,00 4,18 9 mars 2015   

All 1112 486 tvärort efter 38,1 38,5 41,2 42,4 160,2 4,03 30,03 8,38 10 mars 2015 M 

                          

All 1112 489 tvärort före 34,8 35,6 38,1 38,9 147,4   19,64 -0,28 25 februari 2015   

All 1112 489 tvärort efter 35,9 35,6 38,1 39,6 149,2 1,22 21,10 0,94 27 februari 2015 M 
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plats Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 489 tvärort före 35,7 36 39,2 41 151,9   23,30 2,76 9 mars 2015   

All 1112 489 tvärort efter 38,5 40 41,2 43 162,7 7,11 32,06 10,07 10 mars 2015 M 

                          

All 1112 504 tvärort före 38,9 40,5 41,8 42,9 164,1   33,20 11,02 25 februari 2015   

All 1112 504 tvärort efter 40,1 41,4 43,2 43 174,9 6,58 41,96 18,32 2 mars 2015 M,G 

              167,7   36,12 13,45     

All 1112 507 tvärort före 35,2 36 38 40,3 149,5   21,35 1,14 13 mars 2015   

All 1112 507 tvärort efter 36,4 37,6 40,4 41,8 156,2 4,48 26,79 5,67 16 mars 2015 M,G 

                          

All 1112 (471) LH fältort före 37,3 33,6 34 36,2 141,1   20,80 7,22 2 mars 2015   

All 1112 (471) LH fältort efter 38,4 33,7 33,2 35,9 148 4,89 26,71 12,46 5 mars 2015 M,G 

              141,2   20,89 7,29     

GN 1023 3520 tvärort före 28,7 26,9 27,5 27,2 110,3   -10,47 -25,37 25 februari 2015   

GN 1023 3520 tvärort efter 31,7 31,2 31,3 31,8 126 14,23 2,27 -14,75 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3540 tvärort före 27,8 29,1 30,6 31,4 118,9   -3,49 -19,55 25 februari 2015   

GN 1023 3540 tvärort efter 29,8 31,7 33,4 34,7 129,6 9,00 5,19 -12,31 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3580 tvärort före 38,4 39,1 39,7 41,3 158,5   28,65 7,24 25 februari 2015   

GN 1023 3580 tvärort efter 39,5 40,1 40,4 42,1 162,1 2,27 31,57 9,68 27 februari 2015 G,M 

                          

PZ 996 3590  tvärort före 37,9 35,5 35,2 35,6 144,2   17,05 -2,44 9 mars 2015   

PZ 996 3590  tvärort efter 40 39,8 38,7 38,2 156,7 8,67 27,19 6,02 10 mars 2015 M,G 

                          

PZ 996 3610 tvärort före 35,3 35,3 36,7 35,7 143   16,07 -3,25 9 mars 2015   

PZ 996 3610 tvärort efter 36,6 35,9 37,2 36,2 145,9 2,03 18,43 -1,29 10 mars 2015 M 

PZ 996 LH4 fältort före 32 33,5 34,7 35,5 135,7   16,18 3,12 9 mars 2015   

PZ 996 LH4 fältort efter 34,3 35,6 36,9 37,5 144,3 6,34 23,54 9,65 10 mars 2015 G 
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plats Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

PZ 1023 3960 tvärort före 39,3 38,3 38,7 38,6 154,9   25,73 4,80 2 mars 2015   

PZ 1023 3960 tvärort efter 41,4 39,3 38,9 38,6 158,2 2,13 28,41 7,04 5 mars 2015 M 

                          

PZ 1023 4000 tvärort före 36,1 36,2 38 40,8 151,1   22,65 2,23 5 mars 2015   

PZ 1023 4000 tvärort efter 37,1 37,1 39,2 42,7 156,1 3,31 26,70 5,62 6 mars 2015 M 

                          

PZ 1023 inf2 4000 tvärort före 38 38,3 40,6 41,4 158,3   28,49 7,10 18 februari 2015   

PZ 1023 inf2 4000 tvärort efter 39,8 40,2 42,2 43,7 165,9 4,80 34,66 12,25 20 februari 2015 M 

                          

PZ 1023 inf2 4020 tvärort före 32,8 32,6 33,4 33,2 132   7,14 -10,69 18 februari 2015   

PZ 1023 inf2 4020 tvärort efter 33,5 33,4 34,9 34,4 136,2 3,18 10,55 -7,85 20 februari 2015 M 

                          

PZ 1023 inf2 4200 tvärort före 34,8 33,3 32,3 32,2 132,6   13,53 -10,28 18 februari 2015   

PZ 1023 inf2 4200 tvärort efter 37,2 36,8 34,9 33,9 142,8 7,69 22,26 -3,38 19 februari 2015 M 

                          

Viri 1074 751 tvärort före 33,2 35 36,8 37,6 142,6   15,75 -3,52 5 mars 2015   

Viri 1074 751 tvärort efter 33,8 35,5 37,2 38,2 144,7 1,47 17,45 -2,10 6 mars 2015 M 

                          

Viri 1074 753 tvärort före 39,7 41 41,8 43 165,5   34,33 11,98 5 mars 2015   

Viri 1074 753 tvärort efter 42,6 42,5 42,5 44,5 172,1 3,99 39,69 16,44 6 mars 2015 M,G 
  

plats 
Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 489 tvärort före 35,7 36 39,2 41 151,9   23,30 2,76 9 mars 2015   

All 1112 489 tvärort efter 38,5 40 41,2 43 162,7 7,11 32,06 10,07 10 mars 2015 M 
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All 1112 504 tvärort före 38,9 40,5 41,8 42,9 164,1   33,20 11,02 25 februari 2015   

All 1112 504 tvärort efter 40,1 41,4 43,2 43 174,9 6,58 41,96 18,32 2 mars 2015 M,G 

              167,7 2,19 36,12 13,45     

All 1112 507 tvärort före 35,2 36 38 40,3 149,5   21,35 1,14 13 mars 2015   

All 1112 507 tvärort efter 36,4 37,6 40,4 41,8 156,2 4,48 26,79 5,67 16 mars 2015 M,G 

                          

All 1112 (471) LH fältort före 37,3 33,6 34 36,2 141,1   20,80 7,22 2 mars 2015   

All 1112 (471) LH fältort efter 38,4 33,7 33,2 35,9 148 4,89 26,71 12,46 5 mars 2015 M,G 

              141,2 0,07 20,89 7,29     

GN 1023 3520 tvärort före 28,7 26,9 27,5 27,2 110,3   -10,47 -25,37 25 februari 2015   

GN 1023 3520 tvärort efter 31,7 31,2 31,3 31,8 126 14,23 2,27 -14,75 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3540 tvärort före 27,8 29,1 30,6 31,4 118,9   -3,49 -19,55 25 februari 2015   

GN 1023 3540 tvärort efter 29,8 31,7 33,4 34,7 129,6 9,00 5,19 -12,31 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3580 tvärort före 38,4 39,1 39,7 41,3 158,5   28,65 7,24 25 februari 2015   

GN 1023 3580 tvärort efter 39,5 40,1 40,4 42,1 162,1 2,27 31,57 9,68 27 februari 2015 G,M 

                          

PZ 996 3590  tvärort före 37,9 35,5 35,2 35,6 144,2   17,05 -2,44 9 mars 2015   

PZ 996 3590  tvärort efter 40 39,8 38,7 38,2 156,7 8,67 27,19 6,02 10 mars 2015 M,G 

                          

PZ 996 3610 tvärort före 35,3 35,3 36,7 35,7 143   16,07 -3,25 9 mars 2015   

PZ 996 3610 tvärort efter 36,6 35,9 37,2 36,2 145,9 2,03 18,43 -1,29 10 mars 2015 M 

                          

PZ 996 LH4 fältort före 32 33,5 34,7 35,5 135,7   16,18 3,12 9 mars 2015   

PZ 996 LH4 fältort efter 34,3 35,6 36,9 37,5 144,3 6,34 23,54 9,65 10 mars 2015 G 
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plats 
Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 471 tvärort före 36,3 36 39,4 41,8 153,5   24,59 3,86 2 mars 2015 M,G 

                          

All 1112 477 tvärort före 40,9 42,7 42,8 41,8 168,2   36,53 13,80 2 mars 2015 M 

                          

Gn 1023 3520 tvärort före 32,8 34 36,3 36,6 139,7   13,39 -5,48 9 mars 2015 G 

                          

Gn 1023 3540 tvärort före 34,6 37,3 37,8 38,4 148,1   20,21 0,20 9 mars 2015 G 

                          

Ho 1023 LH fältort före 33,9 34 36,9 39,2 144   23,29 9,42 19 februari 2015 M,G 

                          

PZ 996 2410 tvärort före 27,1 28,2 28,9 29,1 113,3   -8,04 -23,34 19 februari 2015 M 

                          

PZ 996 2430 tvärort före 37,8 34,5 35,6 37,2 145,1   17,78 -1,83 19 februari 2015 M 

                          

PZ 1023 3940 tvärort före 36,1 36,2 37,7 40,7 150,7   22,32 1,96 5 mars 2015 M 

                          

PZ 1023 4020 tvärort före 38,5 38,2 38,8 40,7 156,2   26,79 5,68 9 mars 2015 M 

                          

PZ 1023 inf2 4180 tvärort före 35 36 39 39,1 149,1   21,02 0,88 18 februari 2015 M,G 
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VEIDEKKE              

plats Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1052 2850 tvärort före 39,4 39,8 39,8 41,2 160,2   30,03 8,39 16 mars 2015 M,G 

                          

Ho 1051 2670 tvärort före 39 39,7 41,2 41,5 161,4   31,01 9,20 20 mars 2015 M 

                          

Ho 1051 2710 tvärort före 37,1 37,9 39,4 41,1 155,5   26,22 5,21 18 mars 2015   

Ho 1051 2710 tvärort efter 38,7 41,2 43,1 43,7 166,7 7,20 35,31 12,79 19 mars 2015 M 

                          

Öde 1078 0782 tvärort efter 41,1 41,7 42,5 42,6 167,9   36,28 13,60 20 mars 2015 M,G 

                          

Öde 1078 3510 tvärort efter 41,2 41,5 41,6 41,8 166,1   34,82 12,38  20 mars 2015 M,G 

                          

Öde 1078 3530 tvärort före 43 42,4 42,7 43,3 171,4   39,12 15,97 13 mars 2015   

  tvärort efter 41,9 41,5 41 41,3 172,9 0,88 40,34 16,98 16 mars 2015 M,G 

              165,7 -3,33 34,50 12,11     

Öde 1078 3550 tvärort efter 41,8 43,1 44,7 43,8 173,4   40,75 17,32 13 mars 2015 M,G 
 

LKAB skrotning före och efter 

          

             
plats Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 498 tvärort före 44,6 42,6 42,8 46 176   42,86 19,07 2015-03-09   

All 1112 498 tvärort efter 46,8 45,5 44 47 183,3 4,15 48,78 24,01 2015-03-11 M,G 

                          

All 1112 501 tvärort före 45,4 39,8 38,9 38,9 163   32,31 10,27 2015-02-25   

All 1112 501 tvärort efter 45,7 41,7 39 38,1 178,1 9,26 44,56 20,49 2015-03-02 M 
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              164,5 0,92 33,52 11,29     

All 1082 294 tvärort före 36,1 36,4 37,2 39 148,7   20,70 0,60 2015-03-13   

All 1082 294 tvärort efter 36,3 37,8 39 40,9 154 3,56 25,00 4,18 2015-03-18 M 

                          

All 1082 503 tvärort före 38,9 39 39,5 42,3 159,7   29,63 8,04 18 februari 2015   

All 1082 503 tvärort efter 39,8 39,5 39,7 42,5 161,5 1,13 31,09 9,26 19 februari 2015 M 

                          

All 1082 506 tvärort före 38,9 35,8 36,5 40,3 151,5   22,97 2,49 26 februari 2015   

All 1082 506 tvärort efter 41,1 37,1 38 41,1 157,3 3,83 27,68 6,42 2 mars 2015 M 

                          

All 1082 509 tvärort före 37,1 34,7 35,4 36,8 144   16,88 -2,58 26 februari 2015   

All 1082 509 tvärort efter 37,5 33,5 32,6 34 137,6 -4,44 11,69 -6,91 2 mars 2015 M/G 

                          

All 1112 486 tvärort före 37,2 37,3 39,6 39,9 154   25,00 4,18 9 mars 2015   

All 1112 486 tvärort efter 38,1 38,5 41,2 42,4 160,2 4,03 30,03 8,38 10 mars 2015 M 

                          

All 1112 489 tvärort före 34,8 35,6 38,1 38,9 147,4   19,64 -0,28 25 februari 2015   

All 1112 489 tvärort efter 35,9 35,6 38,1 39,6 149,2 1,22 21,10 0,94 27 februari 2015 M 
 

plats 
Orttyp   snitt1 snitt2 snitt3 snitt4 Volym Skrotning % Överberg% överberg stick% datum M/G 

All 1112 489 tvärort före 35,7 36 39,2 41 151,9   23,30 2,76 9 mars 2015   

All 1112 489 tvärort efter 38,5 40 41,2 43 162,7 7,11 32,06 10,07 10 mars 2015 M 

                          

All 1112 504 tvärort före 38,9 40,5 41,8 42,9 164,1   33,20 11,02 25 februari 2015   

All 1112 504 tvärort efter 40,1 41,4 43,2 43 174,9 6,58 41,96 18,32 2 mars 2015 M,G 

              167,7 2,19 36,12 13,45     

All 1112 507 tvärort före 35,2 36 38 40,3 149,5   21,35 1,14 13 mars 2015   
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All 1112 507 tvärort efter 36,4 37,6 40,4 41,8 156,2 4,48 26,79 5,67 16 mars 2015 M,G 

                          

All 1112 (471) LH fältort före 37,3 33,6 34 36,2 141,1   20,80 7,22 2 mars 2015   

All 1112 (471) LH fältort efter 38,4 33,7 33,2 35,9 148 4,89 26,71 12,46 5 mars 2015 M,G 

              141,2 0,07 20,89 7,29     

GN 1023 3520 tvärort före 28,7 26,9 27,5 27,2 110,3   -10,47 -25,37 25 februari 2015   

GN 1023 3520 tvärort efter 31,7 31,2 31,3 31,8 126 14,23 2,27 -14,75 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3540 tvärort före 27,8 29,1 30,6 31,4 118,9   -3,49 -19,55 25 februari 2015   

GN 1023 3540 tvärort efter 29,8 31,7 33,4 34,7 129,6 9,00 5,19 -12,31 27 februari 2015 G 

                          

GN 1023 3580 tvärort före 38,4 39,1 39,7 41,3 158,5   28,65 7,24 25 februari 2015   

GN 1023 3580 tvärort efter 39,5 40,1 40,4 42,1 162,1 2,27 31,57 9,68 27 februari 2015 G,M 

                          

PZ 996 3590  tvärort före 37,9 35,5 35,2 35,6 144,2   17,05 -2,44 9 mars 2015   

PZ 996 3590  tvärort efter 40 39,8 38,7 38,2 156,7 8,67 27,19 6,02 10 mars 2015 M,G 

                          

PZ 996 3610 tvärort före 35,3 35,3 36,7 35,7 143   16,07 -3,25 9 mars 2015   

PZ 996 3610 tvärort efter 36,6 35,9 37,2 36,2 145,9 2,03 18,43 -1,29 10 mars 2015 M 

                          

PZ 996 LH4 fältort före 32 33,5 34,7 35,5 135,7   16,18 3,12 9 mars 2015   

PZ 996 LH4 fältort efter 34,3 35,6 36,9 37,5 144,3 6,34 23,54 9,65 10 mars 2015 G 
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8.2 Bilaga 2 – Data från borrloggar Underground manager Pro 

Borrloggar LKAB Boomer 671 ID 8999 1664 00 Data Area vid hålbotten: 43.02 Salvdjup: 5,06   

001 Tvärort 001ny Borrplan Area vid hålstart: 30.56 Antal hål 78   

Verklig Area påhugg (m2) Verklig Area botten (m2) Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal hål 

  32,03   46,41 2015-02-06 AL-1082 o5090, PR-1023 o3900 M 27,33766234 6,143437077 82 

  31,65   47,01 2015-02-07 PR-1023 o3860,o3940 M 27,69480519 6,441136671 81 

  32,49   46,48 2015-02-08 PR-1023,o3880,o4000 M 28,19805195 6,860622463 83 

  28,3   48,47 2015-03-09 AL-1112 o5040 o5070 G 24,62662338 3,883626522 83 

  32,42   47,32 2015-02-09 PR-1023 o4020 G 29,44805195 7,902571042 81 

  32,39   45,8 2015-03-12 GN-1023 o3540 G 26,93181818 5,805142084 79 

  32,43   52,24 2015-03-12 GN-1023 o3560 M 37,4512987 14,57374831 80 

  31,41   45,13 2015-02-10 GN-1023 o3540 G 24,25324675 3,572395129 79 

  31,49   46,01 2015-02-07 PR-1023 o3860,o3940 M 25,81168831 4,871447903 80 

  31,44   45,38 2015-02-08 PR-1023 o3880,   o4000  M 24,70779221 3,951285521 80 

  30,19   43,69 2015-03-12 GN-1023 o3580 G 19,93506494 -0,027063599 81 

  36,36   52,99 2015-03-12 PR-1023 o3900 G 45,0487013 20,90663058 79 

  32,56   47,9 2015-03-11 PR-1023 o3860, o3880 G, M 30,61688312 8,876860622 80 

  30,8   47,24 2015-02-11 
AL-1082 o5030,   o5060  GN-1023, 
o3620 M 26,68831169 5,602165088 81 

  36,53   63,11 2015-02-10 GN-1023 o3560 G 61,75324675 34,8308525 80 
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Borrloggar LKAB Boomer 671 ID 8999 1664 00 Data Area vid hålbotten: 36.62 Salvdjup: 5,04   

247 Fältort   247kil   Borrplan Area vid hålstart: 29.2 Antal hål 78   

Verklig Area påhugg 
(m2)   

Verklig Area botten 
(m2)   Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal Hål 

  31,25   49,32 2015-03-10 AL-1112 fFÄLT:H G 37,96232877 22,44680851 77 

  29,27   42,24 2015-01-12 GN-1023 fBSTIG:258 G 22,44863014 8,67781155 76 

  35,95   64,2 2015-02-09 GN-1023 fFÄLT:H G 71,48972603 52,20364742 78 

  33,08   44,13 2015-02-12 VR-1098 fFÄLT:H ,fFÄLT:V G 32,20890411 17,34042553 70 

  29,77   48,93 2015-02-02 PR-996 fFÄLT:HÖ4 G 34,76027397 19,60486322 76 

  29,35   42,52 2015-03-02 PR-1051 fFÄLT:H G 23,06506849 9,224924012 80 

  27,8   39,32 2015-03-06 AL-1082 fFÄLT:HÖ G 14,93150685 2,006079027 72 

  29,19   45,16 2015-01-27 PR-1051 fFÄLT:V G 27,31164384 12,99392097 77 

  29,28   46,09 2015-02-23 VR-1098 fFÄLT:V G 29,05821918 14,54407295 78 

  29,14   43,75 2015-02-25 VR-1098 fFÄLT:H G 24,81164384 10,77507599 78 

  29,73   45,2 2015-01-31 GN-1023 fFÄLT:H G 28,30479452 13,87537994 77 

  30,52   45,68 2015-01-31 HO-1023 tINFART:2 G 30,47945205 15,80547112 77 

  29,86   46,91 2015-01-28 PR-1051 Fserv G 31,45547945 16,67173252 80 

  29,84   45,52 2015-02-17 PR-1051 fFÄLT:V G 29,04109589 14,52887538 77 

  33,91   61,63 2015-02-12 VR-1098 fFÄLT:H ,fFÄLT:V G 63,59589041 45,19756839 79 
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Borrloggar LKAB Boomer 686 Rigg ID 8991782800 Data Area vid hålbotten: 43.02 Salvdjup: 5,06   

001 Tvärort       Borrplan Area vid hålstart: 30.56 Antal hål 78   

Verklig Area påhugg (m2) 
Verklig Area botten 
(m2) Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal Hål 

  33,13   49,89 2014-05-05 DE-1056 o3560 M 34,77272727 12,34100135 82 

  32,56   45,98 2014-05-06 PR-1023 o4000 M 27,5 6,278755074 80 

  32,61   50,9 2014-05-05 DE-1056 o3580 M 35,56818182 13,00405954 80 

  32,17   47,06 2014-05-05 PR-1023 o4060 o4080 M 28,62012987 7,212449256 81 

  33,88   52,41 2014-05-06 PR-1023 o4140 G 40,08116883 16,76589986 80 

  33,98   49,97 2014-05-06 PR-1023 o4160 G 36,28246753 13,59945873 81 

  32,07   47,21 2014-05-07 GN-1023 o3680 M 28,7012987 7,280108254 80 

  31,53   44,65 2014-05-07 PR-1023 o4040 M 23,66883117 3,085250338 80 

  30,53   45,98 2014-05-09 FA-955 o1350 o1370 o1390  G,M,M,M 24,20454545 3,531799729 81 

  33,71   50,57 2014-05-10 FA-930 o1460 M 36,81818182 14,04600812 76 

  33,34   53,38 2014-05-10 FA-930 o1480 M 40,77922078 17,34776725 82 

  34,22   48,6 2015-02-28 FA-955 o1330 o1350 M 34,44805195 12,07036536 86 

  32,07   47,06 2015-03-04 PA-1031 o0311 G 28,45779221 7,077131258 80 

  30,95   47,6 2014-04-22     27,51623377 6,292286874 78 

  33,25   48,66 2014-04-24     32,97077922 10,83897158 83 

  32,15   48,04 2014-04-24     30,17857143 8,51150203 81 
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Borrloggar LKAB Boomer 686 rigg id 8991782800 Data Area vid hålbotten: 36.62 Salvdjup: 5,04   

247 Fältort       Borrplan Area vid hålstart: 29.2 Antal hål 78   

Verklig Area påhugg 
(m2)   

Verklig Area botten 
(m2)   Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal Hål 

  29,43   45,75 2014-04-19 HO-1051 fFÄLT:H, fFÄLT:V G 28,73287671 14,25531915 80 

  29,02   44,69 2014-04-21 FA-955 fFÄLT:V G 26,21575342 12,0212766 79 

  28,89   46,17 2014-04-30 FA-955 fFÄLT:V G 28,52739726 14,07294833 72 

  29,83   44,14 2014-04-25 AL-1082 fFÄLT:HÖ G 26,6609589 12,41641337 76 

  28,52   44,21 2014-05-02 KA-955 tINFART vEORT vFORT G 24,53767123 10,53191489 78 

  30,41   44,16 2014-05-08 FA-955 fFÄLT:V G 27,68835616 13,32826748 76 

  29,48   44,76 2014-11-25 FA-955 fFÄLT:V G 27,12328767 12,82674772 76 

  29,27   42,24 2015-01-12 FA-930 fFÄLT:H G 22,44863014 8,67781155 76 

  28,32   44,46 2014-04-19 HO-1051 fFÄLT:H, fFÄLT:V G 24,62328767 10,60790274 83 

  30,36   43,1 2014-04-17 FA-905 fFÄLT:H:3 M 25,78767123 11,64133739 79 

  30,91   46,13 2014-04-01     31,91780822 17,08206687 77 

  30,92   44,69 2014-04-07 FA-955 fFÄLT:H G 29,46917808 14,90881459 81 

  31,1   46,18 2014-04-08 KA-955 vFORT G 32,32876712 17,44680851 77 

  28,71   42,06 2014-04-10 
FA-905, FA-930, fFÄLT:H:3, 
fFÄLT:H M,G 21,18150685 7,553191489 78 

  29,65   43,7 2014-04-14 KA-955 vFORT, vEORT G 25,59931507 11,47416413 76 
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Borrloggar Veidekke Boomer 8999 1432 00  Alice 
  
  
  Data 

Area vid hålbotten: 43.02 Salvdjup: 5,06 

  

001 Tvärort       Borrplan Area vid hålstart: 30.56 Antal hål 78 hål   

Verklig Area påhugg (m2) Verklig Area botten (m2) Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal Hål 

  34,32   47,04 2015-04-18     32,08 10,09 79 

  34,18   45,77 2015-04-17     29,79 8,19 83 

  35,46   49,44 2015-05-10     37,82 14,88 78 

  35,76   49,82 2015-05-10     38,93 15,81 78 

  35,61   49,19 2015-05-10     37,66 14,75 84 

  36,47   50,1 2015-05-09     40,54 17,14 84 

  35,5   48,89 2015-05-08     37,00 14,19 76 

  36,7   50,94 2015-05-08     42,27 18,59 81 

  33,56   49,04 2015-04-19     34,09 11,77 84 

  35,74   49,89 2015-05-22     39,01 15,87 86 

  34,58   48,74 2015-05-21     35,26 12,75 82 

  35,58   50,14 2015-05-22     39,16 15,99 86 

  35,5   48,89 2015-05-08     37,00 14,19 76 

  33,95   44,39 2015-05-03     27,18 6,01 83 

  34,58   48,74 2015-05-21     35,26 12,75 82 
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Borrloggar Veidekke Boomer 8999 1432 00  Alice 
  
    Data 

Area vid hålbotten: 36.62 Salvdjup: 5,04 

  

247 Fältort       Borrplan Area vid hålstart: 29.2 Antal hål 78   

Verklig Area påhugg (m2)   Verklig Area botten (m2)   Datum Plats M/G Överberg Överberg med stickning Antal Hål 

  32,23   46,14 2015-05-12     34,20 19,10 72 

  33,87   47,37 2015-05-11     39,11 23,47 84 

  31,9   46,5 2015-04-17     34,25 19,15 72 

  33,43   45,78 2015-04-24     35,63 20,38 75 

  33,27   47,81 2015-05-23     38,84 23,22 83 

  32,79   46,03 2015-05-04     34,97 19,79 73 

  30,26   46,44 2015-05-16     31,34 16,57 72 

  32,32   46,19 2015-05-14     34,43 19,32 79 

  27,76   40,89 2015-05-12     17,55 4,33 69 

  31,67   44,31 2015-05-02     30,10 15,47 69 

  31,92   48,81 2015-04-29     38,24 22,69 68 

  32,3   47,7 2015-04-26     36,99 21,58 86 

  33,43   45,78 2015-04-24     35,63 20,38 75 

  33,33   45,97 2015-05-23     35,79 20,52 80 

  31,52   46,12 2015-05-17     32,95 17,99 77 
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8.3 Bilaga 3 – Guide stereofotografering och ShapeMetriX 3D 

Praktiskt tillvägagångssätt 

Före fältarbete kontrolleras:  

 Att batteriet till kameran är laddat 

 Att minneskortet har tillräckligt med utrymme samt att kortet sitter i kameran  

 Att kamerans inställningar är förinställda för lättaste användarvänligheten 

 Att objektivet är förtejpat med inställningar på oändligt fokus och maximal utzoo-

mad lins.  

 Om tejpen har släppt kontrolleras fokus och zoom innan fotograferingen påbörjas. 

Vid ankomst till aktuell salva eller struktur lyses objektet upp med hjälp av två stycken batte-

ridrivna lampor. Vid uppställning av dessa lampor är det viktigt att hela objektet är upplyst så 

jämnt som möjligt. För bästa resultat bör avståndet till objektet vara sådant att kameran täcker 

större delen av gaveln/salvan. Stativ används för att stabilisera kameran vid fotograferingen 

och en fjärrutlösare används för att ytterligare förbättra fotograferingen. Baslinjen mellan de 

två stativen bör vara placerad så parallellt med objektet som möjligt samt att baslinjens längd 

bör hålla sig inom 1/8 till 1/5 av avståndet mellan baslinje och objekt. Efter fotografering 

noteras bildnummret, vilket område objektet tillhör samt om det är taget från den vänstra eller 

högra stativet. 

Nedan listas sex olika metoder för stereofotografering under jord. 

Notering av baslinje för koordinatsystem 

Baslinjens längd noteras och används i ShapeMetriX för att bygga ett koordinatsystem vilket 

gör det möjligt att mäta direkt i den färdiga 3D-modellen. Baslinjens noggrannhet spelar en 

stor roll för noggrannheten i ShapeMetriX´s koordinatsystem. Avvikelser i baslinjens längd 

ger linjära avvikelser i koordinatsystemet, En centimeter fel på en baslinje som noterats till en 

meter ger 1% fel, vilket ger stor konsekvens då kamerorna är uppställda upp till 10m från ga-

veln vilket resulterar i att felet då blir 10 cm i modellen. Momentet där risk för fel föreligger 

är då kameran ska skifta plats från höger till vänster stativ, eller tvärtom, då stativet kan rubb-

bas en aning eller kameran riktas om på stativet och på så vis förflyttas några millimeter från 

den inmätta baslinjen. 

Stativ med en fast baslinje 

Uppställande av ett stativ med en fast baslinje som kameran flyttas längs ger att baslinjen all-

tid är fixerad till ett bestämt mått. Den fasta baslinjen skulle även kunna konstrueras så att den 

går att justera beroende på användningsområde. Den fasta baslinjen är förslagsvis fäst på ett 

stativ så att den även går att rotera. Detta medför att endast ett stativ krävs vid fältarbeten. 

Intervallet för baslinjen med avseende på avstånd till gaveln är ej så noga som manualen anty-

der, 1/5-1/8 är ett bör värde, men upp till 1/14 kan fungera. 

Rangepoles - Referensstolpar 

Om man inte noterar baslinjens mått kan man istället använda sig av en referensstolpe med 

brickor. Referensstolpen placeras lodrätt med hjälp av ett vattenpass fäst på stativet. Brick-
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orna sätts på stolpen och ett bestämt cc avstånd mellan brickorna fastställs. Detta avstånd an-

vänds senare i ShapeMetriX för att bygga ett koordinatsystem till 3D-modellen. Enligt manu-

alen bör stativet placeras så nära en vägg som möjligt för att minimera skuggor i fotot. Detta 

betyder att det inte går att använda denna metod vid fotografering före skrotning. Före skrot-

ning innebär att gaveln är osäker och att personer inte får vistas under oskrotat och oförstärkt 

berg. Detta i sin tur betyder att referensstolpen alla rangepoles bara kan placeras i brynet mel-

lan betongförstärkning och det kala berget, vilket resulterar i att stativet ger skuggbildning.  

Det kan vara värt att testa att ställa stativet i brynet mellan förstärkt och oförstärkt berg för att 

se om skuggbildningen har betydelse vid modellbyggnaden. Denna metod är mer tillförlitlig 

än noteringen av baslinjen. Stolpen är fixerad och rubbas inte i lika stor grad som baslinjen. 

Med rangepoles är en noterad baslinje ej nödvändig. 

Laserpekare med rutnät 

En laserpekare gör ett rutnät på objektet, detta rutnät på gaveln används sedan för att bygga 

koordinatsystemet i modellen likt samma metod som med rangepoles. Fördelen med detta är 

att rutnätet kan appliceras på gavel som är osäker utan personalen behöver ta risker. Denna 

laserpekare kan med fördel fästas på stativet.  

Totalstationsinmätta punkter 

Här används inmätta koordinater från markeringar på objektet, som då bygger koordinatsyste-

met. Det krävs åtminstone tre referenspunkter, fler punkter ökar modellens noggrannhet. 

Dessa referenspunkter på bilden får inte bilda en tangent. Om det är aktuellt att fotografera 

samma objekt även vid senare tillfällen bör åtminstone tre punkter markeras för att få samma 

koordinater i bilderna, trots att de är tagna vid olika tillfällen. Ibland kan händelser vid objek-

tet radera gamla markeringar, välj därför noga ut den plats på objektet där du väljer att sätta 

markeringarna. I detta arbete har sex stycken punkter använts för att ge en säker 

sammanfogning av bilderna före och efter skrotning. De totalstationsinmätta punkterna gör att 

modellen får rätt riktning i gruvans koordinatsystem och strukturanalyser samt kartering kan 

göras direkt i modellen utan vidare modifikationer. Det är viktigt att punkterna som mäts in 

med totalstation väljs på samma sätt i verkligheten som i programmet. Avstånd till gavel samt 

avstånd mellan baslinje behöver inte noteras utan bör endast hålla sig inom det föreskrivna 

intervallet enligt ovan. 

Frihand 

Kameran kan användas utan stativ även underjord, vilket resulterar i att bilden blir suddigare 

och kartering kan bli svårare. Denna metod är lite snabbare än metoderna med stativ men sta-

tiv rekommenderas eftersom den extra minuten det tar att få en skarpare bild är värd det i se-

nare skeden. 

Frihandsmetoden måste kombineras antingen med rangepoles eller med totalstationsinmätta 

punkter för att få ett koordinatsystem. Både rangepoles och inmätta punkter kan användas 

samtidigt för att jämföra likheter/olikheter i koordinatsystemet för samma modell.  

Referenspunkter vid sammanfogning av 3D modeller 

Vid sammanslagning av modellerna före och efter skrotning har punkter från modellen före använts 
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för att bygga koordinatsystemet i modellen efter skrotning. Det går även att använda sig av motsatt 

metod. 

 

Steg för Steg ShapeMetriX3D 

Öppna RecAssistant i ShapeMetriX och välj vänster respektive höger bild. ShapeMetriX väl-

jer utifrån vald kamera automatiskt den lins som använts vid fotograferingen. Fyll i baslinjens 

längd enligt de krav som nämnts i föregående avsnitt, och tryck på nästa. Nu ska bildparet 

sammanfogas med en godtycklig punkt i mitten av de båda bilderna, bilderna dras mot 

varandra tills punkten sammanfaller. Sedan kapas eventuella skuggor i tak och golv (crest och 

toe). Nästa steg är att ShapematriX gör en förenklad 3D modell utifrån överlappningen och 

beskärning av tak och golv. Om den förenklade modellen är tillräckligt bra, väls nästa, och 

den riktiga modellen beräknas, vilket vanligvis tar några minuter. Därefter är 3D-modellen 

färdig. 

InteractiveReferencer: I denna programdel av ShapeMetriX väljs det koordinatsystem man 

vill använda. Om det inte är av intresse att koppla ihop modellen med gruvans koordinatsy-

stem så kan modellen även riktas enligt ett lokalt koordinatsystem. 

Analyst: I denna programdel görs själva strukturanalysen där snitt kan göras, areamätningar i 

väggar och tak kan utföras samt sprickor karteras för att sedan omvandlas till sfäriska projekt-

ioner. I denna del tas koordinater ut från kända markeringar. Koordinaterna exporteras till en 

Excel fil där kommatecken ersätts med punkter för vidare användning i programdel nedan. 

Referencer: Denna programdel innefattar funktionen att importera kända koordinater till mar-

keringar i fotografierna. Det är viktigt att zooma in ordentligt på de markeringar som koordi-

naterna togs ifrån i programdelen Analyst. Denna funktion används till att ge koordinater från 

den första 3D-modellen till nästkommande 3D-modell, vid jämförelse av förhållanden före 

och efter en specifik tid och/eller aktivitet. Om koordinater fås från annat system såsom total-

station eller globala koordinater är det även här i Referencer dessa sätts in, modellen sparas 

och det nya koordinatsystem är satt i bruk. Observera att programmet inte varnar för att filen 

sparar över den befintliga (Nordqvist, 2015). 
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För att sammanfoga två 3D-modeller, i detta fall modeller före och efter skrotning, används 

markeringar enligt figur 12 nedan. 

 

Figur 12 En gavel fotad ”före skrotning”, de rödmarkerade kryssen indikerar de koordinater som används för att 

sammanfoga modellerna. 

Då både en 3D-modell före och efter skrotningssteget finns öppnas dessa i Analystdelen för 

att kontrollera att skalan överensstämmer samt för att se hur skrotningen har påverkat kontu-

ren. Kryssens koordinater som tas från bilden före och sedan importeras till bilden efter, kon-

trolleras i Analyst och bör inte ha ett fel större än 1-2 cm. 

Då båda modellerna sammanfogats plockas 2D-snitt ut, vilka exporteras till MicroStation som 

cadfiler för att mätas. Fyra snitt per modell görs, fyra i steget före och fyra i steget efter. Snit-

ten görs på samma koordinater för bägge modellerna för att få en rättvis bedömning av arean. 

Första snittet tas just efter brynet mellan betong och kalt berg, sedan läggs snitten med en me-

ters mellanrum. Volymen beräknas sedan för en salvlängd på 4m. Detta görs för att det sista 

snittet inte ska hamna i gaveln och ge en missvisande bild av konturen. Endast konturen stu-

deras och eventuell indrift i gaveln ignoreras. Indriften går med lätthet att studera genom att 

snittet vrids 90 grader längs ortens riktning.  

Geologisk kartering i ShapeMetriX 

För att geologisk kartering ska kunna utföras i stor skala bör tidsåtgången för momentet upp-

skattas och om en så noggrann kartering är nödvändig.  Kartering med hjälp av 3D modellen 

kan vara bra i områden där dyr infrastruktur ska installeras och om en noggrannare undersök-

ning är önskvärd. Totalstationen ger det säkraste resultatet med avseende på modellens koor-

dinatsystem. Metoden stereofotografering behöver en upplyst bakgrund och har i detta arbete 

inte testats på vägg och tak där en bakgrund/gavel saknas, därför kan metoden ställa krav på 
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när stereofotograferingen kan utföras. Mätningarna av ortprofilen bör därför ske i linje med 

produktionen för att kunna ljussätta mot en existerande ortgavel.  Återkopplingen sker genom 

delgivning av resultat från analys av 3D-modellen med hjälp av 2D-snitt för volymberäk-

ningar. Sprickkarteringar samt geologisk kartering kan utföras med hjälp av 3D-modellen 

samt fotografierna.  


