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Förord 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng utgör den avslutande delen av min utbildning till 

civilingenjör inom väg- och vattenbyggande med inriktning mot jord- och bergbyggande vid 

Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag av LKAB i Malmberget, på 

initiativ av FoU gruvteknik. 

Jag vill tacka all personal vid LKAB i Malmberget som på olika sätt hjälpt mig under arbetets 

gång med granskning av arbetet och kommit med uppmuntrande kommentarer, speciellt mina 

handledare Hanna Falksund och Thomas Wettainen. Jag vill även rikta ett tack till min 

handledare på universitetet, Andreas Eitzenberger, för noggrann korrekturläsning och stöd i 

skrivandet av rapporten.  
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Sammanfattning 

I över 125 år har LKAB bedrivit verksamhet i Kiirunavaara och Malmberget. Då brytningen 

pågått under lång tid har djupet och därmed även bergspänningarna successivt ökat med tiden. 

Detta har föranlett ett antal olika problem och utmaningar i anslutning till produktionen såsom 

utfall av berg samt ökade deformationer. LKAB har tidigare använt sig av längsgående 

skivrasbrytning i vissa områden vilket har medfört omfattande malmförluster på ett antal 

nivåer. Men då tillredningskostnaden för detta alternativ är relativt liten jämfört med den mer 

vanliga tvärgående layouten vill LKAB utreda om det är fördelaktigt att bryta en av 

malmkropparna, Hoppet, med längsgående brytning. 

För att studera detta utfördes en sammanställning av produktionen i Hoppets närområde, 

Alliansen och Printzsköld, med information från befintliga databaser. Därefter kunde en 

uppskattning av malmförlusterna i området göras. Antal ortmeter för tvärgående layouter 

mättes i befintliga planer medan ortmetrar för längsgående layout uppskattades med hjälp av 

geologiska kartor. Tillredningskostnad beräknades sedan för respektive alternativ genom att 

applicera ett á-pris per meter ort framtaget av LKAB. En modelleringsstudie av längsgående 

layout gjordes med det finita elementprogrammet RS
2
 för att bekräfta brottsorsaken samt 

undersöka om någon placering eller layout av längsgående ortar fungerar bättre. Detta 

kompletterades med en strukturkartering av aktuellt område med sprickmodellering för att 

undersöka om längsgående eller tvärgående orientering av ortarna är mer fördelaktig ur 

strukturgeologisk synvinkel. 

Produktionssammanställningen visade att hittillsvarande malmförluster i området uppgick till 

omkring 6,3 miljoner ton, motsvarande ca 4 miljarder SEK vid ett malmpris av 70 USD. Vid 

längsgående brytning har i snitt 32-42 % av ortmetrarna tillredda för raslastning gått 

förlorade. Samma tal för tvärgående beräknades till mellan 3-9 %. Problemen med 

längsgående brytning härleddes till biotitskikt i anfanget mot liggväggen. När skikten lastades 

av i vertikal led uppstod glidning vilket fick rasborrhålen att gå igen samt förstärkning att 

spricka upp på grund av deformationen som uppstod. Tillredningskostnaderna för en 

längsgående layout mellan nivåerna 1109 – 1225 beräknades bli omkring 200 miljoner mindre 

än kostnaden för motsvarande tvärgående layout. 

Resultatet från modelleringen pekade på att den i fält observerade brottsmekanismen, 

avlastning av biotitskikt och påföljande skjuvbrott, var huvudorsaken till brott. Modelleringen 

visade även att det vid längsgående brytning är mer fördelaktigt att använda sig av en ort som 

drivs mer mitt i malmkroppen istället för nära liggväggskontakten. Vid malmkropp bredare än 

35-40 meter bör dubbla parallella längsgående ortar användas istället för en ort vid 

längsgående skivrasbrytning då detta ger en mer fördelaktig spänningsfördelning över nivån. 

Vad gäller strukturmodelleringen påvisade modellerna att ingen avsevärd skillnad avseende 

strukturstyrda brott finns mellan tvärgående- och längsgående brytning. 

Skall dagens teknik tillämpas vid ortdrivningen rekommenderas att använda tvärgående 

skivras ned till nivå 1225. Längsgående kan övervägas endast om möjlighet finns att med 

mycket exakt precision bestämma biotitens läge så att produktionsorten kan drivas helt i malm 

så att biotitskikten kan undvikas.   
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Abstract 

For more than 125 years, LKAB has been mining in Kiirunavara and Malmberget. Since 

mining has been conducted for a long time, the depth and hence the rock stresses have 

gradually increased. This has caused a number of problems and challenges such as fallout of 

rock and increased deformations. LKAB has previously used longitudinal sublevel caving in 

some areas, which has led to extensive ore losses on a number of levels. But since the cost for 

this option is relatively small compared with the more usual transverse sublevel caving layout, 

LKAB wishes to investigate whether it may be appropriate to mine one of the ore bodies, 

Hoppet, with longitudinal sublevel caving. 

To study this, a summary of production in Hoppet and surrounding areas was compiled from 

existing databases.This was used to estimate the ore losses in the area. The drift lenghts for 

transverse layouts were measured in existing plans while drift lenghts for longitudinal were 

estimated by interpreting geological maps. Development costs were calculated for each option 

by applying a unit price per meter of production drift, provided by LKAB. A modeling study 

of longitudinal sublevel caving was performed using the finite element program RS
2
 to 

confirm the cause of failure and investigate if any variation of longitudinal sublevel caving 

may perform better. This was complemented with a structure mapping of the area and 

modeling of joint sets to investigate whether transverse or longitudinal orientation of the drifts 

is more beneficial from a structural geology point of view. 

The production summary indicated that ore losses in the region amounted to about 6.3 million 

tonnes. For longitudinal sublevel caving, on average 32-42% of the length of the production 

drifts were lost on each level. The same figure for transverse mining was estimated at between 

3-9%. Problems with longitudinal sublevel caving derived mostly from biotite schists in the 

footwall abutment. When the schist were unloaded in vertical direction, sliding occured 

causing production blast holes to shear off and surface reinforcement to crack because of the 

deformation. Development costs for longitudinal sublevel caving layouts between the levels 

1109 - 1225 were estimated to be around 200 million less than the cost of equivalent 

transverse layout. 

The results of the modeling indicated that the observed failure mechanism in field, unloading 

of biotite schists and subsequent shear failure, also was the main cause of failure in models. 

The modeling also pointed out that when using longitudinal sublevel caving, it is more 

advantageous to use one drift in the middle of the ore body instead of a drift near the footwall 

contact. When mining ore bodies wider than 35-40 meters, double parallel longitudinal drifts 

should be used instead of a single drift as this provides a more favorable stress distribution 

across the level. Regarding the modeling of the joint sets, the models showed no significant 

difference in the structural failures between transverse- and longitudinal sublevel caving. 

Using today's mining technique, it is recommended to use transverse sublevel caving for the 

remaining levels down to 1225. Longitudinal sublevel caving should be considered only if the 

option to accurately locate the position of the biotite schist exists, so that the production drift 

can be driven entirely in ore and thereby avoiding the biotite schists. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I över 125 år har Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) bedrivit verksamhet i 

Kiirunavaara och Malmberget samt vid vissa andra platser i Malmfälten. Vid gruvan i 

Kiirunavaraa (Kiirunavaara underjordsgruva, förkortat KUJ) och Malmberget (Malmbergets 

underjordsgruva, förkortat MUJ) samt vid dagbrotten i Svappavaara bryts järnmalm med en 

sammanlagd årlig produktion av råmalm på 50 miljoner ton. 

I både MUJ och KUJ används huvudsakligen brytningsmetoden skivrasbrytning vilket är en 

väletablerad metod inom LKAB. I KUJ består malmkroppen av en relativt sammanhängande 

kropp medan det i MUJ pågår brytning simultant i ett antal olika mindre malmkroppar 

utspridda över gruvan. Då brytningen pågått under lång tid både i Malmberget och i 

Kiirunavaara har djupet succesivt ökat med tiden. Detta har föranlett ett antal olika problem 

och utmaningar i anslutning till produktionen beroende på ökade bergspänningar, ökat behov 

av ventilation och vattenpumpning samt förlängning av uppfodring. 

Den höga spänningssituationen är ett resultat dels av att djupet ökar, dels av att brytningen går 

nedåt vilket föranleder de bergspänningar som gått genom malmen att omdistribueras till 

underliggande produktionsnivåer när malmen bryts. Dessa ökade spänningar kan leda till 

seismiskt inducerade händelser samt ökade deformationer i såväl produktionsområden som 

permanenta anläggningar. Vissa layouter och varianter av skivrasbrytning är mer utsatta för 

dessa problem än andra på grund av deras orientering relativt den största spänningsriktningen. 

Även bergmassans sammansättning med avseende på geologi och strukturgeologi får ökad 

betydelse när brytningen fortsätter mot djupet då olika bergarter ändrar beteende under höga 

spänningar beroende på sammansättning.  

Längsgående skivrasbrytning har tidigare använts i vissa områden med varierande framgång. 

Det har på ett antal nivåer förekommit omfattande malmförluster vid längsgående brytning 

men då tillredningskostnaden för detta alternativ är relativt liten jämfört med den mer vanliga 

tvärgående layouten vill LKAB utreda ifall det kan vara aktuellt att bryta en av 

malmkropparna, Hoppet, med längsgående brytning. 

1.2 Syfte 

Att utvärdera om tvärgående eller längsgående skivrasbrytning lämpligast skall användas för 

brytning av malmkroppen Hoppet i MUJ ned till huvudnivå 1250. 
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1.3 Mål 

 Utvärdera framtida längsgående och tvärgående brytning på nivå 1109 genom 

bergmekaniska anlyser av späningstillstånd, deformationer och plasticering. 

 

 Bedöma omfattningen av malmförluster samt bergmekaniska problem på 

ovanliggande nivåer i Hoppet-området på Printzsköldsidan mellan nivåer 780-970. 

 

 Utvärdera längsgående brytning i Hoppet för kommande nivåer, 1109-1225 med 

avseende på bergmekaniska- och ekonomiska för- och nackdelar.  

1.4 Avgränsningar 

Utvärderingen av längsgående- och tvärgående skivrasbrytning sker endast för malmkroppen 

Hoppet, inga andra brytningsmetoder än skivrasbrytning kommer att beaktas. Biotiten i 

området kommer vid numerisk modellering att förenklas till att vara ett lager av enhetlig 

tjocklek på häng- respektive liggväggssidan. Endast tvådimensionell modellering tillämpas 

varvid ingen numerisk modellering av tvärgående produktionsortar sker. Alla ortar modelleras 

utan bergförstärkning. Plastiska modeller använder sig av linjärelastiskt perfekt-plastiskt 

beteende.  
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2. Teori och processbeskrivningar 

2.1 Generell processbeskrivning av skivrasbrytning vid LKAB 

Vid skivrasbrytning delas malmkroppen in i horisontella nivåer, så kallade skivor, där 

produktion sker. För att få tillgång till dessa skivor anläggs en snedbana, även kallat ramp. 

Detta är en nedåtgående ort i vilken horisontella infarter till skivorna tillreds. 

Inne på skivorna drivs en så kallad fältort som går i sidoberget längs med malmkroppen. 

Fältorten är oftast placerad i liggväggen men kan även placeras i hängväggen beroende på 

vilken layout som väljs. Från fältorten drivs tvärorter som går vinkelrät mot fältorten in 

genom malmen. Vid längsgående skivrasbrytning drivs ingen fältort utan endast 

produktionsortar direkt i malmen. Denna process kallas tillredning och bedrivs med klassisk 

salvcykel bestående av borrning, laddning, sprängning, ventilation, lastning, skrotning, 

förstärkning och inmätning (LKAB, 2016), se Figur 1.  

 

Figur 1 Salvcykel (Geotech and Tunnel Engineering, 2016) 

I de färdiga tvärortarna borras hål uppåt i en så kallad krans. Kransarna laddas och sprängs 

(skjuts) i tur och ordning inifrån hängväggen och ut mot liggväggen. För att den första 

kransen ska kunna skjutas borras ett antal hål i nära anslutning till varandra vilket skapar en så 

kallad slits där de sprängda bergmassorna kan expandera. När malmen lastas ut försvinner det 

stöd vilket hängväggen vilat på. Detta leder till att hängväggen successivt spricker upp och 

faller ned i det tomrum som bildats där malmen varit. Genom att skjuta kransarna ges åtkomst 

till rasmassorna från den kollapsande hängväggen ovanför vilka följer med ner när malmen 

lastas, se Figur 2 (LKAB, 2016). 
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Figur 2 Skivrasbrytning i LKABs underjordsgruvor (LKAB, 2016) 

Malmen lastas ut från produktionsortarna till dess att det som lastas inte längre bedöms vara 

malm. Detta avgörs av vikten i skopan samt av lastmaskinoperatörens visuella observationer. 

Råmalmen transporteras därefter till störtschakt/bergstigar som går ned till huvudnivån. 

Därifrån lastas malmen om på tåg (i KUJ) eller truckar (i MUJ) för vidare transport till kross. 

Malmen krossas under jord och förs med stora hissar, så kallade skipar, upp till ytan för 

vidare anrikning (LKAB, 2016). 

2.2 Geologi och bergmekanik i Malmbergsgruvan 

Gruvverksamheten i Malmberget består av ett 20-tal malmkroppar varav cirka 10 bryts i 

dagsläget. Malmen består till största del av magnetit men det finns även inslag av hematit i 

vissa delar av området. Malmkropparnas tjocklek varierar över gruvan från omkring 20 meter 

upp till dryga 150 meter. 

Sidoberget i Malmbergsgruvan karakteriseras av olika typer av leptit samt inslag av biotit, 

granit och skarn. Den vanligaste sidobergarten, leptit, är en metamorf, relativt finkornig 

bergart. Denna delas in i röd, röd-grå, grå-röd samt grå leptit där den röda leptiten är den 

starkaste och mest kompetenta av sidobergarterna. Den röda leptiten har en hög enaxiell 

tryckhållfasthet och generellt höga värden för GSI och RMR. Den röd-grå leptiten är aningen 

svagare än vad den röda leptiten är med något lägre tryckhållfasthet och GSI. Av leptiterna är 

den grå svagast (Banda, 2013). 

I vissa delar av gruvan, exempelvis Alliansen, Hoppet och Printzsköld, förekommer det 

partier av biotitskiffer av varierande mäktighet. Dessa uppträder ofta i malmkontakterna, både 



5 

vid häng- och liggvägg. Biotiten är förskiffrad och har en mycket låg enaxiell tryckhållfasthet 

samt låg GSI. Ofta återfinns biotiten i samband med grå leptit men kan även framträda i de 

övriga sidobergarterna såväl som i malmen men då ofta i mindre sliror eller förskiffringsplan 

(Banda, 2013). Det har visat sig att vissa områden i gruvan är så gott som fria från biotit 

medan andra delar har kraftiga inslag av biotit i såväl liggvägg som malmkropp och hängvägg 

(Savilahti T. , 2014). 

2.3 Beskrivning av området Hoppet, Alliansen och Printzsköld 

Hoppet är en smal malmkropp som, likt en brygga, sammanbinder de två större och bredare 

malmkropparna Alliansen och Printzsköld. Hoppet är definierat som ett eget område från nivå 

1023 m avv och fortsätter ned till nivå 1225 m avv. Brytning har dock pågått i området från 

nivå 620 m men är då definierat som en del av malmkropparna Alliansen samt Printzsköld. 

På dessa nivåer, 620-995, har till stor del längsgående skivras tillämpats i den smala delen av 

malmkroppen vilken från nivå 1023 kallas Hoppet, medan de delar som i dagsläget räknas till 

Alliansen och Printzsköld mest brutits med tvärgående skivras. I Figur 3 kan ungefärlig 

uppdelning av Hoppets brytning mellan Alliansen till vänster och Printzsköld till höger ses. I 

figuren visas även hur Hoppet tidigare brytits som delar av Alliansen samt Printzsköld. 

 

Figur 3 Översiktlig bild av ungefärlig indelning av Alliansen, Hoppet och Printzsköld. Karta från Alliansen 902 samt 

Printzsköld 895 

På nivåer under 1023 m avv. betraktas Alliansen, Printzsköld och Hoppet som en lång 

ihopsittande malmkropp vilken i dagsläget är planerad för tvärgående brytning ner till nivå 

1225. Dock kvarstår indelningen mellan de olika områdena då exempelvis Hoppet 

karakteriseras av en mycket smalare malmbredd än Alliansen och Printzsköld. I Figur 4 nedan 

visas planerad ortdrivning på Alliansen 1022, Hoppet 1023 samt Printzsköld 1023.  
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Figur 4 Indelning mellan Alliansen 1022, Hoppet 1023 samt Printzsköld 1023. Observera att riktningen på bilden är 

vänt jämfört med Figur 3 ovan där fältortarna är längs ner i bild. Alla tre brytningsområden sammanlänkas via 

fältorten. 

2.4 Tidigare utvärdering av alternativa brytningsmetoder för Hoppet 

En utvärdering av passande brytningsmetoder för området Hoppet har utförts av Sandberg 

(2016). Vid denna utvärdering användes den så kallade University of British Coulombia 

mining method selection, förkortat UBC-metoden. Denna metod poängsätter olika 

brytningsmetoder utifrån olika faktorer. Dessa inkluderar bland annat malmkroppens 

generella geometri, hållfasthet i hängvägg, liggvägg samt malm, spänningssituation och 

malmens kvalité.  

Resultatet från denna utvärdering var att igensättningsbrytning samt skivpallsbrytning var de, 

enligt UBC-metoden, mest lämpade brytningsmetoderna för Hoppet. Det bedömdes, med 

hjälp av den empiriska stability-graph metoden, att brytningsrum för skivpall maximalt skulle 

kunna uppgå till 30 meters höjd och längd samt 23 meters bredd (i malmkroppens 

längdriktning). Detta kräver en förstärkning bestående av 13 meter långa kabelbultar med ett 

c/c-avstånd av 1,5 meter i alla väggar samt i tak. 

2.5 Spänningstillstånd och omfördelning av spänningar vid skivrasbrytning 

Det primära spänningstillståndet i Malmberget, det vill säga spänningar opåverkade av 

brytning och ortdrivning, beräknas generellt via samband 1-3 nedan. Dessa baseras på 

bergspänningsmätningar med efterföljande kalibrering av en tredimensionell numerisk modell 

av gruvan och är framtagna av Sjöberg (2008).  

𝜎𝐻 = 0,036𝑧 Största primärspänningen horisontellt (130
o
) [MPa] (1) 

𝜎ℎ = 0,017𝑧 Minsta primärspänningen horisontellt (040
o
) [MPa] (2) 

𝜎𝑉 = 𝜌𝑔ℎ Primärspänning i vertikalt led [Pa]  (3) 

 

Där 𝑧: Gruvnivå i meter räknat från gruvans nollpunkt på Välkommatoppen 

ℎ: Djup under markytan i meter 

𝑔: Gravitationskonstant 9,81 m/s
2
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𝜌: Densitet kg/m
3
 

Edelbro, Sjöberg, Malmgren, & Dahnér-Lindqvist (2012) har undersökt 

spänningsomfördelningen som sker vid skivrasbrytning. När hängväggen kollapsar på grund 

av utbrytningen av malmen reduceras elasticitetsmodulen. En reducerad elasticitetsmodul 

innebär att bergspänningarna i materialet sjunker enligt Hookes lag, se ekvation 4. 

𝜎 = 𝜀𝐸     (4) 

Där 

 𝜎: Spänning 

 𝜀: Töjning  

 𝐸: Elasticitetsmodul 

Detta föranleder att spänningarna som tidigare gått genom den intakta hängväggen nu tvingas 

nedåt under den pågående malmbrytningen där intakt berg ännu finns enligt Edelbro et. al 

(2012). 

När de tillredda ortarna befinner sig på stort avstånd från malmbrytningen ligger den största 

huvudspänningen så gott som horisontellt men allt eftersom brytningen närmar sig kommer 

den gradvis att öka samtidigt som den ändrar riktning. När brytningen är en till två nivåer 

ovanför är spänningstillståndet som störst för att sedan minska när brytningen fortsätter nedåt 

förbi nivån. När rasmassorna når till den aktuella nivån är spänningen i liggvägssidan på 

denna nivå relativt liten enligt Edelbro et al. (2012). Utredningen i fråga behandlar dock 

Kiirunavaaras något mer enkla malmgeometri. Principen gäller dock fortfarande i Malmberget 

men med skillnaden att spänningsriktningarna kan variera något mer beroende på den aktuella 

malmkroppens geometri. 

När nivån är utlastad kommer största huvudspänningen för liggvägssidan på samma nivå att 

ha ändrat riktning från så gott som horisontell till att följa malmens stupning. Således kommer 

alla tillredda ortar och utrymmen i nära anslutning till malmen att uppleva en betydande 

spänningsomfördelning under sin livstid (Edelbro et al.,2012). 

Figur 5 av Sjöberg, Lundman, och Nordlund, (2001) visar spänningstrajektorerna för största 

horisontella huvudspänningen vilken tvingas nedåt av brytningen.  

 

Figur 5 Brytningens påverkan på största huvudspänningen enligt Sjöberg et. al (2001) 
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2.6 Förstärkningssystem generellt 

Enligt Nordlund (2015) kan förstärkning i berg delas in i två kategorier; tillfällig och 

permanent förstärkning. Den tillfälliga förstärkningen har i en gruva till uppgift att uppehålla 

en säker arbetsplats för de som arbetar under jord. Den permanenta förstärkningen installeras 

med syfte att säkerställa stabilitet av en anläggning under hela dess livslängd (Nordlund, 

2015) 

En grov indelning av förstärkningselement har av Nordlund (2015) föreslagits enligt nedan. 

 Bergbult 

 Sprutbetong 

 Nät 

 Stålbågar 

 Betongbågar 

 Betonglining 

 Stöttor 

 Lacing 

För att kunna hantera de deformationer och seismiska händelser som uppkommer vid brytning 

på större djup måste förstärkningen kunna deformeras utan att gå till brott. Detta görs genom 

att bygga in en viss seghet i förstärkningssystemet. LKAB har i detta syfte valt att använda sig 

av fiberarmerad sprutbetong och nät samt bultar som genom att begränsa bultens ingjutna 

längd klarar större deformationer jämfört med en fullt ingjuten bult. Nätet har till uppgift att 

förhindra att utfall sker ifall sprutbetongen går till brott eller spricker upp samt addera en viss 

ytterligare seghet till förstärkningen. 

2.7 Förstärkning i LKAB 

LKABs förstärkningssystem under jord, vilken redovisas i Tabell 1, består i huvudsak av 

bultar som gjuts in helt eller delvis. Dessa bultar kompletteras i stor utsträckning av 

ytförstärkning så som sprutbetong, nät eller fjällband. I MUJ finns i dagsläget sex 

fördefinierade typförstärkningar. Dessa är indelade i statisk förstärkning (fyra stycken) och 

dynamisk förstärkning (två stycken). De statiska förstärkningarna består av helt ingjutna 

bultar, alternativt friktionsbult, installerade med c/c-avstånd 1,5 meter. Därtill appliceras 

70 millimeter fiberarmerad sprutbetong innan bultarna installeras. Även vajerbultning vilket 

enligt typförstärkningsmallen utförs i fyrvägskorsningar hör till statisk förstärkning (Thyni, 

2014). 
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Tabell 1 Typförstärkning MUJ enligt Thyni (2014) 

TYPFÖRSTÄRKNING Fiberarmerad 

Sprutbetong 

Bult Vajerbult Nätarmering Anmärkning 

Tak/Vägg 

[mm] 

Tak 

c/c 

[m] 

Vägg 

c/c 

[m] 

Typ Tak Utförande  

L 

[m] 

c/c 

[m] 

S
ta

ti
sk

 

M7-Ki1.5-0 70 1.5 1.5 Kamstålsbult - - -  

M7-F1.5-0 70 1.5 1.5 Friktionsbult - - - Coatad 

friktionsbult 

livslängd ≤10 

år. 

M7-S1.5-0 70 1.5 1.5 Statisk bult - - - Kamstålsbult 

alt. 

Friktionsbult. 

M7-W1.5-0 70 - 1.5 Vajerbult                 

Statisk bult 

≥7 1.5 - Alla 4-

vägskorsningar. 

D
y

n
a
m

is
k

 

M10-D1.0-N 100 1.0 1.0 Dynamisk 

bult 

- - Tak och 

väggar 

 

M10-W1.0-N 100 - 1.0 Vajerbult    

Dynamisk 

bult 

≥7 1.0 Tak och 

väggar 

Alla 4-

vägskorsningar. 

Speciallösning        Utformning 

enligt 

bergmekaniker 

 

Den dynamiska förstärkning som används består av 100 millimeter fiberarmerad sprutbetong, 

dynamisk bult med c/c-avstånd 1,0 meter samt nätarmering. En av de mest frekvent använda 

bultarna för dynamisk last är den så kallade D-bulten (Thyni, 2014). Denna består av en bult 

med ankarpunkter, se Figur 6. Mellan ankarpunkterna är bulten slät vilket tillåter deformation 

av bulten. I slutet av bulten finns en kil vilket expanderar en bit av bulten när den slås i botten 

av borrhålet. Detta möjliggör ändförankring av bulten och gör att den omedelbart kan ta last. 

Ytterst på bulten monteras en mutter och bricka (Li, 2010). 

 

Figur 6 D-bult enligt Li (2010) 

Vid områden där stora deformationer eller andra hållfasthetsproblem är förväntade kan 

kraftigare förstärkningselement installeras vilka kan hantera de stora deformationerna. Dessa 
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kan vara i form av gjutna eller sprutade betongbågar, lining med betong- eller stålelement 

eller förbultning (Eng: spiling). Spiling utförs med bultar som gjuts in i anfanget innan nästa 

salva skjuts i syfte att öka valveffekten och därigenom minska de deformationer som 

uppkommer när tvärsnittet sprängts ut och den stödjande effekten av berget tas bort, se Figur 

7. Detta är en metod som används i LKAB tillsammans med avkortad salvlängd där 

ortprofilen gått utanför den planerade profilen, exempelvis på grund av kyrkning av orttaket 

(Thyni, 2014). 

 

Figur 7 Skiss av spiling i MUJ enligt Thyni (2014) 

Lacing, eller fjällband, är en förstärkingsmetod som tidvis används i MUJ. Lacing är ett 

komplement till bultar och sprutbetong som med fördel kan användas i områden där 

dynamiska händelser och smällberg förväntas. Lacingen fungerar genom att sammanbinda 

bultar med stålvajer eller armeringsjärn. I fallet att en eller flera bultar går i brott överför 

lacingen lasten till intakta bultar och ett eventuellt utfall kan förhindras (Nordlund, 2015). 

2.8 Skillnad längsgående och tvärgående skivrasbrytning 

Skivrasbrytning på traditionellt vis (tvärgående) bygger som tidigare nämnt på att en infartsort 

drivs från en lokal snedbana. Från denna infart drivs, i malmens liggvägg, en fältort som går 

parallellt med malmens längdriktning, se Figur 8. Från fältorten drivs tvärorter, orienterade 90 

grader mot malmens längdriktning. Dessa tvärortar drivs in i malmen med ungefär 23 meters 

mellanrum. Generellt planeras sedan utlastningen i en sekvens där lastning påbörjas längst ut 

på produktionsområdet och lastas inåt mot mitten av skivan. Detta kan dock variera från skiva 

till skiva beroende av malmkroppens geometri på den aktuella skivan (Wimmer, 2010). 
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Figur 8 Tvärgående skivrasbrytning av en malmkropp, principskiss 

Vid längsgående brytning driver man en infart från snedbanan in till malmen. Från infarten 

driver man en produktionsort nära kontakten mellan liggvägg och malm, dock placerad i 

malm. Orten är orienterad längs med malmens längdriktning, se Figur 9. Denna ort rasborras 

och lastas ut med start längst in i den drivna orten och ut mot infarten. 

 

Figur 9 Längsgående skivrasbrytning, principskiss 

2.9 Erfarenheter av längsgående skivrasbrytning/case study 

Enligt Bullock & Gertsch (1998) är tvärgående skivrasbrytning den vanligast förekommande 

samt föredragna layouten för bredare malmkroppar. För malmkroppar smalare än 15 meter 

rekommenderar de dock att längsgående brytning används. Detta kan då utföras med antingen 

en eller två längsgående ortar. Författarna påpekar att fördelen med längsgående är den 

minskade mängden ortdrivning, dock med nackdelen att malm riskerar att gå förlorad vid 

brytning i en oregelbunden malmkropp enligt Figur 10. Författarna påpekar därför att det av 

denna anledning är av stor vikt att ha god kännedom om var malmgränserna går för att få 

produktionsorten korrekt lokaliserad (Bullock & Gertsch , 1998). 
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Figur 10 Tvärgående samt längsgående brytning. Den grå färgen representerar malm som går förlorad vid 

längsgående brytning enligt Bullock och Gertsch (1998) 

Vidare skriver Brady & Brown (2006) att i de fall där den största horisontella 

huvudspänningen är orienterad vinkelrät mot malmens längdriktning förväntas färre 

bergmekaniska problem vid tvärgående brytning än vid längsgående brytning. De visar på ett 

exempel i Pea Ridge där malmen till en början bröts med längsgående skivrasbrytning. När 

brytningsmetoden senare byttes till tvärgående skivrasbrytning minskade de 

spänningsinducerade stabilitetsproblemen signifikant. Detta förklarades av att ortdrivningen 

vid tvärgående layout huvudsakligen gick i samma riktning som största horisontella 

huvudspänningen vilket gav lägre spänningskoncentrationer i framförallt anfangen.  

Brady & Brown, (2006) pekar även på att vid tvärgående skivrasbrytning fås en reducering av 

de horisontella spänningarna när de första kransarna i tvärortarna har skjutits och lastats ur så 

att hängväggen börjar rasa.  

Bullock & Hustrulid (2001) redogör för gruvan Big Bell mine i Australien som har tillämpat 

längsgående skivrasbrytning för att bryta guldmalm. I denna gruva har stabilitetsproblemen 

härletts till foliationsplan parallellt med malmen. De brottsmekanismer som noterats härrör 

främst till spänningsomfördelningen på grund av brytningen. När långa produktionsortar 

öppnats har liggväggen långsamt börjat avlastas. Detta har lett till att en skjuvrörelse har 

initierats i liggväggssidan längs med befintliga foliationsplan, alternativt knäckning i 

liggväggen. Detta har föranlett konvergens av orten, se Figur 11.  

 

Figur 11 Stabilitetsproblem vid längsgående skivrasbrytning i Big Bell mine enligt Bullock & Hustrulid (2001) 
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Dock har den huvudsakliga anledningen till stabilitetsproblem och utfall varit uppsprickning 

av tak och anfang tillsammans med öppning av sprickor i hängväggsanfanget. Tillväxten av 

sprickor har stärkts där biotitförskiffring funnits i hängväggskontakten. Detta har 

sammankopplats med att rasborrhål gått igen, skadade bröst samt utfall från taket. För att 

komma tillrätta med dessa problem förstärktes bröst med bultar och fjällband. Layouten 

ändrades även till att två parallella längsgående ortar drevs vid malmbredd större än 22 meter 

(Bullock & Hustrulid, 2001). 

2.10 Beskrivning det finita elementprogrammet RS2 

Programmet RS
2
 är ett tvådimensionellt modelleringsprogram för jord- och bergmaterial 

utvecklat av företaget Rocscience (Rocscience, 2016). Programmet bygger på finita 

elementmetoden (FEM), vilket är en i dagsläget mycket utbredd och väl etablerad metod för 

modellering av bergkonstuktioner. Programmet beräknar en lösning med hjälp av 

jämviktsekvationer. Bergmaterialet i RS
2
 antas vara kontinuerligt, d.v.s. att bergmassan antas 

vara utan diskontinuiteter eller att den är lika uppsprucken i sin helhet. Det är möjligt att 

modellera diskontinuiteter i RS
2
 och andra FEM-program, dock kan inte rotation av block och 

likande mekanismer som kräver full separering längs diskontinuiteterna simuleras (Nordlund, 

2015). 

RS
2
 klarar plastisk såväl som elastisk beräkning av en modelluppställning. Då intresset för 

modelleringen i detta fall ligger i att studera problematiken i bergmassan runt om ortarna och 

inte på att studera beteendet och inverkan av en enskild diskontinuitet är FEM-modellering ett 

lämpligt verktyg. RS
2
 valdes då det har ett användarvänligt gränssnitt, är ett väletablerat 

program samt att det används inom såväl LKAB som LTU. 

2.11 Bergmasseklassificeringar och konstitutiva modeller för modellerande av 

bergmassa 

2.11.1 RQD 

RQD utvecklades 1964 av D.U. Deere och är ett mått som grovt beskriver sprickfrekvensen i 

bergmassan.enligt (Hoek, 2017) Detta beräknas genom att dividera den summerade längden 

av stycken från borrkärnan vilka är längre än 10 cm med den totala längden borrkärna enligt 

ekvation 2 (Nordlund, Rådberg, & Sjöberg, 1998). 

𝑅𝑄𝐷 =  
𝛴 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑘ä𝑟𝑛𝑎>10 𝑐𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑
× 100 [%]  (5) 

Figur 12 av (Deere, 1989) nedan visar ett praktiskt exempel på hur RQD beräknas för en 

borrkärna av 2 meters längd. 
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Figur 12 Beräkningsexempel för att bestämma RQD enligt Deere (1989) 

2.11.2 RMR 

Rock mass rating, RMR, introducerades ursprungligen 1976 av Bienawski men har med tiden 

förändrats och modifierats enligt Hoek (2017). RMR är ett klassificeringssystem för berg som 

baseras på ett antal poänggivande faktorer vilka vägs samman till ett totalt index. Dessa 

faktorer är: 

 Enaxiell tryckhållfasthet 

 RQD 

 Sprickavstånd 

 Spricktillstånd 

 Grundvattenförhållande 

 Diskontinuiteternas orientering i förhållande till drivningsriktningen 

2.11.3 GSI 

Geological strength index (GSI) introducerades 1994 av Evert Hoek (Hoek, 2017). 

Anledningen för framtagandet av GSI var att de redan existerande klassificeringssystemen Q 

och RMR ej var passande för bergkonstruktioner där spänningsförhållandena är höga eller i 

väldigt svaga bergmassor där RQD är nära noll (vilket föranleder väldigt låga värden av RMR 

och Q). Vid värden av RMR lägre än 30 börjar korrelationen med Hoek & Brown-konstanten 

𝑚𝑖 att avvika (Marinos, Marinos, & Hoek, 2004). Det var därför nödvändigt att utveckla en 

bergklassificering som inte berodde så mycket på RQD utan istället fokuserade mer på de 

geologiska egenskaperna av bergmassan. GSI fokuserar inte primärt på att bedöma 

förstärkningsbehovet utan mer på att klassificera bergmassans egenskaper. Indexet är baserat 

på litologin, bergets struktur, blockighet samt sprickornas tillstånd. Indexet sätts utifrån 

visuella observationer som korreleras till ett diagram som huvudsakligen utgår ifrån 

blockighet samt sprickytornas förhållande (Marinos et. al, 2004). Se Figur 13 nedan.  



15 

 

Figur 13 Diagram för bestämning av GSI enligt Marinos et. al (2014) 

2.12 Konstitutiva modeller 

För modellering av bergmaterial i FEM-program finns ett antal olika konstitutiva modeller att 

välja mellan beroende på bergmassans kvalitet, spänningstillstånd och syfte med 

modelleringen. Till de vanligaste alternativen hör Mohr-Coulombs modell, Hoek & Brown, 

Drucker-Prager samt Cam-Clay (Hoek, 2001). 

Vid modellering med Hoek & Brown-kriteriet krävs huvudsakligen tre parametrar, GSI, en-

axiell tryckhållfasthet samt Hoek & Brown-konstanten 𝑚𝑖. När dessa värden är kända är det 

därefter möjligt att räkna ut de övriga konstanter (𝑚𝑏, 𝑠 och 𝑎) som krävs vid modellering 

med Hoek & Brown-kriteriet med ekvationer nedan enligt Hoek (2001). 

𝑚𝑏 =  𝑚𝑖  exp (
𝐺𝑆𝐼−100

28−14𝐷
)    (6) 

𝑠 = exp (
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷
)     (7) 

𝑎 =  
1

2
+

1

6
(𝑒

−𝐺𝑆𝐼
15⁄ − 𝑒

−20
3⁄ )   (8) 

𝐷 är en parameter som anger störningsgraden i bergmassan på grund av sprängning och 

spänningsomfördelning. Vid helt ostörd bergmassa ansätts 𝐷 till 0, ofta innan uttag av berg 

har skett. Maximala värdet för 𝐷 är 1 vilket indikerar en mycket störd bergmassa. Det skall 

dock noteras att värdet för 𝐷 endast gäller för den del av bergmassan som påverkas av 
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sprängning, för en tunnel gäller vanligen 1-2 meter utanför konturen. Dessa parametrar 

appliceras sedan enligt (6) nedan där σc är bergets enaxiella tryckhållfasthet.  

𝜎1 =  𝜎3 + 𝜎𝑐 (𝑚𝑏  
𝜎3

𝜎𝑐
+ 𝑠)

𝑎

   (9) 

Enligt Hoek (2001) är det lämpligt att för hårt berg med hög hållfasthet, så som granit eller 

kvarts, modellera beteendet med en ”elastisk-sprött-plastisk” modell. Materialet beter sig 

elastiskt till dess att dess hållfasthet uppnås varvid ett kraftigt fall i hållfasthet uppkommer. 

Materialet beter sig därefter plastiskt, se Figur 14. Är däremot bergmassan av medelhård 

karaktär och med något lägre hållfasthet kan det istället vara lämpligt att använda en 

konstitutiv modell som efterliknar strain-softening, se Figur 14. För att uppnå ett sådant 

beteende kan man för Hoek & Brown-kriteriet reducera GSI-värdet till ett lägre värde som 

efterliknar bergmassans egenskaper efter brott enligt Hoek (2001). 

Är bergmassan som skall modelleras mycket mjuk och är deformationsbenägen kan istället en 

konstitutiv modell som modellerar elastisk-perfekt plastisk användas. Där reduceras inte 

hållfastheten efter att bergmassan gått i brott. Detta innebär att berget efter brott deformeras 

under konstant spänning, utan volymförändring (Hoek, 2001), se Figur 14. 

 

 

Figur 14 Diagram a elastisk-sprött-plastisk, diagram b elastisk-strain-softening, diagram c elastiskt-perfekt plastiskt 

(enligt Hoek, 2001) 

Typiska parametrar för hårt berg kan ses i Tabell 2. Dessa är framtagna av Hoek (2001) och är 

anpassade för modellering av hårda bergarter såsom exampelvis granit och granodiorit. 
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Tabell 2 Typiska parametrar för hårt, medelhårt och mjukt berg (Hoek 2001) 

Parameter 
Beteckning Hårt berg Medelhårt 

berg 

Mjukt berg 

Hållfasthet intakt bergprov [MPa] 𝜎𝐶𝑖 150 80 20 

Hoek & Brown-konstant 𝑚𝑖 25 12 8 

Geological strength index GSI 75 50 30 

Friktionsvinkel [] 𝛷′ 46 33 24 

Kohesion [MPa] 𝑐′ 13 3,5 0,55 

Tryckhållfasthet bergmassa [MPa] 𝜎𝐶𝑚 64,8 13 1,7 

Draghållfasthet bergmassa [MPa] 𝜎𝐶𝑡 -0,9 -0,15 -0,01 

Elasticitetsmodul bergmassa [MPa] 𝐸𝑚 42000 9000 1400 

Poissons tal ν 0,2 0,25 0,3 

Dilatationsvinkel [] 
α 𝛷′/4

= 11,5𝑜 

𝛷′/8 = 4𝑜 0 

Egenskaper efter brott 

Hållfasthet berg i brott [MPa] 𝜎𝑓𝑐𝑚 - 8 1,7 

Elasticitetsmodul [MPa] 𝐸𝑓𝑚 10000 5000 1400 

Friktionsvinkel [] 𝛷𝑓
′  38 - - 

Kohesion [MPa] 𝑐𝑓
′  0 - - 

 

2.13 Observerade och uppmätta parametrar i Malmberget 

I Alliansen såväl som i Printzsköld och Hoppet har det observerats stora inslag av biotit i 

hängvägg samt i liggvägg. Biotiten har oftast uppkommit i förskiffringsplan som stryker 

parallellt med häng- och liggvägg. I Alliansen-området har även sprickgrupper karterats med 

strykning parallellt med malmen och stupning omkring 55 grader (Savilahti T. , 2014). 

Det har utförts ett antal olika studier angående RMR samt GSI för bergarterna i 

Malmbergsområdet. Idris, Basarir, Nordlund, & Wettainen (2013) har med hjälp av 

fältobservationer, punktlasttester samt resultat från tidigare laboratorietester probabilistiskt 

uppskattat värden på GSI, en-axiell tryckhållfasthet samt Hoek & Brown-konstanten 𝑚𝑖. 

Studien delades in i fältundersökning av GSI, punktlasttester samt beräkning av probabilistisk 

fördelning av de olika parametrarna. För att bestämma ett initialt värde för 𝑚𝑖 användes en 

mall av Hoek & Brown vilken ger ett ungefärligt värde av konstanten utifrån bergets geologi. 

Bergarterna delades upp i Biotit I, Biotit II, röd leptit, grå leptit, röd-grå leptit samt magnetit. 

Biotit I och Biotit II skiljer sig åt genom att Biotit II är något starkare än Biotit I. I Tabell 3 
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nedan presenteras de definierade GSI-värdena. Dessa har ett konfidensintervall av 90 % (Idris 

et al., 2013). 

I tabellen visas även den framtagna enaxiella tryck- och draghållfastheten för de olika 

bergarterna. Den enaxiella tryckhållfastheten togs fram genom punktlasttestning av 

borrkärnor samt knivskrapning i fält, medan draghållfastheten beräknades indirekt med data 

från brasilientest. Därtill visas värdet för Hoek & Brown-parametern mi. Dessa bestämdes 

dels ifrån mallen framtagen av Hoek & Brown, dels ifrån förhållandet mellan enaxiell drag- 

och tryckhållfasthet. 

Tabell 3 Hållfasthetsparametrar för bergarterna i Malmberget enligt Idris et al. (2013) 

Bergart GSI Enaxiell 

tryckhållfasthet 

(MPa) 

Enaxiell 

draghållfasthet 

(MPa) 

Hoek & 

Brown-

konstant (𝑚𝑖) 

Röd leptit 65-75 217 (50) 14,5 (3,5) 15 (2) 

Grå leptit 60-70 80 (8) 8,5 (0,7) 10 (1) 

Röd-grå leptit 65-75 176 (60) 11 (2,8) 15 (2) 

Biotit I 35-45 50 (10) - 11 (1) 

Biotit II 45-55 100 (10) - 13 (1) 

Magnetit 55-65 100 (8) 5 20 (2) 

 

Banda (2013) utförde en utredning angående bergarterna i malmkropparna Printzsköld samt 

Fabian. Där studerades borrkärnor tagna från 0-300 meter under markytan. Från borrkärnorna 

kunde RQD samt enaxiell tryckhållfasthet bestämmas. Därtill karterades strykning och 

stupning av strukturer med hjälp av borrhålsfilmning. Det utfördes även en kartering under 

jord med syfte att fastställa GSI, strukturorienteringar samt sprickparametrar till RMR. I 

Tabell 4 nedan visar resultaten från bestämning av RQD, RMR och GSI. 

Tabell 4 RQD, RMR och GSI karterat i Printzsköld enligt Banda (2013) 

Bergart RQD RMR GSI 

Max Min Medel Max Min Medel Max Min Medel 

Röd leptit 97 24 71 78 54 66 70 55 62 

Grå leptit 94 28 65 69 53 63 Ej karterat 

Röd-grå leptit 93 46 69 70 60 67 50 30 40 

Magnetit 79 68 73 67 62 65 65 40 60 

Biotit Ej karterat Ej karterat 40 25 31 
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Resultaten från GSI-karteringen av Banda (2013) visade på liknande GSI-värden som de 

framtagna av Idris et al., (2013). Karteringen visade på att den röda leptiten är något blockig 

med minst två dominerande sprickgrupper. Sprickytorna visade sig vara något vittrade. Den 

grå leptiten var mer något mer blockig och sprickytorna mer påverkade av vittring. Röd-grå 

leptit var även den blockig med måttligt vittrade sprickytor. Magnetiten påvisade måttlig 

blockighet med råa, något vittrade sprickytor. 

Vid kartering av sprickor identifierade Banda (2013) tre dominerande huvudsprickgrupper i 

hängväggen samt i malmkroppen en huvudsprickgrupp. Därtill återfanns en biotitfoliation i 

malmkontakterna. Generellt var sprickytorna rena och något vågiga med varierande grader av 

vittring, undantaget från detta var biotitlagringarna. I dessa var sprickytorna mycket vittrade 

och fyllda med ett vitt mjukt material. Det fanns även spår av glidning längs med 

sprickytorna. Även i kontakten mellan röd- och röd-grå leptit fanns det kraftigt vittrade 

sprickytor. 

Enaxiella tryckhållfastheten av de olika bergarterna i Malmberget har även sammanställts av 

Savilahti (2014). Dessa kan ses i Tabell 5 där medeltryckhållfastheten för bergarterna sett 

över hela gruvan redovisas tillsammans med medeltryckhållfastheten för samma bergarter i 

området Alliansen. Dessa är något lägre än medelvärdena för övriga gruvan, vilket enligt 

Savilahti (2014) berodde på biotitinnehåll i bergarterna i området. 

Tabell 5 Enaxiell tryckhållfasthet alla malmkroppar samt Norra Alliansen (Savilahti, 2014) 

Bergart Enaxiell tryckhållfasthet [MPa] 

Medelvärde för Alliansen  Medelvärde för alla 

malmkroppar 

Magnetit 93 109 

Hematit 125 130 

Röd leptit 175 178 

Rödgrå leptit 121 141 

Gråröd leptit 93 107 

Grå leptit 73 108 

Granit 170 161 

Skarn 139 128 
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3. Metod 

De tidigare dokumenterade och muntliga erfarenheter som finns angående de båda 

alternativen av skivrasbrytning för den aktuella malmkroppen sammanställdes. Detta 

inkluderar bergmekaniska problem i samband med tillredning och produktion samt 

produktionsdata från tidigare nivåer. För att ta fram bergmekaniskt underlag till de olika 

metoderna används det finita element-programmet RS
2
 tillsammans med observerad fältdata 

och data från tidigare geologiska och bergmekaniska utredningar. 

3.1 Modelluppbyggnad 

Enligt Nordlund (2015) är det vid FEM-modellering mycket viktigt att välja rätt storlek på de 

yttre gränserna för modellen. Då FEM bygger på att allt material i hela modellen diskretiseras 

måste en artificiell yttre gräns för modellen skapas vilket kommer att föranleda en störning i 

modellen. Görs modellen för liten kommer det att vara problematiskt att avgöra vilka resultat 

som orsakats av den studerade öppningen och vilka som orsakats av att gränserna är för 

snäva. Görs modellen istället mycket stor kommer det att bli en begränsad påverkan av de 

yttregränserna men i gengäld fås en allt för lång beräkningstid (Nordlund, 2015). Som en 

tumregel baseras de yttre gränserna för modellen på antagandet att modellen är minst tre 

gånger större än den studerade öppningen i alla riktningar, se Figur 15. 

 

Figur 15 Modellstorlek för FEM-modeller enligt Nordlund, (2015) 

Då RS
2
 är ett modelleringsprogram i två dimensioner krävs antaganden för att kunna 

modellera problemet. RS
2
 använder sig av villkoret plant deformationstillstånd. Detta innebär 

att en av huvudtöjningarna i modellen är noll, i detta fall är det töjningen ut ur planet som 

antas vara noll. Detta medför att inga skjuvspänningar eller skjuvtöjningar existerar ut ur 

planet. Ytterligare ett villkor som måste uppfyllas är att det analyserade tvärsnittet skall vara 

långsträckt då beräkningarna i RS 
2
 bygger på att tvärsnittet antas vara oändligt långt in i 

planets riktning enligt Rocscience (2016). 
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3.2 Indata RS2 

Vid modellering i RS
2
 användes till så stor utsträckning som möjligt de av Banda (2013) samt 

Idris et al. (2013) framtagna parametrarna, se avsnitt 2.13. Där karteringar var ofullständiga 

eller värden saknades kompletterades dessa med värden för hårt, medelhårt och mjukt berg 

enligt Hoek (2001), se Tabell 2 ovan i avsnitt 2.12. De olika förekommande bergarterna 

klassades därför in enligt Tabell 6 nedan. 

Tabell 6 Klassificering av de vanligast förekommade bergarterna 

Bergart Klassificering enligt Hoek 

Magnetit Medelhårt berg 

Röd Leptit Hårt berg 

Röd-grå Leptit Hårt berg 

Grå Leptit Medelhårt berg 

Biotit Mjukt berg 

 

Då GSI-värden är givna av Idris et al. (2013) valdes den konstitutiva modellen ”Generalized 

Hoek-Brown” för alla bergarter (se avsnitt 2.12). Detta efter bedömningen att en konvertering 

till Mohr-Coulomb-värden skulle medföra en extra felkälla. Detta gäller dock inte 

rasmassorna vilka modellerades med den konstitutiva modellen Mohr-Coulomb med 

parametrar framtagna av Sjöberg, Lundman , & Nordlund (2001) vilka presenteras i Tabell 8 

nedan. Att Mohr-Coulomb-värden valdes för att representera rasmassorna var på grund av att 

det endast var dessa materialparametrar som fanns tillgängliga för rasmassorna.  

Initialt kördes alla material som elastiska. Detta innebär att de inte har någon övre brottgräns 

varvid egenskaper efter brott ej behöver anges. Dock anges fortfarande hållfasthetsparametrar 

för bergmaterialet. Dessa används av programmet för att beräkna en så kallad ”Strength 

factor” (SF) vilket innebär att inducerad spänning jämförs med bergets hållfasthet, berget går 

därmed inte till brott i den elastiska analysen men hållfasthetsparametrar måste ändå anges. 

De valda elastiska parametrarna återfinns i Tabell 7. 
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Tabell 7 Materialparametrar för de elastiska modellerna 

Parameter Magnetit Röd Leptit Röd-grå 

Leptit 

Grå Leptit Biotit 

Konstitutiv 

modell 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

Generalized 

Hoek-Brown 

GSI 60 70 70 65 40 

𝑚𝑖 20 15 15 10 11 

𝐷 0 0 0 0 0 

Intakt enaxiell 

tryckhållfasthet 

[MPa] 

100 217 176  50 

𝐸 [MPa] 9000 42 000 42 000 9000 1400 

Poissons tal 0,25 0,20 0,20 0,25 0,30 

Densitet [kg/m
3
] 4500 2600 2600 2600 2600 

 

För att möjliggöra en plastisk analys i RS
2
 måste även residualvärden för GSI, 𝑚𝑖, 𝐷 och 𝐸 

samt en dilationsparameter anges. För de material som modellerades med Mohr-Coulomb-

kriteriet måste residualvärden för draghållfasthet, friktionsvinkel och kohesion samt en 

dilationsparameter anges. Då den plastiska analysen som utfördes baserades på ett antagande 

om perfekt plastiskt beteende av respektive bergart enligt Figur 14 avsnitt 2.12 medför detta 

att residualvärdena är desamma som värdena för den intakta bergmassan.  

För modellering av det inrasade berget från hängväggen har generella parametrar för 

Kiirunavaara tagits fram vid tidigare numerisk modellering av Sjöberg et. al (2001). Då det 

inte går att veta exakt vilken sammansättning av malm och gråberg rasberget kommer att 

bestå av har författarna till rapporten uppskattat densitet för denna. Parametrarna kan ses i 

Tabell 8 nedan. 

Tabell 8 Materialparametrar för rasberg enligt Sjöberg et. al (2001) 

Parameter Beteckning Värde 

Densitet [kg/m
3
] 𝜌 2200 

Elasticitetsmodul [GPa] 𝐸 0,03 

Friktionsvinkel [] 𝛷′ 35 

Kohesion [MPa] 𝑐′ 0 

Draghållfasthet [MPa] 𝜎𝐶𝑡 0 

Poissons tal ν 0,25 
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För alla grundanalyser valdes spänningen som induceras i en punkt i liggväggen i Hoppet på 

nivå 1109 då nivå 1082 av Alliansen samt nivå 1023 av Printzsköld har blivit utbrutna enligt 

Tabell 9. I denna modell ingår Hoppet som en del av Alliansen och Printzsköld och kan 

därmed inte betraktas specifikt.  

Tabell 9 Spänningar för modellering 

Spänning MPa Stykning/Stupning 

𝜎1 67,5 225/3 

𝜎2 29,8 122/79 

𝜎3 26,5 315/11 

 

3.3 Modelluppställning i RS2 

En generell modell för att modellera malmkroppen togs fram genom tolkning av geologiska 

kartor och modeller. Då modellen skall efterlikna brytning på stort djup valdes att alla kanter i 

modellen låstes helt i x- och y-led. Konstanta spänningar ansattes över hela modellen. Dessa 

spänningar utvärderades från en tredimensionell plastisk global modell av malmkropparna i 

Malmbergsgruvan vilken har tagits fram av Perman, (2016). Denna spänningsmodell som 

användes inkluderar biotitområden vid Printzsköld och Alliansen. 

En generell malmbredd antogs till 33 meter, det lades därtill in möjlighet att modellera 

biotitskikt i anslutning till häng- och liggvägg. Den för basfallet antagna tjockleken av 

biotitskikten sattes till 20 meter. För att efterlikna effekten av utbrytning av en skiva byttes 

området innanför kransen ut mot ett material med mycket låg hållfasthet enligt Tabell 8 vilket 

liknar den process som sker vid skivrasbrytning när rasmassor fyller tomrummet av kransen 

vid längsgående skivrasbrytning. 

3.3.1 Längsgående brytning 

För den grundläggande modelleringen konstruerades en lokal modell av tre kransar i höjd. 

Kransarna baserades på layouten av krans 59 i en längsgående produktionsort (ort 8721) i 

Alliansen, nivå 872. Denna användes som utgångspunkt för att bestämma skivhöjd mellan de 

olika produktionsortarna samt för att bestämma ungefärliga vinklar och längder av kransarnas 

hål, se Figur 16. Dock modifierades dimensionerna något till att passa malmbredden i 

modellen varvid skivhöjden blev 30 meter. 
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Figur 16 Utgångspunkt för modellering av längsgående krans 

Efter att geometrin ändrats till att passa den antagna malmbredden av 33 meter blev 

slutresultatet för typkransen enligt Figur 17. De längsgående produktionsortarna placerades på 

ett avstånd av 5 meter från kontakten mellan liggvägg och malm. 

                        

Figur 17 Typkrans vid modellering 

Den översta kransen modifierades för att efterlikna scenariot att tvärgående brytning redan 

skett på nivån ovanför enligt Figur 18 nedan. 

Rasberg 

Biotit 

Röd leptit 

Biotit 

Röd leptit 

Outbruten malm 

20m

m 

33m 

5m 
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Figur 18 Översta kransen för övergång till längsgående brytning 

Sammanlagt bildar dessa antaganden det som härefter kommer att kallas basmodellen. För 

komplett modelluppställning se Figur 19 nedan. 

 

 

Figur 19 Basmodell för numerisk modellering, romben ovan översta kransen består endast av artificiella så kallade 

excavation boundaries vilka är placerade där för att möjliggöra en alternativ stegning av brytning 

Från basmodellen togs ett antal variationer fram av längsgående brytning för att undersöka 

effekten av olika placering av produktionsortarna, olika skivhöjder samt effekt av två 

parallella längsgående ortar. 

Sammanlagt modellerades 11 varianter av längsgående brytning, dessa presenteras i Tabell 10 

nedan. Alla modeller kördes initialt som elastiska modeller där inget material plasticeras. 



27 

Detta möjliggör undersökning av spänningsfördelning kring ortar samt kransar. Utvalda 

modeller kördes sedan med plastiska material för att studera beteende och brottsformer i 

bergmassan.  

Tabell 10 Fallbeskrivning elastisk och plastisk numerisk modellering av längsgående skivrasbrytning 

Modell Nr Kommentar 

Elastiska modeller 

Basmodell utan biotit 1 Hängvägg samt liggvägg består enbart av röd leptit 

Basmodell med biotit 2 Biotitskikt i både häng- och liggvägg, för parametrrar 

se beskrivning ovan 

Basmodell med biotit i 

hängvägg 

3 Biotitskikt endast i hängväggen, liggvägg består enbart 

av röd leptit 

Basmodell med biotit i 

liggvägg 

4 Biotitskikt endast i liggväggen, hängvägg består enbart 

av röd leptit 

Lägre skivhöjd 5 Skivhöjd minskad till 23 meter 

Ort flyttad mot hängvägg 6 Längsgående produktionsort flyttad mer till malmens 

mitt, 10 meter från malmkontakten på hängväggssidan.  

Ort flyttad mot liggvägg 7 Längsgående produktionsort flyttad så att 

liggväggenskontakten tangerar ortens anfang 

Dubbla ortar 8 Malmbredd ökad till 38 meter, dubbla parallella ortar 

med 10 m pelare mellan 

Smal malmkropp 9 Malmbredd minskad till 20 meter 

Ändrad brytningssekvens 10 Produktionsort på nivån under drivs innan produktion 

startar på ovanliggande nivå 

Ökat spänningstillstånd 11 Horisontell primärspänningen i planet 87,2 MPa. 

Spänningen ur planet 36,1 MPa. Vertikala 

primärspänningen 26,3 MPa 

Plastiska modeller 

Basmodell med biotit 12 Se förklaring av basmodelle med biotit ovan 

Lägre skivhöjd 13 Se förklaring av lägre skivhöjd ovan. 

Ort flyttad mot liggvägg 14 Se förklaring av ort flyttad mot hängvägg ovan 

Ort flyttad mot liggvägg 15 Se förklaring av ort flyttad mot liggvägg ovan.  

Dubbla ortar 16 Se förklaring av dubbla ortar ovan 
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3.3.2 Tvärgående brytning 

För tvärgående brytning analyserades endast fältortarna vilka sattes ut med samma inbördes 

höjd som skivorna i basmodellen. Antaganden om malmkropp samt biotitzoner behölls från 

basmodellen. Skillnaden i modellen för fältortar var att nivåerna togs ut som rektangulära 

block i malmkroppen för att simulera brytning av en nivå i taget. I modellen placerades 

fältorten på ett avstånd av 25 meter från malmgränsen, 5 meter utanför biotiten, se Figur 20. 

 

Figur 20 Modellupställning av fältort 

3.3.3 Detaljmodell av ort genom biotit 

För detaljmodellen av en ort genom biotit användes samma orttvärsnitt som i de övriga 

modellerna. Omgivande gränser sattes till tre gånger storleken av orten enligt Figur 15. En 

materialgräns placerades genom höger anfang med en stupning av 60 grader. Biotit ansattes 

till höger om denna materialgräns. 

3.3.4 Stegning  

Modellerna är uppbyggda av olika steg, så kallade stages, där varje steg representerar en 

händelse i modellen t.ex. drivning av en ort. För detaljerad redogörelse av varje steg, se 

bilaga A 
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3.4 Strukturkartering samt modellering i Unwedge 

En översiktlig sturkturkartering utfördes under jord i MUJ för att fastställa 

huvudsprickgrupper samt skapa en uppfattning om strukturernas och bergmassans generella 

tillstånd i områdena Alliansen och Hoppet. Då bergförstärkningen väsentligt försvårar 

kartering i ortar karterades endast gavlar.  

Sprickornas strykning och stupning syftades in på utskrivna gruvkartor där orten under 

karteringen antas stryka 0
o
. Strykningar konverterades sedan för att anpassas till gruvans 

koordinatsystem. Diskontinuiteternas råhet, eventuell fyllning samt vattenförekomst noterades 

tillsammans med ett uppskattat medelsprickavstånd för varje sprickgrupp. 

För att undersöka sprickgruppernas påverkan vid längsgående- respektive tvärgående brytning 

gjordes en kilanalys i modelleringsprogrammet Unwedge (Rocscience, 2016). Vid tvärgående 

brytning lades den analyserade orten in med strykning 130
o
/310

o
 vilket var den strykning som 

majoriteten av de karterade tvärgående produktionsortarna hade. För de tänkta längsgående 

produktionsortarna antogs en strykning på 40
o
. 

Kohesionen antogs för foliationen enligt (Hoek, 2016) till 0,05 MPa då detta kan ses som ett 

typvärde för de biotitskikt som finns. För de sprickor övriga sprickgrupperna i kompetent berg 

så som röd leptit har Westblom, Mihaylov, Banda och Nordlund (2013) beräknat en 

genomsnittlig friktionsvinkel av 29
o
 samt en kohesion av 0,64 MPa.  

Vattenförhållanden ansattes till helt torrt samt att all bergmassa antogs ha densiteten 

2700 kg/m
3
. I dessa modeller har inga spänningar lagts på, säkerhetsfaktorsberäkningen 

baserar sig därmed på friktionsvinkeln samt kohesion för sprickplanen, detta då spänningar i 

modellen endast ökar säkerhetsfaktorn (Rocscience , 2016). Själva orttvärsnittet ritades upp 

som en förenklad variant av den ortprofil LKAB använder vid drivning av produktionsortar, 

se Figur 21. Vid bedömning av de kilar som bildas ansågs en kil med säkerhetsfaktor under 

1,0 som instabil. 

 

Figur 21 Ortprofil vid kilanalys i Unwedge 

Tre scenarion definierades för att undersöka kohesionens effekt på kilarnas stabilitet enligt 

Tabell 11 nedan. En modelluppställning (Scenario 2) där alla sprickgrupper modellerades utan 

kohesion togs också fram för att utvärdera värsta möjliga fall. Kohesionen baseras på 

uppskattade värden från Hoek (2016) där typvärden för olika spricktypers kohesion beskrivs. I 
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scenario 1 modelleras samtliga sprickor med en kohesion vilken är typisk för förskiffrade 

ytor. I scenario 2 modelleras alla ytor som kohesionslösa. I scenario 3 modelleras 

biotitförskiffringen med kohesion typisk för förskiffrade ytor medan övriga sprickgrupper 

modelleras med kohesion typisk för lätt belagda ytor i annars friskt berg. 

 

Tabell 11 Scenarier för modellering av strukturstyrda brott 

Scenario Kohesion 

1 Sprickgrupp 1-4: 0,05 MPa 

2 Sprickgrupp 1-4: 0 MPa 

3 Sprickgrupp 1, 3, 4: 0,64 MPa Sprickgrupp 2: 0,05 MPa 
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4. Resultat 

4.1 Sammanställning av produktion och bergmekaniska problem i anslutning till 

produktionen för Hoppet/Alliansen 

I detta avsnitt beskrivs de tidigare dokumenterade erfarenheterna av malmbrytning i den del 

av Alliansen som kan klassas till Hoppet-området. Resultatet bygger på dokumenterade 

erfarenheter, geologiska karteringar samt utfallsrapporter vilka har sammanställts av Savilahti 

(2014). 

I området har det bedrivits såväl tvärgående som längsgående skivrasbrytning. Det har vid 

längsgående brytning observerats att längsgående produktionsortar vilka drivits i- eller i 

anslutning till biotit ofta har haft problem med uppsprickning. Där ortarna har drivits i 

malmens liggväggskontakt har resultatet varit att uppsprickning har skett vid lastning av 

ovanliggande nivå. Detta har föranlett utfall av berg samt avskjuvade- och igenrasade hål 

vilket i sin tur medfört ökat behov av omförstärkning och rensborrning av hål. Dessa problem 

har många gånger fått konsekvensen att flertalet kransar på rad, alternativt hela längsgående 

ortar fått lämnas. I vissa områden har försök gjorts med att borra en ny öppning närmare 

infarten och överge de delar av orten vilka varit problematiska att producera i. De tvärgående 

ortarna i området har däremot till största delen klarat sig utan större åtgärder.  

Även i de fall där bergutfall ej förekommit i de längsgående ortarna har det hänt att 

ortprofilen vid tillredning blivit mycket hög till följd av biotitskikten vilka har rasat in vid 

skrotning av salvan. Detta har föranlett problem vid rasborrning då det kan vara problematiskt 

att komma åt att borra. En hög ortprofil medför en säkerhetsmässig osäkerhet varvid det 

förekommit att färdigtillredd ort lämnats helt på vissa nivåer utan att rasborras. För fullständig 

redovisning samt illustrationer av varje nivå, se bilaga B samt bilaga C. 
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4.2 Malmförluster i Hoppet/Alliansen 

För beräkning av malmförluster antas att en borrad krans som inte skjuts innebär en förlust av 

8000 ton malm. För de fall där inga rasborrkransar har borrats på grund av bergproblem i 

tillredda ortar antas en malmförlust av 2500 ton per oborrad ortmeter enligt (Savilahti T. , 

2016)En sammanställning av uppskattade malmförluster återfinns i Tabell 12 nedan.  

Tabell 12 Malmförluster Hoppet/Alliansen 620-992 

Nivå  Brytningsmetod Ort med problem Förstärkning Malmförlust (ton) Övrigt 

620 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Sprutbetong, bultar (2,3m) Produktions-data 

finns ej 

 

642 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Sprutbetong, bultar (2,3m), 

nät 

150 000  

670 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong, 

bultar (2,3m), nät 

50 000 Hängväggs-malm 

730 Längsgående Längsgående samt 

tvärgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong, 

bultar (2,3m), nät 

330 000 

längsgående 

130 000 tvärgående 

Hängväggs-malm, smala delen 

av Hoppet ej tillredd 

790 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong, 

bultar (2,3m) 

50 000 Hängväggs-malm, smala delen 

av Hoppet ej tillredd 

815 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong, 

bultar (2,3m) 

225 000 

längsgående 

225 000 tvärgående 

Endast delar av Hoppet tillredd 

842 Längsgående Längsgående samt 

tvärgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong 

3-5 cm, bultar (2,3m) c/c 

1,5m 

96 000 längsgående 

94 000 tvärgående 

Utfall i tvärort 

872 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong 

8-10 cm, bultar (2,3m), 

fjällband 

400 000  

902 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong 

8-10 cm, bultar (2,3m), nät, 

fjällband 

350 000  

932 Längsgående Tvärgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong 

8-10 cm, bultar (2,3m), 

betongbågar 

100 000  

962 Längsgående Längsgående samt 

tvärgående 

produktionsort 

Fiberarmerad sprutbetong 

8-10 cm, bultar (2,3m) c/c 

2,0 m, nät, betongbågar 

742 000  

992 Tvärgående  Fiberarmerad sprutbetong 

15 cm, bultar (2,3m) c/c 

1,0 betongbågar 

70 000  

Totalt    2 962 000  

 

En sammanlagd förlust på uppskattningsvis 2,96 miljoner ton malm motsvarande ca 1,9 

miljarder SEK har gått förlorad i området Alliansen från nivå 620 – 992. Av detta står nivå 

962 för den största förlusten på sammanlagt 742 000 ton vilket motsvarar ca 470 miljoner 

SEK vid ett malmpris av 70 USD/ton. 
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4.3 Sammanställning produktion och bergmekaniska problem i anslutning till 

produktionen för Hoppet/Printzsköld 

I denna del av arbetet sammanställdes, med hjälp av LKABs produktionsdatabaser samt av 

LKAB upprättade geologiska kartor, förstärkningsplaner och utfallsrapporter, en 

sammanställning av produktion i Hoppet-området på Printzsköldsidan. Generellt har problem 

liknande de på Hoppet/Alliansen, enligt avsnitt 4.2 ovan, uppstått även här. Skillnaden mellan 

brytningen på Printzsköldssidan jämför med Alliansensidan är att längsgående brytning 

dominerade hela området mellan nivå 780-870 medan Alliansensidan alltid har haft en större 

del av tvärgående brytning samtidigt med den längsgående.  

Problemen har till stor del varit samma som de i Alliansensidan där längsgående ortar drivits i 

malmens liggväggskontakt vilket har medfört höga ortprofiler. Även här har största andelen 

uppsprickning och utfall uppstått när ovanliggande skiva börjat lastas. Problemorsaken tros 

därmed vara att de minskade spänningarna till följd av öppnande av ovanliggande nivå 

avlastar biotitskikten vilka därmed tillåts att glida. Detta orsakar stor konvergens vilket 

innebär att förstärkningen spricker upp och så småningom faller ut samt att sulan hävs. För 

bilder samt fullständig redogörelse av produktion i området Printzsköld/Hoppet, se bilaga D 

och E.  
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4.4 Malmförluster i Hoppet/Printzsköld 

För beräkning av malmförluster tillämpades samma princip som beskrivet under avsnitt 4.2. 

En sammanställning av uppskattade malmförluster för Printzsköld återfinns i Tabell 13 nedan. 

Då förstärkningen ej varit dokumenterad på samma sätt som i Alliansen tas den ej med i 

denna tabell. 

Tabell 13 Uppskattning av malmförluster i Printzsköld-området 

Nivå  Brytningsmetod Ort med 

problem 

Malmförlust 

(ton) 

Kommentar 

780 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

104 000  

800 Längsgående/ 

tvärgående 

Längsgående- 

samt tvärgående 

produktionsort 

605 000  

820 Längsgående/ 

tvärgående 

Längsgående- 

samt tvärgående 

produktionsort 

280 000  

845 Längsgående/ 

tvärgående 

Längsgående 

produktionsort 

590 000  

870 Längsgående Längsgående 

produktionsort 

903 000  

895 Längsgående/ 

tvärgående 

Längsgående 

produktionsort 

252 000  

920 Tvärgående Tvärgående 

produktionsort 

584 000  

945 Tvärgående - - Ej färdiglastad 

Totalt   3 318 000  

 

En sammanlagd förlust på uppskattningsvis 3,3 miljoner ton malm till ett värde av omkring 

2,1 miljdarder SEK har gått förlorad i området Printzsköld från nivå 780 – 920. Av detta står 

nivå 870 för den största förlusten på sammanlagt 900 000 ton motsvarande ca 570 miljoner 

SEK vid ett malmpris av 70 USD/ton. 

I Tabell 14 nedan presenteras medelvärdet av förlust i tillredda ortmeter som ej kunnat lastas. 

För denna analys har, i gruvkartorna, alla sträckor där produktionsborrning ej kunnat ske samt 

de sträckor som ej kunnat lastas ur efter skjutning mätts upp och summerats. Denna sträcka 

har därefter dividerats med sammanlagd sträcka för alla produktionsortar, från planerad 

öppning till sista planerad krans i aktuellt område. Detta har därefter summerats till ett 

medelvärde för alla nivåer i respektive malmkropp. 
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Tabell 14 Förlust av tillredda ortmeter i Alliansen samt Printzsköld 

Område Brytningsmedtod Medelförlust (% av 

tillredda ortmeter) 

Alliansen 642 - 962 Längsgående  42 

Alliansen 642- 992 Tvärgående  2,7 

Printzsköld 800 – 895 Längsgående  32,3 

Printzsköld 800 – 920 Tvärgående  8,6 

 

4.5 Sammanställning av skador och utfallsrapporter från Hoppet-området 

Det har under årens lopp av produktion inom Hoppet-området förekommit ett antal större- och 

mindre utfall och bergmekaniska problem. Nedanstående del är en sammanställning av ett par 

av LKABs utfalls- och åtgärdsrapporter från några av de mer allvarliga problem som 

uppkommit. 

4.5.1 Hoppet/Printzsköld fältort nivå 945 

Vid lastning av nivå 945 var konvergensen stor. Detta föranledde att sprutbetong samt bultar 

gick till brott samt även hävning av ortsulan, se Figur 22. Detta ledde till att omförstärkningar 

av området krävdes.  

 

Figur 22 Omförstärkning av Fältort utanför ort 2670 i Biotit i Printzsköld 945 

Två infarter till nivå 945 tillreddes, en infart i mitten av skivan (infart 1) samt en till vänster 

mot Hoppet och Alliansen (infart 2). Vid infart 1 var fältortarna anlagda i röd leptit, röd-grå 

leptit samt grå leptit med måttligt biotitinnehåll. Tvärortarna var tillredda i grå leptit samt 

magnetit. Den grå leptiten innehöll biotitskifferplan som även fanns med en bit in i malmen 

på liggväggssidan. 
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Konvergensmätningar har genom åren utförts. Layouten för konvergensmätningarna visas i 

Figur 23. Mätningarna har visat på en maximal konvergens av 50 mm i fältorten till höger om 

infart 1 under hösten 2015, se Figur 24. Berget vid mätpunkterna med högst konvergens 

(sträcka 10-11) var karterat som röd-grå leptit med måttliga inslag av biotit. De övriga 

mätpunkterna var även de placerade i röd-grå leptit men utan eller endast mindre inslag av 

biotit. Lastning pågår i dagsläget.  

 

Figur 23 Layout för konvergensmätningar Printzsköld 945 

 

Figur 24 Uppmätt konvergens i Printzsköld nivå 945 

4.5.2 Hoppet/Printzsköld fältort nivå 970 

Vid infarten närmast Alliansen till Printzsköld/Hoppet nivå 970 påträffades biotitrik grå leptit. 

Vid skrotningen bildades ett högt kyrktak, se Figur 25, som fick förstärkas kraftigt med 

nätning och vajerbultning. Det gjordes ytterligare försök att driva fältorten vidare men på 

grund av de rådande bergförhållandena med mycket biotitskiffer fick man avbryta 

tillredningen av de två planerade tvärortarna i området på grund av kyrktaket. 
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Figur 25 Scanning av profil i fältort Hoppet/Printzsköld 970 m.avv. 

Under produktionsfasen noterades sprickor i sulan i fältorten samt att bultar och vajerbultar 

började haverera i området med kyrktak, antalet havererade bultar uppskattades till minst 105 

stycken. Området i fältorten, se Figur 26, omförstärktes genom att befintliga nät sprutades 

över med fiberarmerad sprutbetong. Utanpå detta monterades nya nät samt bultar. Även i 

områdets tvärortar observerades att förstärkningen var hårt belastad. Betong sprack upp och 

föll ut. I ort 2420 noterades ett bergutfall på uppskattningsvis 20 m
3 

för att nämna några av de 

utfall som skett i tvärortarna. Konvergensmätningar i fältorten visade på omkring 60 mm 

maximal konvergens. 

 

Figur 26 Skador i fältort Printzsköld/Hoppet nivå 970 m.avv. 
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4.5.3 Hoppet/Printzsköld pelare nivå 996 

På nivå 996 uppstod bergmekaniska problem i pelaren mellan ort 2610 och 2630. 

Sprutbetongen sprack upp och bultar slets av i pelarspetsen vilken var förstärkt med nät, 

sprutbetong och dynamiska bultar. Skador på förstärkningen uppkom även i ett antal tvärortar. 

Ort 2710 drabbades av utfall på grund av uppblockning i biotitskiffer. På grund av biotiten 

uppstod problem med att installera vajerbultar i efterförstärkningsskedet då borrhålen rasade 

igen. I vad som skulle varit ort 2730 uppkom utfall av stora biotitblock varvid drivningen 

stoppades och orten ströks från planeringen. 

4.5.4 Hoppet fältort nivå 1023 

Fältorten på Hoppet 1023 har under drivningen haft ett antal olika problem. Den är driven 

genom röd leptit, biotitskiffer samt även inslag av grå leptit med mycket biotit. GSI-

karteringar i området pekar på låga värden, framförallt för biotitskiffret där värdena bedömdes 

vara i storleksordningen 10-20. I samma område som ovanliggande rasområde på nivå 970 

samt området för pelarproblematiken på 996 inträffade ett utfall i samband med en seismisk 

händelse (LKAB, 2013). Det utfördes, i samband med utfallet, en strukturgeologisk kartering 

av LKAB. Denna kartering resulterade i att tre stycken huvudsprickgrupper samt en foliation 

grovt syftades in enligt Tabell 15. Strykning och stupning enligt gruvans lokala 

koordinatsystem. 

Tabell 15 Karterade huvudsprickgrupper i Hoppet 1023 enligt LKAB (2013). 

Struktur Strykning Stupning 

Huvudspickgrupp 1 248 45 

Huvudspickgrupp 2 033 40 

Huvudspickgrupp 3 330 10 

Foliation 1 084 85 

 

Utfallet bedömdes bero på att sprickgrupp 1, 2 samt foliationen bildat en kil som sedan fallit 

ut. I samband med att en strossning sköts i närliggande ort 2500, sprack förstärkning samt 

berg upp i höger anfang vilket medförde ett utfall i anfanget, se Figur 27. 
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Figur 27 Utfall fältort Hoppet 1023 
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4.6 Strukturkartering  

En strukturkartering av tvärortsgavlar utfördes. Vid varje gavel noterades strykning och 

stupning av de diskontinuiteter som kunde observeras tillsammans med sprickavstånd inom 

sprickgruppen. En notering om gavelns geologi samt vattenförhållande antecknades. För 

fullständiga karteringsresultat, se bilaga F och G. 

4.7 Sammanställning av huvudsprickgrupper med hjälp av programmet DIPS 

De karterade strukturerna sammanställdes i en tabell varvid de importerades in i programmet 

DIPS vilket är ett program för stereografisk projektion (Rocscience , 2016). Alla karterade 

strukturer representerades med hjälp av polpunkter på ett stereonät vilka representerar 

normalerna från strukturerna. 

Resultaten sammanställdes först separat för de två karterade nivåerna 1051 och 1023 i Hoppet 

samt Alliansen. På nivå 1023 kunde fyra olika dominerande strukturer identifieras medan på 

nivå 1051 återfanns tre huvudsprickgrupper. Alla sprickor från båda nivåerna 1051 och 1023 

lades sedan in i samma stereonät för att undersöka om något återkommande mönster kunde 

utskiljas. Från detta stereonät kunde fyra huvudsprickgrupper identifieras, se Figur 28 samt   
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Tabell 16. 

 

Figur 28 Konturplott nivå 1023 Hoppet och 1051 Hoppet och Alliansen 
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Tabell 16 Identifierade huvudsprickgrupper för nivå 1023 Hoppet och 1051 i Hoppet och Alliansen 

Sprickgrupp Strykning (grader) Stupning (grader) 

1 313 20 

2 (foliation) 043 85 

3 132 41 

4  094 75 

 

Resultaten som baseras på totalt 34 stycken karterade strukturer visar på fyra tydliga 

koncentrationer av polpunkter. Utöver dessa fyra koncentrationer finns två polpunkter utanför 

som inte tillhör någon av huvudsprickgrupperna. En av dessa härrör från delen i närmast 

anslutning till Printzsköld, den andra kom från en ort med kraftig damning vilket föranledde 

att karteringen markerades som osäker i och med att den skedde inifrån bilen under svåra 

siktförhållanden. I dessa resultat representerar sprickgrupp 2 biotitens foliation medan de 

övriga tre representerar förekommande sprickgrupper. Noteras kan att biotitens foliation följer 

Hoppets strykning i majoriteten av de karterade gavlarna. 

4.8 Resultat av strukturmodellering i Unwedge 

Vid modellering i Unwedge användes de huvudsprickgrupper vilka sammanställts i Tabell 16 

ovan vilken består av sammanvägda sprickgrupper från ett flertal fältobservationer i aktuellt 

område. Ortprofil vid modellering angavs så som i Figur 21. Tre scenarion med varierande 

kohesion enligt Tabell 11 ställdes upp för längsgående respektive tvärgående orientering. Då 

inget nämnvärt flöde av vatten påträffats vid karteringtillfället modellerades sprickgrupperna 

som helt torra. Spänningarna ansattes till 0 MPa för att utvärdera det mest kritiska fallet. 

Spänningar i Unwedge ökar endast säkerhetsfaktorn för kilarna. För att simulera längsgående 

respektive tvärgående brytning ändrades ortens strykning med 90
o
 enligt beskrivning i 

metoddelen. I följande analys definieras en kil som instabil vid säkerhetsfaktor < 1,0.  

4.8.1 Längsgående brytning 

Scenario A1 

Analys av längsgående brytning med sprickgrupper från Tabell 16 där ortens strykning sattes 

till 40
o 

genererar en instabil kil i anfanget vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3. Denna 

kil har en vikt av 5,2 ton beräknat från en volym av 1,93 m
3
. Den beräknade säkerhetsfaktorn 

är noll och kilen faller gravitativt ut. 

Vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 4 bildas en kil i anfanget vilken även den har noll i 

säkerhetsfaktor och faller ut gravitativt, utan glidande förlopp längs någon av 

sprickgrupperna. Denna kil får en uppskattad volym av 0,4 m
3
 vilket ger en vikt av 1,2 ton. En 

instabil kil av liten volym bildas även vid kombination av sprickgrupp 1, 3 och 4. Övriga 

kombinationer genererar ej några instabila kilar.  
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Scenario A2 

Om kohesionen istället sänkt till 0 för alla sprickplan återfinns ett antal potentiellt instabila 

kilar. Vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3 bildas två instabila kilar, en i vardera 

anfang. Dessa hade en volym av 3,4 respektive 1,93 m
3
 med uppskattad vikt av 9,3 respektive 

5,2 ton. Den större av kilarna bedömdes glida ut längs sprickgrupp 2 medan den mindre faller 

ut gravitativt utan glidande förlopp längs någon av sprickgrupperna. 

En liknande situation uppkom vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 4 där två anfangskilar 

bildades, dock var en av kilarna signifikant större än den andra. Storleken beräknades till 

10,6 m
3
 för den större och 0,44 m

3
 för den mindre. Vikterna beräknades till 28,6 respektive 

1,2 ton. Den mindre bedömdes falla ner medan den större styrs av glidning längs med 

sprickgrupp 2. 

Kombinationen av sprickgrupperna 1, 3 och 4 resulterar i en instabil kil för scenario 2. Denna 

kil var lokaliserad i taket av orten och hade en volym av 0,04 m
3
 och antogs glida ut längs 

sprickgrupp 4. 

En kombination mellan sprickgrupp 2, 3 och 4 gav uppkomst till en instabil kil mitt i ortens 

tak med en beräknad vikt av 41,3 ton. Kilens volym beräknades till 15 m
3
och är markerad 

med rosa färg i Figur 29 nedan. Angiven utfallsorsak var glidning längs sprickgrupp 2 och 4. 

Vid kombination av sprickgrupp 2, 3 och 4 bildades inga instabila kilar. 

 

Figur 29 Kilbildning vid kombination av sprickgrupp 2, 3 och 4 vid längsgående brytning, scenario A2. 
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Scenario A3 

En tredje serie av modeller kördes också där kohesionen för sprickgrupp 2, vilken 

representerar foliationen i biotiten, sattes till 0,05 MPa medan övriga sprickgrupper 

modellerades med en kohesion av 0,64 MPa. Vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3 

bildades åter en instabil kil i ena anfanget med en beräknad vikt av 5,2 ton. Då sprickgrupp 1, 

2 och 4 kombinerades bildades en instabil anfangskil. Denna beräknades väga 1,2 ton. 

Kombinationen av sprickgrupp 1, 3 och 4 genererade en instabil mindre kil i orttaket. Denna 

hade en beräknad vikt av 0,1 ton och angiven utfallsorsak var glidning längs sprickgrupp 4. 

Vid kombination av sprickgrupp 2, 3 och 4 bildades inga instabila kilar. 

Tabell 17 Sammanställning av potentiellt instabila kilar vid längsgående produktionsort 

Kil Volym 

[m
3
] 

Vikt 

[ton] 

Glidriktning Säherhetsfaktor 

A1 A2 A3 

Sprickgrupp 1, 2 och 3 

Anfang 1 1,93 5,2 Gravitativ 0 0 0 

Anfang 2 3,4 9,3 Sprickgrupp 2 >1 <1 >1 

Sprickgrupp 1, 2 och 4 

Anfang 1 0.44 1,2 Gravitativ 0 0 0 

Anfang 2 10.6 28,6 Sprickgrupp 2 >1 <1 >1 

Sprickgrupp 1, 3 och 4 

Tak 0,04 0,11 Sprickgrupp 4 <1 <1 <1 

Sprickgrupp 2, 3 och 4 – inga instabila kilar bildas 

 

4.8.2 Tvärgående brytning 

Scenario B1 

När kohesionen för alla sprickplan sattes till 0,05 MPa bildas av sprickgrupper 1, 2 och 3 två 

relativt små kilar i ortens tak, dessa hade en beräknad vikt av 0,4 respektive 1,2 ton. Den 

mindre av kilarna föll gravitativt ur taket medan den något större kilen gled ut längs 

sprickgrupp 2. Även en instabil väggkil vilken var 190 m
3
 stor och 512 ton tung bildades. 

Denna beräknades falla ut genom glidning längs sprickgrupp 2 och 3. Den aktuella kilen är 

färgad brun i Figur 30 nedan. 
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Figur 30 Kilar vid tvärgående brytning som resultat av kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3, scenario B1. 

Kombinationen av sprickgrupp 1, 3 och 4 genererade även den två mindre kilar i orttaket 

vilka var instabila. Dessa vägde 0,4 respektive 1,4 ton och var endast marginellt större än de 

som bildades vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3. Storleken beräknades till 0,5 

respektive 0,2 m
3
, där den mindre kilen gled ut längs sprickgrupp 4 medan den något större 

föll gravitativt ut. Utöver dessa bildades en större instabil kil i ortväggen. Denna kil hade en 

volym av 174 m
3
 och därmed en uppskattad vikt av 470 ton. Kilen bedömdes falla ut genom 

glidning längs med sprickplan 3. Kilarna som bildades vid de två övriga kombinationerna av 

sprickgrupper var stabila. 

Scenario B 2 

Under antagande om kohesionslösa sprickor bildades vid kombination av sprickgrupp 1,2 och 

3 två små instabila kilar i taket vilka beräknades väga 0,4 respektive 1,2 ton. Det bildades 

även en större instabil kil i ortens vägg med en beräknad volym av 190 m
3
 samt en vikt av 

512 ton vilken glider ut längs sprickgrupp 2 och 3, se Figur 30. 

Vid kombination av sprickgrupp 1, 2 och 4 bildades en instabil kil i orttaket samt en i väggen. 

Kilen i taket beräknades till 3,89 m
3
 och 10,5 ton och faller ut genom att glida längs med 

sprickgrupp 2. Väggkilen hade en volym av 1,73 m
3
 och en beräknad vikt av 4,7 ton. Denna 

kil styrdes av glidning längs sprickplan 2 och 4. 

Sprickgrupp 1, 3 och 4 bildade totalt tre stycken instabila kilar. Två mindre i taket på 0,2 och 

0,5 m
3
 samt en större kil i ortens vägg. Denna hade en beräknad volym av 174 m

3
 samt en vikt 

av 470 ton. När sprickgrupp 2, 3 och 4 kombinerades bildades endast en instabil kil. Denna 

var lokaliserad i taket och väggen av orten och hade en beräknad volym av 62 m
3
 vilket 

innebar att vikten bestämdes till 168 ton, se Figur 31. 
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Figur 31 Kilbildning vid kombination av sprickgrupp 2, 3 och 4 för tvärgående brytning, scenario B2. 

Scenario B3 

En modellering gjordes också för fallet när kohesionen för enbart sprickgrupp 2, vilken 

representerade biotitfoliationen, sattes till 0,05 MPa. Övriga sprickgrupper fick en ansatt 

kohesion av 0,64 MPa. Kombination av sprickgrupp 1, 2 och 3 medförde att tre kilar blev 

instabila. Två små kilar i taket samt en större i ortens vägg.  

Vid kombination av sprickgrupp 1, 3 och 4 bildades två små kilar i taket vilka hade en låg 

säkerhetsfaktor samt en större instabil väggkil. Övriga kombinationer genererade inga 

instabila kilar. 

Tabell 18 Sammanställning avpotentiellt instabila kilar vid tvärgående produktionsort 

Kil Volym 

[m
3
] 

Vikt 

[ton] 

Glidriktning Säherhetsfaktor 

B1 B2 B3 

Sprickgrupp 1, 2 och 3 

Tak 0,15 0,4 Gravitativ 0 0 0 

Tak 0,44 1,2 Sprickgrupp 2 >1 <1 >1 

Vägg 190 512 Sprickgrupp 2+3 <1 <1 <1 

Sprickgrupp 1, 2 och 4 

Tak 3,89 10,5 Sprickgrupp 2 >1 <1 >1 

Vägg 1,73 4,7 Sprickgrupp 2+4 >1 <1 >1 

Sprickgrupp 1, 3 och 4 

Tak 0,2 0,4 Sprickgrupp 4 <1 <1 <1 

Tak 0,5 1,4 Gravitativ 0 0 0 

Vägg 174 470 Sprickgrupp 3 <1 <1 <1 

Sprickgrupp 2, 3 och 4 

Tak/anfang 62 168 Sprickgrupp 2+4 >1 <1 >1 
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Tabell 19 nedan visar antalet kilar per scenario vilka har en säkerhetsfaktor under 1,0 och 

därmed av programmet beräknas falla eller glida ut. Små kilar definieras som kilformationer 

med volym mindre än 0,5 m
3
.  

Tabell 19 Instabila kilar 

Brytningsmetod Scenario Antal potentiellt instabila kilar Kommentar 

Längsgående A1 3 Mestadels små kilar 

A2 6  

A3 3  

Tvärgående B1 6 Mestadels små kilar 

B2 9  

B3 6  

 

4.9 Kostnadsuppskattning av längsgående brytning jämfört med tvärgående 

brytning 

För att jämföra de kostnader för ortdrivning som uppkommer vid tvärgående- respektive 

längsgående skivrasbrytning har antalet ortmeter på planerade nivåer Hoppet 1080, Hoppet 

1109, Hoppet 1138, Hoppet 1167, Hoppet 1196 samt Hoppet 1225 utvärderats. Dessa nivåer 

är i dagsläget planerade för tvärgående skivrasbrytning. De planerade tvärortslayouterna 

mättes i de av gruvplaneringen framtagna ritningarna. 

För att en jämförelse mellan längsgående och tvärgående brytning på dessa nivåer skulle 

kunna utföras skissades en tilltänkt längsgående layout för respektive nivå upp. Dessa ritades 

med utgångspunkten att malmfångsten skulle vara densamma som om tvärgående brytning 

använts, se Figur 32.  
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Figur 32 Planerad tvärgående brytning i svart samt längsgående brytning i gult för Hoppet 1196 

De malmsliror som ansågs vara allt för smala ströks, nedre gränsen drogs vid 8 meters bredd. 

Det förutsattes därtill att två eller fler längsgående produktionsortar skulle användas vid 

malmbredder större än 40 meter. Dessa placerades med ungefärligen samma inbördes avstånd 

som om de skulle varit tvärgående ortar, som regel kring 20 meter mellan centrumlinjerna för 

respektive ort. Resultat kan ses i Tabell 20. 

Tabell 20 Jämförelse av ortmeter för tvärgående- respektive längsgående layout 

Nivå (m. 

avv.) 

Totala ortmeter 

tvärgående brytning 

Totala ortmeter 

längsgående brytning 

Differens (tvärgående – 

längsgående) 

1109 1922 meter 864 meter 1058 meter 

1138 1831 meter 618 meter 1231 meter 

1167 2316 meter 983 meter 1333 meter 

1196 1725 meter 730 meter 995 meter 

1225 2743 meter 1561 meter 1182 meter 

Totalt 10 537 meter 4711 meter 5826 meter 

Medelvärde 2107 meter 942 meter 1165 meter 

 

Medelvärdet i differensen mellan antalet ortmeter för tvärgående- och längsgående brytning 

ligger i denna uppskattning på 1165 meter per nivå. Totalt uppskattas den minskade 

ortdrivningen till följd av val av längsgående skivrasbrytning till 5826 meter mindre än om 

tvärgående skivrasbrytning väljs som huvudsaklig brytningsmetod ner till huvudnivån 1250. 
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Av de ortmeter som presenteras i Tabell 20 står gråbergsdrivning i form av fältort/infart för 

tvärgående- respektive längsgående brytning för varierande del av dessa. För de tvärgående 

layouterna är fältortarnas längd mätt ifrån de i dagsläget planerade layouterna. För de skissade 

längsgående layouterna har infart till produktionsorten placerats någorlunda mitt på skivan för 

att ge åtkomst till produktionsortar till både höger och vänster. Längden har sedan mätts från 

snedbanans korsning med den, för tvärgående brytning tilltänkta fältorten, till infartens 

yttersta läge mot hängväggen. Resultat kan ses i Tabell 21. 

Tabell 21 Jämförelse av gråbergsdrivning för fältort/infart för tvärgående- respektive längsgående layout 

Nivå (m. avv.) Meter fältort tvärgående Meter infart längsgående 

1109 354 meter 240 meter 

1138 375 meter 112 meter 

1167 386 meter 240 meter 

1196 365 meter 212 meter 

1225 456 meter 437 meter 

Totalt 1109-1225 1936 meter 1241 meter 

Medelvärde 387 meter 248 meter 

 

Vid drivning av fältort för tvärgående layout förutsätts att hela fältorten förstärks med 

typförstärkning M10-D1.0-N enligt Tabell 1. Detta innebär dynamisk förstärkning med 

fiberarmerad sprutbetong av 100 mm tjocklek samt dynamiska bultar och nätarmering. För 

tvärortarna bedöms att 50 % av längden förstärks med dynamisk förstärkning M10-D1.0-N, 

andra 50 % förstärks med statisk förstärkning med eller utan friktionsbultar. 

Vad beträffar de längsgående ortarna har dessa, trots kraftig bergförstärkning, haft problem. 

För kostnadsanalysen antas det därför att dynamisk förstärkning M10-D1.0-N installeras i 

infart såväl som produktionsortar. 

För att beräkna kostnaden för respektive layout på nivåerna användes den sedan tidigare 

framtagna á -prislistan för ortdrivning i MUJ. Enligt á-prislistan kostar en färdig ortmeter 

enkelfil ort inklusive dynamisk förstärkning 46 000 kr år 2016. Av detta står merkostnaden 

beträffande den dynamiska förstärkningen för 16 000 kr vilket medför att en meter statiskt 

förstärkt enkelfilig ort kostar 30 000 kr. Resultatet kan ses i  

Tabell 22 nedan.  

 

Tabell 22 Tillredningskostnad per nivå 

Nivå Kostnad tillredning [MKr] 

Tvärgående brytning Längsgående brytning 

1109 75,87 39,74 
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1138 72,58 28,43 

1167 91,10 41,22 

1196 68,47 33,58 

1225 107,88 71,81 

Totalt 1109-1225 415,89 214,78 

Medel 83,18 45,56 

 

Vad gäller rasborrning förutsattes att den fulla längden av tvärortarna för tvärgående brytning 

respektive produktionsortarna för längsgående rasborrades med en krans var 3:e meter. Detta 

ger en uppskattning av antal kransar per skiva vilken kan ses i Tabell 23. 

Tabell 23 Antal kransar per nivå 

Nivå Antal kransar  

Tvärgående brytning Längsgående brytning 

1109 523 208 

1138 485 169 

1167 643 248 

1196 453 173 

1225 762 375 

Totalt 1109-1225 2867 1172 

Medel 573 234 

 

Som synes i Tabell 23 ovan kräver en längsgående layout omkring hälften så många kransar 

som en tvärgående layout för kvarvarande nivåer ner till huvudnivån. Detta medför att 

kostnaden för borrning och laddning av raskransar kommer att vara mindre för en 

längsgående layout. Vad denna ekonomiska kalkyl inte tar hänsyn till är dock den eventuella 

malmförlust som uppstår för längsgående enligt principen i Figur 10 (se avsnitt 2.9). 
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4.10 Modellering i RS2 

4.10.1 Elastiska modeller 

4.10.1.1 Utan biotit 

Liggvägg 

Figur 33 nedan visar största huvudspänningen som en funktion av avstånd från nedersta 

produktionsortens vägg på en höjd av 2,5 meter ovan sulan med ökande avstånd längre in i 

liggväggen. Sträckan mäter 50 meter in i ligg- samt hängväggen från ortens vägg. För alla 

nedanstående grafer utvärderas endast den nedersta orten om inte annat nämns. 

 

Figur 33 Layout för utvärderingslinjer i ligg- och hängvägg från ortvägg 

I Figur 34 nedan syns fyra olika linjer vilka representerar spänningen i liggväggen vid olika 

steg av brytning. Linjen märkt steg 3 representerar spänningen då den första av de tre skivor 

modellen innehåller har brutits ut. Linjen märkt steg 4 motsvarar spänningstillståndet då 

produktionsorten för den mellersta skivan har drivits. Linjen med märkning steg 5 

representerar spänningen i bergmassan då den mellersta skivan har brutits ut, linjen märkt steg 

6 visar i sin tur största huvudspänningen längs den horisontella linjen då nedersta 

produktionsorten har drivits. Slutligen visar linjen märkt steg 7 spänningen då den tredje och 

sista skivan är färdigutbruten. Samma steg gäller för figur 34-65. 

Spänningarna när första nivån samt produktionsorten för andra nivån tas ut skiljer sig väldigt 

lite från varandra vilket kan ses då linjerna i grafen till stor del överlappar varandra. När den 

andra skivan tas ut ökar spänningarna något. För steg 6 kan en signifikant minskning av 

spänning observeras närmast orten. Spänningen ökar sedan med ökat avstånd från orten. Steg 

7 uppvisar en kraftig minskning av spänningen närmast orten då skivan har brutits ut. 

Spänningen ökar sedan med ökat avstånd från orten. 
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Figur 34 Sigma 1 liggvägg 

I Figur 35 visas den minsta huvudspänningen i planet, Sigma 3, plottat längs den horisontella 

linjen. Märkningen av linjerna i denna figur överensstämmer med de som förklaras till Figur 

34 ovan. Här kan ett liknande mönster observeras likt det för sigma ett. Steg 3 samt 4 vilka 

representerar brytning av översta skivan samt drivning av mellersta produktionsorten 

överlappar varandra till stor del och visar på ett så gott som ostört spänningsförhållande. Vid 

brytning av den mellersta skivan ökar sigma 3 något närmast orten men sjunker sedan igen 

med ökat avstånd från randen. 

Steg 6 vilken visar spänningen vid drivning av nedersta produktionsorten påvisar att 

spänningarna nära randen är låga för att sedan öka med ökat avstånd ut i bergmassan. Steg 7 

längst ner visar att vid tidpunkten för skivans brytning kommer bergmassan närmast 

produktionsorten bli i det närmaste avlastad i minsta huvudspänningsriktningen. Ungefär fem 

meter ut från produktionsorten blir spänningarna återigen något större. 

 

Figur 35 Sigma 3 liggvägg 

I Figur 36 visas spänningen ur planet för de olika steg vilka är beskrivna ovan. Vad som kan 

observeras är att spänningen ur planet ej påverkas nämnvärt förrän produktionsorten samt 

skivan på den analyserade nivån bryts vilket illustreras av steg 6 samt 7 längst ner i figuren.

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 
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Figur 36 Sigma z liggvägg 

Figur 37 visar ”strength factor” (SF) för de olika brytningsstegen. Generellt för alla steg är 

faktorn minst närmast ortens rand för att sedan öka då avståndet från randen ökar. Endast steg 

7 uppvisar en faktor under 1. Detta är för det sista brytningssteget då skivan på den aktuella 

nivån bryts. SF är då under 1 fram till omkring fem meter ut från ortens rand. Vad som kan 

observeras är att en reducering av SF i bergmassan omkring 30 meter ut från orten redan när 

ovanliggande skiva tas ut. 

 

Figur 37 Strength factor liggväg 

  

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 
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Hängvägg 

I hängväggen syns ingen nämnvärd påverkan av spänningarna förrän produktionsorten på den 

aktuella nivån drivs. Vid detta tillfälle minskar spänningarna vid ortens rand kraftigt för att 

sedan öka med ökat avstånd ut i bergmassan. Detsamma gäller vid brytning av skivan på 

nivån då spänningarna minskar något ytterligare jämfört med läget där endast orten är driven, 

se Figur 38. 

 

Figur 38 Sigma 1 hängvägg 

Samma mönster kan tydas för Sigma 3 som även den minskar nära ortens rand när orten drivs 

och minskar sedan ytterligare när kransen tas ut. Spänningen ökar sedan med ökat avstånd för 

att göra ett hopp vid den inlagda materialgränsen som i övriga modeller används för att lägga 

in biotiten. Detta kan tyda på att spänningarna av någon anledning störs av materialgränsen 

även om den inte används för något i denna modell. Vad gäller strength factor i hängväggen 

är denna över 1,0 för alla steg utom det sista där kransen bryts. I det fallet är SF under 1,0 till 

ungefär 5 meter ut i bergmassan varvid den stiger över 1,0, se Figur 39.  

 

Figur 39 Sigma 3 hängvägg 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 
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4.10.1.2 Biotit i hängvägg samt liggvägg 

I Figur 40 samt Figur 41 nedan visas strength factor för modelluppställningen med biotit i 

hängvägg samt liggvägg. Figuren illusterar brytningsläget när ovanliggande nivå helt ersatts 

med rasmassor och produktionsorten på den analyserade nivån drivits. En relativt låg SF kan 

noteras i biotiten på bägge sidor av malmen samt från anfanget mot hängväggen och upp mot 

hängväggskontakten.  

 

Figur 40 Strength factor 

 

 

Figur 41 Strength factor nedersta orten 
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Liggvägg 

I Figur 42 ses största huvudspänningen för de olika brytningsstegen. Denna visar upp ett 

liknande mönster som Figur 34 ovan där berget utanför malmkroppen endast bestod av röd 

leptit. Dock skiljer de sig åt genom att spänningarna i steg 7 minskar något där berget övergår 

från magnetit till biotit då biotiten är mjukare än magnetiten. De tre första stegen visar på att 

spänningen hålls till stor del oförändrad, relativt nära primärspänningsförhållandet. Då 

produktionsorten drivs minskar spänningarna i materialet närmast orten. Spänningarnas 

storlek är relativt lika de som uppkom vid modellering av endast röd leptit. 

 

Figur 42 Sigma 1 liggvägg med biotit 

Figur 43 nedan visar Sigma 3 plottad längs utvärderingslinjen i liggväggen. Återigen visar de 

två första stegen på ett mycket likt beteende, illustrerat av de överlappande linjerna i steg 3 

och 4. Även steg 5 har en spänningsfördelning likt de två första stegen dock med skillnaden 

att spänningarna närmast orten är något mindre i magnetiten.  

Gällande steg 6 vilket representerar spänningstillståndet när produktionsorten tagits ut är 

spänningarna som minst närmast ortens rand. Dessa ökar sedan med ökat avstånd för att sedan 

göra ett hopp uppåt i grafen där biotiten uppträder. Steg 7 vilket representerar steget där 

skivan på den aktuella nivån tas ut visar på att spänningarna i den kvarvarande magnetiten är 

små medan de i biotiten och leptiten är väsentligt större. 

 

Figur 43 Sigma 3 liggvägg med biotit 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 
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I Figur 44 visas plotten för Sigma 3 i det sista brytningssteget, steg 7, där kransen ovan orten 

har blivit utbruten och ersatt med rasmassor, därtill har rasmassor fyllt igen produktionsorten. 

Spänningarna är mycket nära noll eller negativa i den kvarvarande spetsen av magnetit på var 

sida om orten. Belastningen ovan består endast av gravitativt inducerade spänningar av 

rasmassornas egenvikt. 

 

Figur 44 Sigma z när skivan på den analyserade nivån är bruten 

Spänningen ur planet, vilken illustreras i Figur 45, påvisar samma mönster som de övriga. De 

tre första stegen påverkar ej spänningen i någon större utsträckning medan de två sista stegen 

orsakar en minskning av spänningarna i ortens närhet. Spänningen ökar sedan med ökat 

avstånd från orten för att åter igen minska i biotiten. 

 

Figur 45 Sigma Z liggvägg med biotit 

Vad gäller strength factor speglar den spänningstillståndet vilket har illustrerats i figurerna 

ovan. För de två sista stegen där spänningarna nära randen är relativt små blir SF lägre vilket 

ses av utgångspunkten för steg 6 samt 7 jämfört med de övriga. Detta bör bero på den låga 

inspänningen. För steg 6 ökar sedan faktorn med ökat avstånd ut till magnetiten fram till att 

biotiten nås där faktorn åter minskar, beroende på den lägre hållfastheten i biotiten. I den röda 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 
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leptiten blir faktorn åter större då hållfastheten har ökat. Från Figur 46 kan ses att faktorn i 

biotiten tangerar 1,0 för alla brytningssteg förutom det sista då SF understiger 1,0. 

 

Figur 46 Strength factor liggvägg med biotit 

  

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 



59 

Hängvägg 

Spänningsfördelningen i hängväggen ut från mitten av ortens vägg illustreras i Figur 47 samt 

Figur 48. Från dessa kan observeras ett liknande mönster som i liggväggen. För de tre första 

stegen där brytningen närmar sig ovanifrån sker inte speciellt mycket, linjerna överlappar 

varandra till stor del. När produktionsorten på den aktuella nivån drivs minskar både Sigma 1 

samt Sigma 3. I steget efter då den aktuella nivån bryts, vilket ses i steg 7, minskar Sigma 3 

medan Sigma 1 ligger kvar på ungefär samma storlek som då orten drevs. Dock blir Sigma 1 

något större än i föregående steg en bit ut i bergmassan. Det kan också noteras att Sigma 3 

börjar minska redan då ovanliggande krans bryts vilket kan ses i steg 5 i Figur 48. 

 

Figur 47 Sigma 1 hängvägg med biotit 

 

Figur 48 Sigma 3 hängvägg med biotit 

Gällande strength factor kan observeras att denna ej understiger 1,0 för något av 

brytningsstegen bortsett från det sista där faktorn som lägst uppgår till 0,3 längst ut i biotiten 

innan bergmassan övergår till röd leptit, se Figur 49. 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 

Steg 3 Översta nivån bruten 

Steg 4 Produktionsort mellersta nivån driven 

Steg 5 Mellersta nivån bruten 

Steg 6 Produktionsort nedersta nivån driven 

Steg 7 Nedersta nivån bruten 



60 

 

Figur 49 Strength factor hängvägg med biotit 

4.10.1.3 Biotit i endast hängvägg 

Vid modellering med biotitskiktet i hängväggen och endast röd leptit i liggväggen blev 

resultatet att spänningsgraferna på hängväggssidan blev identiska med Figur 47 och Figur 48 

ovan men med skillnaden att Sigma 1 samt Sigma 3 närmast ortens rand blev något större än 

då bägge biotitskikten var inkluderade. Även strength factor ökade något på hängväggssidan, 

dock fortfarande under 1,0 i biotiten. 

Gällande liggväggssidan blev spänningsfördelningen mycket lik den som presenterades i 

Figur 34 - Figur 35 då endast röd leptit användes i sidoberget. Dock blev spänningarna i detta 

fall något mindre, såväl Sigma 1 som Sigma 3, men kurvorna behöll formen. I steg 6 där 

produktionsorten tas ut uppkom dragspänningar på randen av väggen på liggväggssidan, se 

Figur 50. På produktionsortens rand var strength factor, vid tidpunkten för drivningen av 

densamma då ovanliggande krans är bruten, under 1,0 i såväl väggar som anfang och hörn 

enligt Figur 51. Endast i mitten av tak och sula var SF över 1,0. 

 

Figur 50 Sigma 3 liggvägg 
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Figur 51 Översikt strength factor kring nedersta orten då ovanliggande nivå är utbruten 

4.10.1.4 Biotit i endast liggvägg 

Scenariot då biotiten endast finns på liggväggssidan medan hängväggen uteslutande består av 

röd leptit föranleder att spänningarna i hängväggen ter sig identiskt till de spänningar som 

uppkommer när både ligg- samt hängvägg består av endast röd leptit enligt Figur 38 samt 

Figur 39. 

Vad gäller liggväggssidan där biotitskiktet var inlagt konstaterades att spänningsfördelningen 

var identisk med den som återgavs då biotit modellerades i såväl hängvägg som liggvägg 

vilket kan beskådas i Figur 42 samt Figur 43. Dock med skillnaden att Sigma 1 i alla steg 

utom det sista var omkring 5 MPa mindre än de spänningar som visas i ovan nämnda figurer, 

även Sigma 3 var något mindre för alla brytningssteg än då biotit även fanns i hängväggen. 

Gällande strength factor återfås vid drivningsskedet av orten en faktor omkring 0,7 i tak, sula 

samt övre delen av anfangen. Övriga delar av profilen klarar sig med en faktor över 1,0 med 

undantag för någon enstaka punkt i väggarna som just underskrider 1,0, se Figur 52.  

 

Figur 52 Strength factor översikt, nedersta orten då ovanliggande nivå är utbruten 
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4.10.1.5 Lägre skivhöjd 

Liggvägg 

I denna modell är skivhöjden minskad till 23 meter. Biotit är inlagt på bägge sidor av 

malmkroppen. Spänningarna mättes i samma punkter av orttvärsnittet och utvärderingslinjer 

som för figurerna ovan. I liggväggen kunde konstateras att Sigma 1 var något större när 

kransen på ovanliggande nivå bröts än när den fullstora skivhöjden användes. Dock var Sigma 

1 mindre med den minskade skivhöjden då produktionsorten drevs samt när skivan på den 

aktuella nivån togs ut. Gällande Sigma 3 verkar liggväggssidan klara sig bättre från 

dragspänningar i drivningsskedet av orten med den lägre skivhöjden jämfört med den högre. 

Inga större områden med dragspänningar uppstår i liggväggssidan innan kransen tas ut. 

Begränsade dragspänningar kan dock noteras i anfanget på hängväggssidan enligt Figur 53 

samt Figur 54. 

 

Figur 53 Sigma 3 liggvägg, modell med lägre skivhöjd 

 

Figur 54 Sigma 3 kring orten, modell med mindre skivhöjd 
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Hängvägg 

På hängväggssidan beter sig spänningen väldigt likt modellen med större skivhöjd enligt 

Figur 47-Figur 48. Skillnader som kan observeras är att Sigma 1 vid drivning av orten ej är 

lika liten som vid fullstor skivhöjd. Med mindre skivhöjd fås en maximal tryckspänning vid 

ortens rand av omkring 40 MPa, jämfört med 15 MPa för modellen med fullstor skivhöjd. 

Detsamma gäller Sigma 3 vilken också är något större nära ortens rand för denna modell med 

minskad skivhöjd, se Figur 55.  

 

Figur 55 Sigma 3 hängvägg, modell med mindre skivhöjd 

Strength factor följer ett liknande mönster som vid fullstor skivhöjd. Värden under 1,0 

återfinns i tak, övre delen av väggarna samt sulan enligt Figur 56. Ser man på SF längre ut i 

bergmassan håller sig denna över 1,0 för alla brytningssteg, även i biotiten. Detta är en 

skillnad mot modellen med fullstor skivhöjd. 

 

Figur 56 Strength factor översikt, modell med mindre skivhöjd 

4.10.1.6 Produktionsortar flyttade mot hängvägg 

I denna modell är produktionsortarna belägna i det närmaste mitt i malmkroppen, höger vägg 

på ett avstånd av 10 meter från malmkontakten på liggväggssidan. Skivhöjden är bibehållen 

från övriga modeller med fullstor skivhöjd. Vid kontroll av spänningstillstånd samt strength 
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factor på liggväggssidan är resultatet liknande det som återfås i Figur 42-Figur 43 för basfallet 

där produktionsortarna är placerade närmare liggväggskontakten. 

Den skillnad som uppstår när ortarna flyttas längre ut mot hängväggen tycks vara att 

spänningarna nära ortens rand minskar. Såväl Sigma 1 som Sigma 3 reduceras när ortarna 

flyttas ut mot hängväggen. Detta medför att orten upplever ungefär dubbelt så stora 

dragspänningar jämfört med basfallet. Dessa dragspänningar uppkommer i ortens vägg, mer 

specifikt väggen belägen mot hängväggen. Även ortens vägg mot liggvägssidan upplever 

ökade dragspänningar såväl som generellt minskade tryckspänningar. Detta ger att strength 

factor ej uppgår till 1,0 bortsett från hörnen vid sulan. I hela väggen mot hängväggssidan är 

SF 0, se Figur 57. 

 

Figur 57 Strength factor översikt, modell med produktionsortar mot hängvägg 

I Figur 58 nedan illustreras Sigma 3, i väggen till vänster kan noteras att största 

dragspänningen på randen uppgår till drygt 13 MPa i mitten av väggen. Spänningarna på 

randen är mycket nära noll eller negativa från sulan upp till anfanget. Även i anfangen är de 

kompressiva spänningarna relativt låga. 

 

Figur 58 Sigma 3 översikt, modell med produktionsortar mot hängvägg 
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4.10.1.7 Produktionsortar flyttade mot liggvägg 

En modell där produktionsortarna placerades i liggväggskontakten utvärderades också. Att 

placera ortarna i kontakten mellan liggvägg och malmkropp, enligt Figur 59, får i detta fall 

resultatet att ortens ena vägg består av biotit medan den andra består av magnetit. De svarta 

områdena representerar biotiten, de röda leptit samt de blå magnetit. Vita områden är tomrum. 

 

Figur 59 Modell med produktionsortar mot liggvägg 

Resultatet från denna modellering indikerar på att dragspänningarna på ortens rand vid 

drivningsskedet i väggen bestående av biotit är något större. Det uppstår även dragspänningar 

i anfanget på liggväggssidan vilket det ej gjorde vid modellering av basfallet. Gällande 

strength factor blir denna, på grund av biotitens låga hållfasthet, väsentligt reducerad i de 

delar av orten vilka är förlagda i biotit. Detta kan ses i Figur 60. 
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Figur 60 Strength factor översikt, modell med produktionsortar mot liggvägg 

Det kan dock noteras att strength factor på liggväggssidan, för steget där produktionsorten tas 

ut, vid relativt litet avstånd från ortens rand överskrider 1,0. SF fortsätter att öka en liten bit 

för att sedan åter reduceras till att ligga just över 1,0. Detta illustreras steg 6 i Figur 61. 

 

Figur 61 Strength factor liggvägg, modell med produktionsortar mot liggvägg 
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4.10.1.8 Dubbla produktionsortar 

Vid modellering med dubbla produktionsortar behölls samma malmbredd samt fullstor 

skivhöjd från övriga modeller men kransarna smalnades av något för att passa malmkroppen. 

Ortarna separerades av en pelare med en bredd av 10 meter. Spänningarna samt strength 

factor undersöktes i ett tvärsnitt mitt i pelaren vilken avdelar ortarna. 

I pelaren kan ett relativt lågt spänningstillstånd observeras, se plott av Sigma 1 i Figur 62 

nedan. Steg 6 representerar spänningen där produktionsortarna drivs. Spänningarna är nära 

noll på randen av respektive ort för att sedan nå en maximal nivå i pelarens mitt. Samma 

mönster kan observeras efter det att skivan på nivån har tagits ut. De övre linjerna 

representerar spänningstillståndet när brytningen närmar sig ovanför. Då de tre linjerna 

överlappar varandra indikerar detta på att spänningen i pelaren ej påverkas nämnvärt förrän 

det att ortarna på nivån bryts. 

 

Figur 62 Sigma 1 pelare, modell med dubbla produktionsortar 

Ett liknande mönster kan observeras vad gäller Sigma 3, dock blir spänningarna mitt i pelaren 

vid steget där ortarna drivs större än det orörda spänningstillståndet vilket illustreras av steg 6 

i Figur 63 nedan. Omkring en halv meter från ortranden övergår spänningarna från tryck- till 

dragspänningar. 
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Figur 63 Sigma 3 pelare, modell med dubbla produktionsortar 

Strength factor i pelaren följer, i steget där ortarna drivits, samma mönster som steg 6 för 

Sigma 3 i Figur 63 ovan. En halv meter innan respektive ortvägg understiger SF 1,0. I mitten 

av pelaren är faktorn relativt stor, även efter det att skivan tagits ut. Se Figur 64. 

 

Figur 64 Strength factor pelare, modell med dubbla produktionsortar 

Studeras spänningar i liggvägg ut från orten närmast liggväggen observeras ett i stort sett 

identiskt beteende som uppstår i basmodellen med biotit i häng- samt liggvägg vilket kan 

beskådas i Figur 42-Figur 43. Något reducerade spänningar kan noteras nära orten. Vid 

kontroll av spänningarna i hängväggen ut från den ort placerad närmast hängväggskontakten 

blir beteendet återigen relativt likt det som uppstår i hängväggen vid endast en produktionsort. 

Det kan noteras att dragspänningarna nära orten är större än då endast en produktionsort 

används. Dock övergår dessa inom en meter ut från ortväggen till tryckspänningar enligt 

Figur 65. 
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Figur 65 Sigma 3 liggvägg, modell med dubbla produktionsortar 

4.10.1.9 Smal malm 

Vid modellering av smal malmkropp användes åter endast en produktionsort, placerad mitt i 

malmkroppen. Malmens bredd var här antagen till 20 meter istället för 33 meter. 

Spänningsfördelningen i liggvägg uppträdde mycket likt den från basmodellen med biotit 

inkluderat i häng- och liggvägg. Sigma 1 efter det att kransen på nivån brutits blev dock något 

mindre för den smalare malmkroppen. Även Sigma 3 reducerades något. I hängväggen 

noterades det att spänningarna även där var något mindre när malmen var smalare. 

4.10.1.10 Effekt av brytningssekvens 

Liggvägg 

För att undersöka brytningssekvensens effekt modellerades ett scenario där 

produktionsortarna för alla nivåer tas ut innan någon krans öppnas. Därefter kunde 

spänningstillstånd undersökas varefter brytningen närmade sig ovanifrån. För detta syfte 

användes basmodellen med biotit i hängvägg samt liggvägg. I modellens första steg togs inget 

berg ut. I steg två och tre togs de två produktionsortarna ut. I steg 4-7 gick brytningen nedåt 

där steg 7 representerar brytning av kransen på den analyserade nivån, se Tabell 26 i 

Appendix E. 

I Figur 66 samt Figur 67 nedan visas Sigma 1 och Sigma 3 i liggväggen. En analyslinje drogs 

ut från ortens vägg enligt Figur 33. Från denna går att se att spänningsförhållandena i 

liggväggen vad gäller Sigma 1 ej påverkas nämnvärt av att brytningen närmar sig ovanifrån. 

Spänningstillståndet hålls relativt konstant från det att orten drivs, indikerat av steg 3, till dess 

att kransen på samma nivå bryts.  
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Figur 66 Sigma 1 liggvägg, modell med modifierad sekvens 

Vad gäller Sigma 3 kan en förändring observeras vad gäller spänningen då brytningen närmar 

sig ovanifrån. När orten drivs kan en relativt kraftig ökning av spänningen noteras 3-5 meter 

ut från ortens vägg. Detta visas av steg 3 i figuren vilken till stor del döljs bakom den beigea 

linjen. När skivor börjar brytas ovanifrån kan en minskning av den maximala spänningen 

observeras, även det 3-5 meter ut från ortens vägg. När skivan på nivån ovanför den 

analyserade nivån tas ut ökar Sigma 3 igen och tangerar de värden som observerades i 

drivningsskedet för orten. Vid brytning av skivan på den analyserade nivån sjunker sigma 3 

kraftigt enligt Figur 67. 

 

Figur 67 Sigma 3 liggvägg, modell med modifierad sekvens 
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Hängvägg 

Vid analys av spänningstillståndet i hängväggen kan det observeras i Figur 68 nedan att 

spänningarna nära randen minskar när orten drivs. Dessa verkar inte påverkas i någon större 

utsträckning av att brytningen kommer närmare. Det framgår att spänningen nära randen 

minskar ju närmare brytningen kommer den studerade nivån. Steg 3 visar spänningstillståndet 

då orten drivits men ingen brytning har påbörjats. När brytningen startar syns en reducering 

av spänningarna nära ortens rand, längre ut i bergmassan verkar de dock närma sig samma 

storlek. I steg 7 blir spänningstillståndet större än för något av de andra stegen mellan 1-10 

meter ut från ortranden. 

 

Figur 68 Sigma 1 hängvägg, modell med modifierad sekvens 

För Sigma 3 syns, i Figur 69 en trend vilken pekar på att spänningarna minskar då brytningen 

närmar sig den analyserade nivån. Steg 3 vilket representerar steget där översta nivån bryts 

orsakar den största nivån av Sigma 3. När brytningen resterande på produktionsområden 

ovanför den analyserade nivån startar syns en minskning av Sigma 3, i figuren representeras 

detta av steg 4, 5 och 6. Steg 5 representerar steget där ovanliggande skiva har brutits och 

påvisar en relativt stor minskning av spänning jämfört med steget innan vilket representeras 

av steg 5 ovanför. Steg 7 representerar det steg där den analyserade nivån bryts. 

Dragspänningarna i hängväggen är då mycket stora i denna elastiska modell. 
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Figur 69 Sigma 3 hängvägg, modifierad sekvens 

Vid en överblick av strength factor enligt Figur 70 kan en observation göras att redan vid 

drivningsskedet av orten har stora delar av ortens rand en SF under 1,0. Detta kan ses i figuren 

där såväl tak som sula har en strength factor omkring 0,7 till 0,8. Dock överskrider SF 1,0 

relativt snabbt med ökat avstånd ut i bergmassan. 

 

Figur 70 Strength factor översikt, modell med modifierad sekvens 
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I Figur 71 syns strength factor då endast ortarna är drivna och ingen produktion är påbörjad, 

vilket är en ut-zoomning av Figur 70 ovan. Detta tillstånd håller i sig till det steg där 

ovanliggande skiva bryts. I det läget syns en kraftig ökning av området med strength factor 

under 1,0 på hängväggssidan enligt Figur 72. Jämförs denna med figuren nedan syns ett stort 

område med orange färg vilket representerar element med strength factor under 1,0. Detta 

område går från anfanget på hängväggssidan och upp mot biotitlagret. 

 

Figur 71 Översikt strength factor, brytning två nivåer ovanför, modell med modifierad sekvens 

 

Figur 72 Översikt strength factor, brytning en nivå ovanför, modell med modifierad sekvens 
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4.10.2 Utvärdering av ökat spänningstillstånd 

I denna modell ökades primärspänningarna i basmodellen med biotit i hängvägg samt 

liggvägg. Den horisontella primärspänningen i planet ansattes till 87,2 MPa (29 % ökning). 

Spänningen ur planet 36,1 MPa (21 % ökning) samt vertikala primärspänningen 26,5 MPa 

(ingen ökning). Här uppstod en spänningsfördelning vilken var nära på identisk med den som 

uppkom i basmodellen. På ortranden kunde en större dragspänning på hängväggssidan 

konstateras jämfört med basmodellen. Vid en överblick av strength factor över modellen syns, 

i näst sista steget där den mellersta skivan brutits, ett område på hängväggssidan med låg 

strength factor vilket visas i Figur 73. Detta område är för modellen med ökade spänningar 

större än i basmodellen. I biotiten kan en observation av en generellt lägre strength factor för 

alla steg göras. 

 

Figur 73 Översikt strength factor, modell med ökade spänningar 
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Även modellen med dubbla produktionsortar analyserades med de ökade spänningarna. I 

denna modell blir områdena med strength factor under 1,0 större i det brytningssteg där den 

mellersta skivan är bruten och produktionsortarna till den nedersta skivan är drivna. Dock ser 

skillnaderna något mindre ut för modellen med dubbla ortar än i modellen med endast en ort. 

Strength factor i pelaren mellan ortarna håller sig fortfarande en bra bit ovan 1,0. Även i 

denna modell får biotitområdena en generellt lägre SF för alla brytningssteg, se Figur 74. 

 

Figur 74 Översikt strength factor, modell med ökade spänningar och dubbla produktionsortar 
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4.10.3 Plastiska modeller 

4.10.3.1 Basmodell 

Vid plastisk modellering möjliggjordes studier av vilket eller vilka av brytningsstegen som 

mest troligt orsakar de största problemen. Här kördes basmodellen, med biotit inkluderat i 

häng- och liggvägg, först för att användas som referenspunkt. Vid grafisk återgivning av 

spänningar, strength factor med mera används samma punkter och linjer som för de elastiska 

analyserna (som redovisas i Figur 33). Plastiska materialparametrar för perfekt plastiskt 

beteende användes för all bergmassa utom rasmassorna vilka modellerades elastiskt då 

plasticering i dessa ej bedömdes vara relevant för detta arbete. För materialparametrar se 

Tabell 7.  

I Figur 75 nedan visas i hur stor andel av elementen som har gått i brott, antingen av 

skjuvning eller i drag. Detta är i ett läge där endast produktionsortarna har drivits. Inga skivor 

i modellen har brutits. Vad som kan observeras är att ett antal element i sula såväl som tak i 

bägge ortarna har plasticerats. Även ett antal element i biotitzonen på liggväggssidan har 

plasticerats. När produktionen startas och översta skivan i modellen tas ut plasticeras 

omedelbart majoriteten av elementen i biotitzonen på liggväggssidan. Ett område utanför 

respektive produktionsort verkar dock ej gå till brott. 

 

Figur 75 Översikt av plasticering basmodell 

När produktionen närmar sig ovanifrån sker inga större förändringar vad gäller plasticerade 

element kring produktionsortarna tills det att ovanliggande skiva tas ut. Det kan då observeras 

en markant ökning av plasticerade element på hängväggssidan av den analyserade nivån. 

Även ett par av elementen i biotitzonen på hängväggssidan plasticeras enligt Figur 76. 
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Figur 76 Plasticering, brytning en nivå ovanför 

4.10.3.2 Modell med mindre skivhöjd 

Vid plastisk modellering av modellen med minskad skivhöjd observeras en ökning av 

plasticerade element när produktionen är två nivåer ovanför den analyserade nivån. I 

jämförelse med basmodellen plasticeras ett större antal element i kransens övre del redan när 

produktionen är två skivor ovanför. Dessa går främst till brott i drag i kransens övre del nära 

hängväggskontakten. Även en ökning av plasticerade element i anslutning till 

produktionsorten på den analyserade nivån jämfört med basmodellen noteras i detta steg, se 

Figur 77. 

 

Figur 77 Plasticering modell med mindre skivhöjd, brytning två nivåer ovanför 

Fortsätter man sedan till steget där ovanliggande skiva bryts ser resultatet mer ut som det i 

basmodellen. Plasticeringen går från hängväggskontakten och ner mot ortens anfang. Då 
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skivhöjden är mindre är större delen av kransen plasticerad, endast i ett mindre område mitt i 

kransen återfinns element som inte har gått till brott. 

4.10.3.3 Ortar närmare liggväggskontakt 

Modelluppställningen för denna modellering var densamma som presenteras i Figur 59 ovan. 

Redan i steget där produktionsortarna drivs syns en väsentlig skillnad mot basmodellen. Då 

bägge ortarna i modellen drivits har hela biotitzonen på liggväggssidan plasticerats, innan 

någon produktion har påbörjats i modellen, se Figur 78. I basmodellen plasticerades endast ett 

mindre område i liggväggens biotitzon utanför respektive ort i drivningsskedet vilket kan ses 

ovan i Figur 77. 

 

Figur 78 Plasticering med ortar närmare liggvägg, brytning två nivåer ovanför 

När sedan brytningen av malmen startar blir resultatet med avseende på plasticerade element 

mer likt fallet med basmodellen. Dock kan det observeras att en större andel element går i 

brott från produktionsortens anfang och upp mot hängväggskontakten jämfört med 

basmodellen när ovanliggande skiva är helt utbruten, se Figur 79. 

 

Figur 79 Plasticering med ortar närmare liggvägg, brytning en nivå ovanför 
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4.10.3.4 Ortar närmare hängväggen 

När ortarna placeras närmare hängväggen återfås något färre plasticerade element i 

biotitzonen i liggväggen vid drivningsskedet för de bägge ortarna. I gengäld plasticeras istället 

en del av hängväggens biotitzon i detta läge vilket inte var fallet i basmodellen. Elementen i 

liggvägg såväl som hängvägg går i huvudsak till brott i skjuvning. När produktionen närmar 

sig återskapas ett beteende liknande det i basmodellen där majoriteten av elementen 

plasticeras i drag kring ortprofilen. Vad som verkar skilja sig är steget där ovanliggande skiva 

är färdigbruten. Den plasticerade zonen går då inte hela vägen in till produktionsortens anfang 

utan plasticeringen avtar en bit ut från anfanget, se Figur 80. 

 

Figur 80 Plasticering modell med ortar närmare hängvägg, brytning en nivå ovanför 

4.10.3.5 Dubbla produktionsortar 

Vid plastisk modellering av modellen med dubbla produktionsortar kan det observeras att 

pelaren mellan ortarna verkar klara sig så gott som intakt, även när skivan ovanför är 

slutbruten. Däremot så plasticeras fler element långt upp i kransarna mot häng- samt 

liggväggskontakterna jämfört med basmodellen. Dock verkar elementen närmare ortarna inte 

plasticeras i lika stor utsträckning i modellen med dubbla ortar. I Figur 81, vilken illustrerar 

plasticerade element i det skedet när ovanliggande skiva är helt utbruten, kan detta fenomen 

observeras. Det blå området ovan ortarna med lägre spänningar är något bredare men också 

något lägre än motsvarande område i basmodellen. 
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Figur 81 Plasticering modell med dubbla ortar, brytning en nivå ovanför 

4.10.3.6 Modell av fältort 

En modell för studie av fältortarnas beteende ställdes upp. Modellen, vilken är modifierad 

utifrån basmodellen, visar på ett liknande resultat som de plastiska modellerna där 

produktionsorten är placerad i liggväggskontakten. När första nivån i modellen ersätts med 

rasmassor plasticeras hela biotitzonen på liggväggssidan. När sedan fältortarna drivs kan en 

avgränsad plasticerad zon observeras omkring ortprofilen. På grund av fältortarnas placering 

nära biotitskiktet går denna plasticering in i biotiten när brytningen närmar sig ovanifrån, se 

Figur 82. 

 

Figur 82 Plasticering modell av fältort för tvärgående brytning 

4.10.3.7 Detaljmodell av ortdrivning genom biotit 

För att fastställa magnituder av deformationer modellerades en detaljerad modell av endast en 

ort. I Figur 83 nedan visas deformationerna då orten drivs helt i magnetit. Spänningsindatan 

behölls från tidigare modeller enligt Tabell 9. För detta fall uppgick den största 

deformationen, lokaliserad i mitten av sulan, till dryga 5 centimeter. I väggarna var 

deformationen i samma storlek, omkring 5 cm. 
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Figur 83 Deformationer för ort i magnetit 

En materialgräns lades in med stupning 60 grader varvid biotit lades in till höger vilket 

efterliknar liggväggskontakt med biotit. Resultatet från denna modell indikerade en kraftig 

ökning av plasticering samt deformation då biotiten lades in enligt Figur 84 nedan. Även här 

uppkom största deformationen i sulan. Dock var deformationen markant större i delen till 

höger vilken utgjordes av biotit, samt i högra väggen vilken också utgjordes av biotit. Här 

uppgick den största totala deformationen till 17 centimeter, lokaliserad till sulan enligt Figur 

84. 

 

Figur 84 Deformationer i biotit till höger om den gröna linjen samt magnetit till vänster 

Sett till plasticeringen för modellen med biotit jämfört med modellen i enbart magnetit syns 

en tydlig ökning av plasticerade element på biotit-sidan. Dels från anfanget och upp samt även 

i sulan enligt Figur 85. Då berget bestod av endast magnetit uppstod endast en mindre 

plasticerad zon kring ortprofilen.  
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Figur 85 Plasticeriade element, biotit till höger, magnetit till vänster 

Roteras istället de horisontella primärspänningarna så att spänningssituationen för en tvärtort 

simuleras vilket innebär att största huvudspänningen går ur planet fås en liknande deformation 

som i Figur 83 samt Figur 84 ovan. Skillnaden blir dock att maximal deformation i sulan samt 

höger vägg hamnar i storleksordningen 7-8 centimeter jämfört med 17 cm i figurerna ovan. 

Situationen som presenteras i Figur 84 är förvisso inte så sannolik för en tvärort då denna 

sällan drivs i en hängväggskontakt på det illusterade sättet. Dock visar denna jämförelse på 

skillnaden i deformation med avseende på huvudspänningsriktning. 
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Tabell 24 nedan visar en kort sammanställning av modellerna. Om inget annat nämns i 

tabellen är kommentarerna i jämförelse med basmodellen med biotit i hängvägg samt 

liggvägg. Numreringen är endast för att förenkla läsningen av tabellen. Modeller innehåller 

biotit i hängvägg samt liggvägg om inget annat anges.  
 

Tabell 24 Sammanfattning modeller 

Modell Nr Kommentar 

Elastiska modeller 

Basmodell utan biotit 1 Se resultat ovan 

Basmodell med biotit 2 Sigma 3 något större nära orten, spänningar lägre i biotiten. 

Basmodell med biotit i hängvägg 3 Hängvägg lika som nr 2, liggvägg lika som nr 1 

Basmodell med biotit i liggvägg 4 Hängvägg lika som nr 1, liggvägg lika som nr 2 

Lägre skivhöjd 5 Sigma 1 större när brytning är två nivåer ovanför (jmf med 

nr 1-4). Lägre dragspänningar när orten drivs. Något högre 

SF. 

Flyttat mot hängvägg 6 Mindre tryckspänningar på ortens rand. Ökade 

dragspänningar.  

Flyttat mot liggvägg 7 Högre dragspänningar i biotiten lägre SF. 

Dubbla ortar 8 Reducerade spänningar nära ortarna 

Smal malmkropp 9 Något reducerade spänningar jmf med nr 2. 

Ändrad brytningssekvens 10 Sig 1: Påverkan till störst del när orten drivs samt när nivån 

bryts Sig 3: relativt stor påverkan när ovanliggande nivå 

bryts 

Ökat spänningstillstånd 11 Lägre SF annars lik nr 2. 

Plastiska modeller 

Basmodell med biotit 12 Se resultat ovan 

Lägre skivhöjd 13 Antal plasticerade element större vid brytning två nivåer 

ovan jämfört med nr 12. Större andel av kransen plasticerad. 

Flyttat mot liggvägg 14 Biotit plasticeras mer då ortarna drivs. Ökad plasticering från 

anfang mot hängvägg/liggvägg vid prod. start.  

Flyttat mot liggvägg 15 Färre plasticerade element i biotit i liggvägg vid ortdrivning. 

Minskad plasticering ut från anfang samt i kransarnas mitt.  

Dubbla ortar 16 Ökad plasticering högt upp i kransarna, minskad plasticering 

nära ortarna samt i kransarnas mitt 
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5. Analys 

5.1 Numerisk modellering 

5.1.1 Basmodell 

De elastiska modellerna visade generellt en relativt stor dragspänning nära ortprofilerna. När 

brytningen närmade sig ovanifrån gick det i de flesta modellerna att se ett stråk av element 

från ortens anfang upp mot hängväggen vilka hade en mindre strength factor jämfört med 

omgivande bergmassa, ofta under 1,0. Detta beteende uppvisades ännu tydligare i de plastiska 

modellerna. Element nära ortranden plasticerades i drag medan de upp från anfanget mot 

hängväggen skjuvades till en plastisk deformation. 

Basmodellen påvisade ett resultat som, utifrån vad man kan förvänta sig från de 

sammanställda erfarenheterna från produktion med längsgående brytning, kan anses vara 

rimligt. Modellen påvisar att största förändring i spänning och strength factor sker vid 

brytning av skivan ovanför. För de steg där brytningen är 2-3 skivor ovan den analyserade 

nivån sker ingen markant förändring av spänningstillstånd. När brytningen däremot står direkt 

ovanför kan en distinkt förändring noteras. 

Beteendet i de elastiska modellerna påvisas även i de plastiska modellerna av basmodellen. 

Det är relativt få plasticerade element kring ortens rand vilka i huvudsak orsakas av de 

inducerade dragspänningarna i ortens väggar. När brytningen närmar sig ovanifrån ökar 

tryckspänning i tak och anfang samt dragspänningar i väggar. Detta leder till att ytterligare 

element plasticeras.  

När skivan direkt ovan den analyserade nivån bryts sker däremot en större ökning i antal 

plasticerade element. Detta torde till största delen bero på att spänningarna som tidigare gick 

genom ovanliggande nivå nu trycks ner till den analyserade nivån. Detta förorsakar 

plasticering av elementen, huvudsakligen på grund av skjuvning. 

Den största ökningen av plasticerade element sker på hängväggssidan av en skjuten krans 

samt i produktionsorten nedanför. Detta tycks logiskt då kransens utformning orsakar att 

spänningen i vertikalled på liggväggssidan skuggas av de ovanliggande rasmassorna medan 

största huvudspänningen i horisontell led inte skuggas nämnvärt, därav plasticeras elementen.  

5.1.2 Lägre skivhöjd 

Vid modellering av skivor med lägre skivhöjd fås vid elastisk modellering ett resultat som 

överensstämmer väl med resultaten i den elastiska basmodellen. I dessa modeller gick det 

dock att se att Sigma 1 samt Sigma 3, redan när brytningen är två skivor upp, var större än i 

den elastiska basmodellen. Detta speglas även i de plastiska modellerna där plasticeringen av 

elementen var något mer påtaglig kring toppen av kransen på den analyserade nivån när 

brytningen var två skivor ovanför. Detta torde bero på den minskade skivhöjden. När 

brytningen är två skivor ovanför med fullstor skivhöjd trycks inte spänningarna nog långt ner 

för att påverka den skivan, spänningstillståndet är således mer likt 

primärspänningsförhållandena. Detta medan skivan direkt under brytningen påverkas i större 

utsträckning. När skivhöjden minskas leder det till att skivan två nivåer under brytningen får 

ta mer spänningar och därigenom plasticeras mer element på denna nivå. 
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5.1.3 Produktionsortar flyttade mot liggväggen 

När produktionsortarna flyttas närmare liggväggen så att de hamnar i bioitskiktet återfås vid 

elastisk modellering en större dragspänning längs den ortvägg som går i biotit. Även i 

anfanget mot liggväggen uppstår dragspänningar. Detta fenomen resulterar i ett relativt stort 

antal plasticerade element på liggväggssidan i drivningsskedet i de plastiska modellerna. 

Detta i jämförelse med basmodellerna där endast en del av biotitzonen plasticerades vid 

drivning av ortarna. Det beror på att de av ortarna inducerade spänningarna får omgivande 

element i biotiten att plasticeras. När dessa gått till brott förflyttas spänningarna till 

omkringliggande element vilka också plasticeras. Förloppet fortsätter tills att jämvikt uppstår 

och plasticeringen avtar. I fallet med basmodellerna påverkas inte spänningen i biotiten i lika 

stor utsträckning på grund av ortarnas avstånd från denna. Istället plasticeras ett antal element 

i magnetiten till dess att jämvikt uppstår, därmed blir inte spänningarna i biotitskiktet lika 

stora. 

Faktumet att biotiten plasticeras mer vid drivningsskedet när ortarna flyttas närmare 

liggväggen har förmodligen ganska liten inverkan. Den förstärkning som installeras, 

dynamisk förstärkning med sprutbetong, nät och bultar samt eventuellt bågar kommer 

troligtvis att hålla orten öppen. Tidigare erfarenheter pekar mot att konvergensen i biotiten, 

speciellt när ovanliggande skiva börjar brytas, orsakar uppsprickning i förstärkningen. Dock 

har denna ofta gått att rehabilitera. Risken är att ortprofilen på liggväggssidan blir mycket 

hög, något som visat sig vara ett problem vid drivning av längsgående produktionsortar i 

liggväggskontakten. Detta bör vara orsakat av att det plasticerade biotitskiktet skrotas ned 

eller rasar in vid tillredningen. Det är ett problem som kan (och har tidigare), orsakat förlust 

av malm. Säkerheten för bergarbetarna kan ej garanteras och laddning blir problematisk 

varvid orten måste lämnas. 

Den mest kritiska situationen uppkommer när kransarna skall laddas samt skjutas. Eftersom 

en del av kransen förmodligen kommer att befinna sig i biotitskiffret, vilket enligt modellen är 

plasticerat, kommer det finnas en risk att borrhålen har rasat igen eller skjuvats av. När 

kransen skjuts och lastas finns risken att biotitskiffret, vilket vid det här lagret är kraftigt 

uppsprucket, kommer in i rasflödet. Detta kan leda till att fältortarna på ovanliggande nivåer 

kollapsar helt vilket omöjliggör aktiviteter på gamla skivor så som lastning av restmalmer. 

Detta är ett problem som uppstått tidigare vid produktion i Alliansen. 

5.1.4 Produktionsortar flyttade in i malmen mot hängväggen 

Flyttas istället ortarna närmare hängväggskontakten noteras en minskning av såväl Sigma 1 

som Sigma 3 kring ortens rand. Detta medför att tryckspänningar som uppstår i ortens anfang 

och tak minskar men även att dragspänningarna längs ortväggarna ökar. Detta resulterar i en 

mycket låg SF i väggarna vilket också reflekteras i ökat antal plasticerade element i de 

plastiska modellerna. 

Dock verkar det som att de något mer symmetriska kransarna som är möjliga att använda vid 

placering av orten i mitten av malmen minskar plasticeringen av skivan direkt under den skiva 

som bryts. Detta jämfört med basfallet såväl som med fallet där orten flyttades mot 

liggväggssidan. Det bör bero på att spänningen fördelas mer jämt över nivån när ovanliggande 
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nivå bryts. Resultatet visar att mycket få element rakt ovan produktionorten plasticeras. Detta 

är fördelaktigt då kransens längsta hål kommer att vara placerade där. Således minskas risken 

att de längre hålen befinner sig i dåligt berg vilket kan möjliggöra ökad laddbarhet och 

därmed en minskning av förlorat malmtonnage. 

5.1.4 Dubbla produktionsortar 

När dubbla produktionsortar används är även där beteendet i den elastiska modellen relativt 

likt det beteende som uppkommer i basmodellen där spänningarna och SF förändras kraftigast 

då direkt ovanliggande skiva bryts. Spänningsfördelningen i hängvägg samt kring kransarnas 

ytterlinjer blir dock något annorlunda då kransarna, liksom i modellen med ort mitt i malmen, 

har mer symmetriska kransar än när orten placeras nära liggväggen. Den plastiska modellen 

av dubbla produktionsortar påvisar ett liknande beteende som den plastiska modellen med 

produktionsort inflyttad från liggvägg mot mitten. Detta beteende medför att de längsta hålen 

i mitten av kransarna går genom element som inte plasticeras när ovanliggande skiva bryts. 

Brott uppstår istället mer jämt fördelat i kransarnas ytterkanter. 

I den plastiska analysen verkar det som att pelaren mellan ortarna klarar sig från 

genomgående brott. Ett antal element plasticeras kring ortarnas bägge anfang. I de övriga 

modellerna skedde den huvudsakliga plasticeringen från anfanget närmast hängväggen och 

propagerade snett upp mot hängväggskontakten. I modellen med dubbla ortar fås istället en 

mindre plasticering i bägge anfang. Detta kan leda till att hela ortprofilen höjs vid drivning, 

inte endast ett anfang. 

5.1.5 Detaljmodell av produktionsort 

Detaljmodelleringen av produktionsort med samt utan biotit visade på en maximal 

deformation av omkring 17 cm i biotiten respektive 5 cm i magnetit vid plastisk analys. Enligt 

de konvergensmätningar som utförts, dock i fältortar vid tvärgående brytning, har den 

maximala konvergensen uppgått till omkring 5-6 cm. Det motsvarar en deformation av 2.5-3 

cm, se Figur 24. Det ska dock påpekas att konvergensmätningarna har inletts efter tillredning 

och förstärkning. En del av den deformation som påvisas i modellerna har därför redan ägt 

rum innan konvergensmätningarna har utförts. Även förstärkningen motverkar sannolikt en 

viss del av dessa deformationer. 

Plasticeringen i denna modelluppställning simulerar väl de, i verkligheten, observerade 

brotten. När biotiten finns i liggväggskontakten har ofta anfanget mot liggväggssidan gått 

utanför planerad profil upp mot liggväggen. Detta syns i modellen som en arm av plastierade 

element från det högra anfanget, se Figur 85. Även i verkligheten har hävning av sulan 

observerats i fältortar samt längsgående produktionsortar vilka passerar genom biotit, detta 

syns i modellen där den största deformationen visar sig i sulan, se Figur 84.  

5.2 Strukturanalys och brottformer 

I de kilanalyser som utfördes kunde inget avvikande mönster noteras vid jämförelse mellan 

tvärgående och längsgående brytning. De kilar som bildades i Unwedge var i de flesta fall av 

liknande storlek i såväl tvärgående- som längsgående produktionsort. Antalet potentiellt 

instabila kilar är något fler för tvärgående produktionsort. Från den underjordskartering som 
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utfördes konstateras att biotitfoliationen tycks följa malmens stupning och strykning. Detta är 

något som kan bekräftas från såväl tidigare karteringar som de geologiska kartor som finns 

över de olika nivåerna. 

Då biotiten följer längs med malmen kommer alla tvärtortar att tvingas passera genom den. En 

drivningsriktning vinkelrät mot foliationsplanens strykning bör innebära mindre problem 

jämfört med att driva orten längs med foliationens strykning. Vid tvärgående brytning drivs 

tvärortarna genom hela biotitlagrets mäktighet, förutsatt att fältorten är placerad utanför 

biotiten. Detta bör endast motsvara en mindre del av tvärortens totala längd. Vid längsgående 

brytning där orten drivs i närheten av liggväggskontakten finns risken att hela ortens längd 

drivs med biotit i tak, anfang eller vägg. Detta har på tidigare nivåer varit ett återkommande 

problem som har orsakat stora störningar i produktionen med malmförluster till följd. 

Bullock & Hustrulid, (2001) visade att en av de huvudsakliga brottsmekanismerna vid 

längsgående brytning var skjuvning längs foliationsplanen med strykning parallellt med 

drivningsriktningen. Detta har i Malmberget, på nivåer där längsgående skivrasbrytning 

tillämpats, varit en av de huvudsakliga brottsformerna. Detta har indikerats dels av 

avskjuvade borrhål såväl som av uppsprucken förstärkning. 

Vad som bör nämnas är att då de första kransarna i en tvärgående layout skjuts inleds en 

avlastning av samma nivå då hängväggen kollapsar vilket börjar trycka spänningarna 

nedanför den nivån. Vid längsgående brytning och största huvudspänningsriktning vinkelrätt 

malmen så uppstår inte samma fenomen. Vad som istället bör hända är att spänningarna som 

gick där kransen var tvingas gå i omgivande intakt bergmassa framför och bakom den skjutna 

kransen. Spänningstillståndet på nivån ökar därmed något, detta kan dock ej verifieras med 

tvådimensionell modellering. 

  



88 

5.3 Kostnader och tillredningsmetrar 

Sammanställningen och uppskattningen av totala antal ortmetrar för tvärgående respektive 

längsgående brytning från nivå 1109 till nivå 1225 för Hoppet indikerar att nära 6000 meter 

mindre ort kommer att behöva drivas för en längsgående layout. Sammanställningen av 

tillredningsmeter fältort för tvärgående brytning respektive infart för längsgående brytning 

indikerar att omkring 100 meter mindre gråberg i form av infartsort behöver drivas per nivå 

vid längsgående brytning. Den procentuella andelen gråbergsdrivning per skiva är i motsats 

något högre i de längsgående layouterna jämfört med de tvärgående. 

Vad gäller kostnadsberäkningen är det troligt att kostnaden för förstärkning samt 

omförstärkning och liknande åtgärder av längsgående brytning kommer att vara högre än 

prognosen i denna rapport. De tidigare erfarenheterna av längsgående brytning pekar på en 

stor del omförstärkningar samt behov av kraftigare förstärkningselement så som bågar, 

stödväggar och liknande. Åtgång av dessa torde dock till stor del bero på placering av 

produktionsorten. Kan orten undvika liggväggskontakten kommer sannolikt den ekonomiska 

bedömingen stämma bättre än om orten drivs i kontakten mellan liggvägg och malm då denna 

typ av driving har visat sig vara problematisk. 

Bedömningen att 50 % av tvärtortsmetrarna samt 100 % av fältortsmetrarna behöver 

dynamisk förstärkning har antagits utifrån att delar av tvärortarna med stor sannolikhet 

kommer att passera genom biotit vilket enligt typförstärkningsanvisningarna innebär 

installation av dynamisk förstärkning. Vad gäller fältortarna görs bedömningen att den mindre 

fördelaktiga orienteringen gentemot största horisontella huvudspänningen samt anläggningens 

relativt långa livslängd, medför att dynamisk förstärkning installeras i hela fältorten. I de 

längsgående layouterna har tidigare erfarenheter påvisat att maximal förstärkning är att 

föredra för att minimera problemen i ortarna. För att säkra åtkomsten till produktionsområdet 

är det i infarten fördelaktigt att förstärka enligt den tyngsta förstärkningsklassen vilket 

minimerar risken att hela produktionsområdet går förlorat på grund av ras eller utfall.  

Ovanstående antaganden leder till att tillredningen för längsgående brytning mellan nivå 1109 

och 1225 på Hoppet kostar 200 miljoner mindre än tillredning för tvärgående brytning av 

samma områden. Vad som dock ej finns medräknat är kostnader för eventuella 

omförstärkningsårgärder samt installation av andra förstärkningselement än de som inkluderas 

i den dynamiska förstärkningen. Som tidigare nämnt kan dessa komma att behövas, såväl i 

fältort för tvärgående brytning som i produktionsort och infart vid längsgående brytning. 

Då tvärgående brytning innebär fler ortar och mer ortmetrar blir antal rasborrkransar samt 

öppningar betydligt fler än vid längsgående brytning. Uppskattningsberäkningen av antal 

kransar visar att det krävs omkring 1700 fler kransar för tvärgående än längsgående brytning 

mellan nivåerna 1109 – 1225. Fler kransar skulle kunna leda till ökat tonnage av malm enligt 

principen att en krans ger ca 8000 ton.  
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5.4 Malmförluster 

Vid analys av de malmförluster som sammanställts i Hoppet-området har ett typtonnage 

antagits för varje krans. Detta gör att uppskattningen kan anses vara ganska grov men ger en 

fingervisning om vilka tonnage som blivit lämnade. Då längsgående brytning varit den 

dominerade brytningsmetoden i Hoppet-området på tidigare nivåer är det generellt svårt att 

bedöma huruvida de produktionsrelaterade problemen uppkommit som ett resultat av den 

valda brytningsmetoden eller om de hade uppstått även vid tvärgående brytning. 

I de delar av Hoppet som tidigare kategoriserats som en del av Alliansen pekar 

malmförlusterna mot att tvärgående brytning ger en mindre malmförlust än längsgående. 

Dock finns bara en nivå, 992, med uteslutande tvärgående brytning som jämförelse. I denna 

minskade malmförlusten kraftigt jämfört med ovanliggande nivåer, även i Hoppet-området. 

Ett flertal ovanliggande nivåer i Alliansen har en kombiantion av tvärgående och längsgående 

brytning. Vad som kan ses från dessa är att malmförlusten till största delen skett i de 

längsgående ortarna. På dessa nivåer är det Hoppet-området som brytits med längsgående 

brytning medan den tjockare delen av malmkroppen som hör till Alliansen-området har tagits 

ut med tvärgående skivras. Detta föranleder frågan om det är brytningsmetoden eller områdets 

geologi som varit huvudorsaken till problemen. 

För den sida av Hoppet vilken på tidigare nivåer benämnts Printzsköld kan ett liknande 

mönster observeras. De längsgående ortarna, på nivåer där tvärgående och längsgående 

brytning har blandats, är mer drabbade av problem än de tvärgående ortarna på Printzsköld. 

Det kan observeras på den senast färdiglastade nivån, 920, att även tvärgående brytning i 

Hoppet har resulterat i betydande malmförluster. Ett flertal tvärortar fick stängas då 

konvergensen i biotiten ledde till uppsprickning av förstärkning och därmed utfall, ett 

scenario liknande det som många gånger observerats vid längsgående brytning. 

Sett till hela bilden av tillredda nivåer i områdena Printzsköld och Alliansen visar resultatet att 

32 % av ortmetrarna tillredda för längsgående brytning på Printzsköldsidan samt 42 % av de 

för längsgående på Alliansensidan gått förlorade. Detta kan jämföras med motsvarande 

procentsatser för tvärgående brytning på 9% för Printzsköld respektive 3 % för Alliansen. 

Även här kan dock påpekas att huvuddelen av de analyserade tvärgående ortmetrarna i 

analysen härrör från Printzsköld samt Alliansen till skillnad från de längsgående sträckorna 

som uteslutande kommer från Hoppet-området. Procenttalen pekar ändå på att tvärgående 

brytning inneburit en betydligt mindre förlust av tillredda ortmetrar än längsgående. 
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6. Diskussion 

6.1 Malmförluster och dokumenterade erfarenheter vid längsgående brytning 

Sammanställningen av malmförluster samt problem och andra erfarenheter från Hoppet och 

angränsande områden har visat på att en relativt stor mängd brytningsvärd malm gått förlorad. 

Det är fullt möjligt att denna malm har, eller kommer kunna, lastas ut på underliggande 

nivåer. Det blir dock svårt att dra någon slutsats om så har skett. Att en eller flera kransar har 

hög utlastningsgrad kan bero på ett antal faktorer och det går inte att dra några slutsatser om 

var i rasflödet malmen befinner sig. 

Att räkna med ett visst typtonnage per förlorad krans ger förmodligen en överskattning av det 

tappade tonnaget. Det är fullt möjligt att beräkna ett mer exakt förlorat malmtonnage, detta 

genom att studera planerat tonnage för varje krans som lämnats. Dock kan nyttan av en sådan 

studie ifrågasättas. Att räkna med ett snittonnage per krans respektive ej rasborrad ortmeter 

bör ge en nog så tydlig bild om var, och hur omfattande problemen varit. 

6.2 Modellering 

Att analysera brytning i en malmkropp är relativt komplicerat. Många faktorer spelar in i 

helhetsbilden. För att kunna skapa modeller måste ett antal förenklingar av verkligheten alltid 

göras. Då denna utredning behandlar 2-dimensionell modellering blir antagandena ytterligare 

några fler. Malmkroppen måste behandlas som långsträckt in i planet, ett antagande som inte 

alltid är överensstämmande med verkligheten. Detta antagande fungerar förvisso 

tillfredsställande för att analysera längsgående brytning då denna är någorlunda utstäckt. 

Antagandet passar dock inte i ändarna av dessa orter För tvärgående brytning så blir det inte 

möjligt att på ett realistiskt sätt studera tvärtortarnas beteende med 2-dimensionell 

modellering. 

Ytterligare ett problem med 2-dimensionell modellering är att spänningstillståndet på nivån 

inte kan studeras allt eftersom att brytningen backas ut. Detta hade varit möjligt på ett helt 

annat sätt med 3-dimensionell modellering, där stegvis brytning på respektive skiva kan 

simuleras, dock med en betydligt större arbetsinsats. 

Vad gäller materialparametrarna för den numeriska modelleringen tycks de olika 

undersökningarna gällande elastiska parametrar vara någorlunda inom samma spann. Detta 

medför att dessa kan anses rimliga att använda. De plastiska materialparametrar som antagits 

är avsedda för modellering av perfekt-plastiskt beteende. Detta innebär för modellerna att 

plasticeringen som sker är en indikation om var brott i bergmassan sker. I verkligheten är 

förmodligen de plastiska parametrarna lägre än de som angetts i modellen. Även om själva 

maximalhållfastheten av de olika bergarterna är någorlunda korrekta ger de antagna plastiska 

parametrarna en missvisande bild av den verkliga deformationen kring öppningarna. Att 

residualhållfastheten förmodligen är lägre i verkligheten kan även leda till att de plasticerade 

områdena blir större. 

Den konstitutiva modell, Generalized Hoek & Brown, som användes bygger på att GSI-

karteringen utförts på ett korrekt sätt för att hållfastheten ska bli representativ. Vid de 

undersökningar av GSI som utförts så låg exempelvis biotiten inom spannet 25 – 55. Från 
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ortkarteringen vilken utförs av LKABs geologer efter varje salva har GSI-värden för bitotit så 

låga som 10 noterats. En kartering av GSI är dock alltid en delvis subjektiv bedöming. Alla 

ser inte samma saker och tänker inte på samma sätt. Detta medför en extra osäkerhet vad 

gäller materialparametrarna.  

Sett till plasticeringen i de plastiska modellerna kan det noteras att i de flesta figurer är 

biotiten vid liggväggen kraftigt/helt plasticerad medan biotiten vid hängväggen är så gott som 

opåverkad. En beräkning av hållfasthet enligt Hoek & Brown-kriteriet enligt avsnitt 2.12 ger 

att plasticering av biotiten bör vid precis de spänningar som biotiten utsätts på liggväggssidan. 

På hängväggssidan visar de elastiska modellerna att spänningstillståndet i biotiten är just 

under gränsen av vad som krävs för plasticering vilket innebär att mycket få element 

plasticeras. Således är det förmodligen mer rätt att merparten av liggväggsbiotiten plasticeras 

än att väldigt lite av biotiten plasticeras i hängväggen. En anledning till denna skillnad i 

spänningstillstånd är kransarnas utforming som tillsammans med ortarnas placering 

samverkar så att Sigma 3 blir mindre och därmed minskar även hållfastheten i biotiten på 

liggväggssidan. Det verkar även föreligga någon form av så kallad boundary effect på 

hängväggssidan i gränsdragningen mellan biotit och magnetit. Denna gräns skulle kunna 

inverka på möjligheten för plasticeringen att sprida sig till hängväggen som den borde.  

6.3 Kostnadsuppskattning 

Kostnadsuppskattningen bygger på ett sammanställt pris per ortmeter beräknat av LKAB. 

Ortmetrarna för de tvärgående layouterna bygger på de utkast till layouter som 

planeringsavdelningen redan ritat. Det kan givetvis tillkomma eller falla bort några meter per 

skiva beroende på hur den slutliga planen blir men uppskattningen bör vara inom rimliga 

ramar. Inga ortmeter för lastfickor samt inslag till schakt/bergstigar har lagts in i beräkningen, 

detta gäller även för de längsgående layouterna. 

För de längsgående layouterna är uppskattningen av antal ortmeter något mer grov. Dessa 

bygger på en skissad layout baserad på de malmprofiler som vid rapportens författande fanns 

att tillgå för respektive skiva. Den största osäkerhetsfaktorn angående ortmetrarna bör vara 

placeringen av infarten till produktionsorten. En placering närmare snedbanan kan minska 

ortmetrarna markant men på bekostnad att produktion endast kan ske åt ett håll. Färre och 

längre enskila produktionsortar innebär en mer sårbar layout. Vilket alternativ man väljer slår 

därmed ganska mycket på kostnadsberäkningen. Det som är räknat på torde vara det dyraste 

alternativet, infart i mitten av produktionsorten. 

Antagandet att 100 % av ortmetrarna för längsgående samt 50 % av tvärortsmetrarna och 100 

% av fältortsmetrarna för tvärgående brytning förstärks med dynamisk förstärkning har även 

det en relativt stor påverkan på kostnaden för respektive layout. Det bör inte vara akuellt att 

minska ner andelen dynamisk förstärkning för längsgående, vad som skulle kunna vara 

aktuellt är att öka procenten dynamisk förstärkning för tvärgående.  

Vad som skulle kunnat göras för att bättre uppskatta andelen dynamisk förstärkning vid 

tvärgående layout är att dels mer noggrant kontrollera utförd förstärkning för tidigare skivor. 

Detta för att skaffa ett bättre underlag av hur mycket dynamisk förstärkning i förhållande till 

statisk som används i snitt. Det kan även kompletteras med att studera hur stor del av de 
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statiskt förstärkta ortarna som behövt omförstärkas och göra en uppskattning om den 

dynamiska förstärkningen hade behövt utökas i omfattning. 

Det hade även kunnat vara intressant att noggrannare utvärdera möjligheten att byta 

brytningsmetod till skivpallsbrytning eller igensättningsbrytning för Hoppet-området. Detta 

kan och bör utvärderas såväl ekonomiskt som produktionskapacitetsmässigt och 

bergmekaniskt för att fastställa ifall något av dessa alternativ skulle kunna vara mer lönsamma 

än dagens skivrasbrytning. 
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6.4 Val mellan längsgående och tvärgående skivrasbrytning 

Att välja mellan tvärgående och längsgående brytning för Hoppet till kommande nivåer blir 

en balansgång mellan produktionssäkerhet och ekonomi. Förutsatt en längsgående layout med 

en ort som drivs helt och hållet i malm blir detta alternativ överlägset billigast. Ser man till de 

erfarenheter av längsgående brytning som finns blir detta mest troligt problematiskt att 

åstadkomma. För att detta skall gå att uppnå kommer det i praktiken krävas en massiv insats 

från geologer och kartörer inom LKAB. Ett ökat program av diamantborrningar för att mer 

precist lokalisera biotiten rekommenderas i så fall. Detta kan eventuellt kompletteras med en 

mobil diamantborrigg för kortare hål som kan ställas upp vid gaveln. Denna kan användas för 

att borra några hål innan kommande salva skjuts. Då kan information inhämtas ifall 

exempelvis spiling eller bågar kommer att behövas i närmast kommande salvor.  

Väljs längsgående skivrasbrytning kan stora deformationer samt eventuell kollaps av 

produktionsort påräknas ifall biotit finns i området. Kraftig förstärkning av längsgående 

produktionsort har visat sig fungera med blandat resultat. Trots användning av den kraftigaste 

ordinarie förstärkningen, kompletterad med bågar och fjällband, har problem uppstått. 

En igenrasad längsgående ort får större betydelse för produktionen på området än en 

havererad tvärort då tvärgående layout medger lastning i flertalet andra ortar medan den 

kollapsade orten åtgärdas. 
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7. Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete 

Med avseende på strukturer och sprickorienteringar finns ingen väsentligt skillnad mellan 

tvärgående och längsgående brytning. Ser man istället till orienteringen mot största 

huvudspänningsriktningen i Hoppet är tvärgående layout att föredra. Detta beroende på att 

spänningen i framförallt anfang och tak i produktionsortar blir lägre jämfört med en 

längsgående produktionsort. Ytterligare en faktor i detta är den gradvisa avlastningen av 

skivan som fås vid tvärgående brytning när ett par kransar i varje produktionsort skjutits och 

lastats. 

Den numeriska modelleringen av längsgående brytning pekar på att det är mer fördelaktig att 

välja två parallella produktionsortar, alternativt en ort placerad i mitten av malmkroppen. 

Ortar vilka placeras i biotit kommer att uppleva stora deformationer varvid förstärkningen 

riskerar att gå till brott. Deformationer och plasticering ökar kraftigt när närmast ovanliggande 

skiva bryts, något som även observerats i fält. Detta är en följd av av att spänningar avlastas i 

vertikal led kombinerat med ökning av horisontella spänningar.  

Sett till endast tillredningskostnad blir längsgående skivrasbrytning för Hoppets kommande 

nivåer billigast. Procentuell förlust av tillredd ortmeter vid längsgående layout är dock 

väsentligt mycket högre än vid tvärgående layout. Att förstärka med den kraftigaste 

förstärkningen enligt nuvarande typförstärkningsmall har inte hindrat utfall, uppskprickning 

och omfattande konvergens på produktionsområden. Histortiskt sett har detta lett till 

omfattande malmförluster i områden vilka tillämpat längsgående skivras.  

För fortsatt arbete rekommenderas att vidare undersöka förstärkningsalternativ vid drivning 

av ort genom biotit. Med tanke på att huvuddelen av problemen i 

Hoppet/Alliansen/Printzsköld är kopplat till biotit är det ett relevant område att undersöka. 

Man bör utreda vilka metoder för förstärkning av biotit som finns och kan passa, dels vid 

drivning av fältort, dels vid drivning av ort vilken skall rasborras och lastas då dessa olika 

typer av ortar ställer olika krav på förstärkningen.  
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Bilagor 

Bilaga A – steg i modellering 

De elastiska modellerna var uppbyggda av 7 steg, så kallade stages. Dessa steg representerar 

brytningens närmande ovanifrån enligt Tabell 25 nedan. 

Tabell 25 Brytningssteg för elastiska basmodeller 

Stage Händelse 

1 Ingen brytning 

2 Malmkroppens övre 77 metrar ersätts av rasmassor 

3 Översta nivån ersätts med rasmassor (kransen utan ort) 

4 Orten på mellersta nivån drivs 

5 Mellersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 

6 Nedersta orten drivs 

7 Nedersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 

 

För de basmodeller med modifierad sekvens var stegen fördelade enligt Tabell 26 nedan. 

Tabell 26 Brytningssteg för elastiska modeller med modifierad sekvens 

Stage Händelse 

1 Ingen brytning 

2 Malmkroppens övre 77 metrar ersätts av rasmassor 

3 Översta nivån ersätts med rasmassor (kransen utan ort) 

4 Orten på mellersta nivån drivs 

5 Orten på nedersta nivån drivs 

6 Mellersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 

7 Nedersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 
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Bilaga B – tillredning på Alliansen 620-1022 

 

Figur A 1 Alliansen nivå 620 

 

Figur A 2 Alliansen 642 
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Figur A 3 Alliansen 670 

 

Figur A 4 Alliansen 700 
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Figur A 5 Alliansen 730 
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Figur A 6 Alliansen 760 

 

Figur A 7 Alliansen 790 
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Figur A 8 Alliansen 815 

 

Figur A 9 Alliansen 842 
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Figur A 10 Alliansen 872 

 

Figur A 11 Alliansen 902 
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Figur A 12 Alliansen 932 



106 

 

Figur A 13 Alliansen 962 
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Figur A 14 Alliansen 992 

 

Figur A 15 Alliansen 1022 
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Bilaga C – produktion Alliansen/Hoppet 620 till 1022 

Nivå 620 

Nivå 620 var den första nivån under 600 m. avv. med skivrasbrytning där fältortarna var 

placerade i liggväggen. På ovanliggande nivåer bröts malmen med start i liggvägg och 

backade ut utlastningen mot hängväggen. Liggväggen på denna nivå var huvudsakligen grå 

leptit med inslag av förskiffrad biotit, parallellt med kontakten mellan liggvägg och 

malmkropp. Fältortarna på nivån förstärktes med sprutbetong, kamjärnsbultar (2,3 meter), 

nätarmering samt långa bultar (5,5 meter). Tvärortarnas förstärkning bestod av sprutbetong 

samt kamjärnsbultar (2,3 meter). 

Vid tillredning tappades ortprofilen i fältortarna och taken blev kyrkformade beroende på 

biotiten. Lastningen på ovanliggande nivå innebar att fältorten i Hoppet sprack upp, vid 

lastning på 620 blev det även utfall i de tillredda tvärortarna vilket innebar malmförlust i 

dessa. Den längsgående orten kunde lastas i sin helhet. Efter att nivån var färdiglastad började 

fältortarna att spricka och därefter rasa igen. 

Nivå 642 

Nivå 642 planerades och tillreddes med tvärgående skivras samt tre längsgående 

produktionsortar mot Printzsköldsidan. Även på denna nivå bestod liggväggen av grå leptit 

med inslag av biotit vilket återigen föranledde att ortprofilen i taket av fältortarna blev 

kyrkformat. Fältortar samt den längsgående orten förstärktes på samma sätt som ovanliggande 

nivå 620. Problem med uppsprickning i fältortarna vid lastning av ovanliggande nivå uppstod 

även här. Under lastningen av 642 uppkom problem i de längsgående ortarna i Hoppet på 

grund av glidning i biotiten vilket föranledde utfall av berg och tillhörande förstärkning. De 

längsgående ortarna fick därför lämnas. 

Nivå 670 

Nivå 670 hade en planerad layout liknande den för ovanliggande nivå 642, tvärgående skivras 

samt planerat längsgående ut mot Printzsköld. Liggväggen på nivå 670 bestod till största 

delen av grå leptit med inblandning av mycket biotit där mängden ökade med minskat avstånd 

till malmkontakten. Fältortar samt de längsgående ortarna förstärktes med fiberarmerad 

sprutbetong, bultar samt nät. Vid tillredningen uppkom åter problem med biotiten i fältortarna 

samt i längsgående ortar. Ett ras vid gavel föranledde att tillredningen av de längsgående 

ortarna fick stoppas i förtid och de redan tillredda 25 ortmetrarna tappades. Efter att nivån var 

färdiglastad kollapsade fältortarna efter uppsprickning av förstärkningen. 

Nivå 700 

På denna nivå placerades fältortarna längre ifrån liggväggskontakten, fortfarande med en mix 

av tvärgående och längsgående brytning. Geologin på nivå 700 liknade till stor del geologin 

på ovanliggande nivåer, grå leptit i liggvägg med mycket inslag av biotit, dock något mindre 

biotit i malmkontakten i Hoppets längsgående ortar. Dessa liksom fältortarna förstärktes med 

fiberarmerad sprutbetong, bultar samt nät. På denna nivå hade fältortarna förflyttas något 

längre ut från malmkontakten vilket föranledde minskade problem under tillredningen. Två 

smalare malmsliror ut mot Printzsköld tillreddes dock inte på denna nivå då erfarenheterna av 
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drivning med längsgående ort i detta område var dåliga från ovanliggande nivåer. Till skillnad 

från ovanliggande nivåer höll dock fältortarna efter utlastning av nivån. 

Nivå 730 

Nivå 730 hade en liggvägg som bestod av grå leptit med små till måttliga mängder biotit, 

dock med något ökade mängder i Hoppet-delen. Vid tillredningsfasen uppkom problem 

relaterat till biotit i taket av fältortarna vilket föranledde utfall. Alla ortar på nivån förstärktes 

med fiberarmerad sprutbetong, bultar samt nät. Inte heller på denna nivå tillreds två av de 

malmsliror som kan anses tillhöra Hoppet. Under lastningen av nivån uppstod problem med 

avskjuvade borrhål i den längsgående orten på grund av glidningar längs biotitlagringarna 

vilket medförde betydande malmförluster. 

Nivå 760 

I fältortarna som flyttats något längre ut i liggväggen fanns både grå leptit samt grå-röd leptit. 

Dock förekom fortfarande vissa sliror av biotit vilket gav upphov till avvikande ortprofiler i 

form av höga kyrkor i taket. Fältortar samt längsgående ort förstärktes med fiberarmerad 

sprutbetong, bultar samt nät. Dock fick man under lastningen förstärka om 400 meter av den 

längsgående orten. 

Nivå 790 

Fältortarna på denna nivå befann sig i röd-grå och grå-röd leptit samt till viss del grå leptit och 

biotit. Vid tillredning uppstod bergutfall i tvärortarna vid malmkontakten där biotiten fanns. 

Dessa tvärortar samt den längsgående orten förstärktes därför med fiberarmerad sprutbetong. 

Fältortarna förstärktes med sprutbetong och bult samt vissa kompletteringar med fiberarmerad 

sprutbetong och nät. Under lastningen fick 550 meter ort omförstärkas. 

Nivå 815 

Nivå 815 var åter en kombination av tvärgående- samt längsgående brytning där den 

längsgående orten tillreddes i en av malmslirorna som sammanlänkar Printzsköld med 

Alliansen. Fältortarna på nivå 815 var tillredda i biotitrik grå Leptit. I den längsgående orten 

fanns måttligt med biotit, dock tillreddes endast delar av malmslirorna på grund av dåliga 

erfarenheter av biotit i väggar och tak på ovanliggande nivåer. Förstärkningen bestod av 

sprutbetong samt bultar med några kompletteringar av fiberarmerad sprutbetong, främst i 

fältortarna samt i den längsgående orten såväl som i inslagen till tvärortarna. Vid lastningen 

uppstod återigen glidning längs med biotitplanen vilket föranledde bergutfall och därigenom 

malmförluster i den längsgående orten. Även här fick stora mängder ort omförstärkas, 

omkring 500 meter. 

Nivå 842 

På nivå 842 planlades en lång längsgående ort i malmen som sammanlänkar Alliansen med 

Printzsköld samt även tvärgående brytning i de tjockare delarna av malmen. Fältortarna på 

nivå 842 gick till stor del i röd leptit, dock återfanns biotitrik grå leptit ut mot flankerna av 

skivan. Biotit fanns även i malmen i form av förskiffringsplan. Under tillredningen skedde 

utfall i liggväggssidans anfang varav planerad ortprofil gick förlorad. Förstärkningen i 

Hoppets längsgående ort bestod ursprungligen av fiberarmerad sprutbetong (3-5 cm) samt 
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bultar. Vid utlastningen av Hoppet uppkom skador i brösten, speciellt vid anfanget mot 

liggväggssidan på grund av glidningar längs biotitplan. Glidningarna orsakade även 

avskjuvningar av borrhål. För att få bukt med problemen sattes fjällband mellan 

rasborrkransarna. 

Nivå 872 

Geologin och tllredningsplanering på 872 liknade mycket den på ovanliggande nivå 842 där 

fältortarna till stor del gick i röd leptit. I Hoppet gick den längsgående orten i kontakten 

mellan biotit och malmen, även här fanns biotiten med en bit in i malmen. Detta fick 

konsekvenser vid tillredningen då planerad ortprofil blev betydligt mycket högre på 

liggväggssidans anfang. Den längsgående orten förstärktes med fiberarmerad sprutbetong (8-

10 cm), bultar samt fjällband efter rasborrning. Under raslastningen uppstod problem liknande 

de på nivå 842 med bakåtbrytning i taket och skador i brösten. Detta medförde att nya 

öppningsslitsar borrades och ett antal kransar malm fick lämnas i den längsgående orten. 

Nivå 902 

Fältortarna på denna nivå gick blandat i röd- och grå leptit, mot Hoppet kom fältorten i 

kontakt med mer biotit. Hoppets längsgående ort gick även på denna nivå i kontakten mellan 

liggvägg och malmkropp med biotitförskiffringar i liggvägg såväl som i malm. Vid 

tillredningsskedet av fältorten fram till den längsgående orten fick drivningen stoppas på 

grund av bergutfall från tak och anfang. Denna fältort samt den längsgående orten förstärktes 

med fiberarmerad sprutbetong (8-10 cm), bultar och nät. När orten var rasborrad installerades 

fjällband mellan raskransarna. Då det observerats dåligt berg i kombination med dåliga 

erfarenheter av längsgående brytning i biotit lämnades 100 meter färdligtillredd ort längst in i 

den längsgående orten utan att rasborras. Vid utlastning tappas ett antal kransar i den 

längsgående orten. Även i tvärortarna uppstod problem med uppsprickning av förstärkning till 

följd av rörelse längs biotitplanen när ovanliggande nivå lastades. 

Nivå 932 

På denna nivå gick fältortarna så gott som helt i röd leptit, dock fanns ett 40-100 meter 

mäktigt biotitskikt i anslutning till malmkontakten på liggväggssidan. I den längsgående orten 

installerades, förutom fiberarmerad sprutbetong och bultar, även gjutna betongbågar mellan 

rasborrkransarna. I övrigt förstärktes övriga ortar i biotit med fiberarmerad sprutbetong (15 

cm) samt bultar och i vissa fall nät. På denna nivå gick raslastningen av Hoppet bra, inga 

kransar behövde lämnas i den längsgående orten. Det observerades dock utfall av sprutbetong 

i ortar som gick genom biotit. Detta antogs bero på brister i påförandet av betongen som i 

många fall var för tunt applicerad. 

Nivå 962 

Den dominerande bergarten i fältortarna var röd leptit samt vissa mängder grå leptit med 

måttligt stort innehåll av biotit. På denna nivå varierade biotitskiktet på liggväggssidan mellan 

20-100 meter biotit återfanns även som förskiffringsplan en bit in i malmen både vid häng- 

och liggvägg. Hoppets längsgående ort samt en tvärort i Alliansen fick stoppas på grund av 

dåliga bergförhållanden. Förstärkning i Hoppet sattes till 8-10 cm fiberarmerad sprutbetong 

med bultar, nät samt betongbågar mellan kransarna. Under utlastning av ovanliggande nivå, 
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932, blev deformationerna i Hoppets längsgående ort mycket stora. Väggarna deformerades 

omkring 0,5 meter varvid öppningsslitsen fick borras om längre bak i orten. Deformationerna 

fortsatte sedan att öka när Hoppet 962 lastades ut vilket ledde till malmförluster i denna ort. 

Även en av tvärortarna drabbades av malmförlust då delar av orten rasade igen. 

Nivå 992 

På nivån 992 var endast tvärgående layout planerad, ingen längsgående brytning bedrevs. 

Fältortarna på denna nivå gick till största delen i röd samt grå leptit med måttligt till mycket 

biotit. Detta var den första nivån med tvärgående skivrasbrytning i Hoppet. Fältorten i 

Hoppet, som gick i biotitrikt berg förstärktes med 15 cm fiberarmerad sprutbetong, bultar, nät 

och armerade betongbågar. Tvärortar vilka gick genom biotit fick 15 cm fiberarmerad 

sprutbetong samt bultar och gjutna betongbågar mellan kransarna. Ingen större omfattning av 

uppsprickning eller liknande problem i fältortarna uppstod vid utlastning av skivan. 

Nivå 1022 

I Hoppets fältort återfanns berg med mycket biotit, detsamma gällde även tvärortarna i 

Hoppet med ökande mängd biotit nära häng- och liggväggskontakt. Förskiffringsplan av biotit 

fanns även en bit in i malmen. Förstärkningen av fältorten bestod av 8-10 cm fiberarmerad 

sprutbetong, bultar samt nät. På grund av biotiten i fältorten fick två av Hoppets tvärortar 

flyttas längre in i malmen. 
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Bilaga D – tillredning på Printzsköld 

 

 

Figur B 1 Tillredning Printzsköld 780 
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Figur B 2 Tillredning Printzsköld 800 

 

Figur B 3 Tillredning Printzsköld 820 
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Figur B 4 Tillredning Printzsköld 845 

 

Figur B 5 Tillredning Printzsköld 870 
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Figur B 6 Tillredning Printzsköld 895 

 

Figur B 7 Tillredning Printzsköld 920 

 



117 

 

Figur B 8 Tillredning Printzsköld 945 

 

Figur B 9 Tillredning Printzsköld 970 

 

Figur B 10 Tillredning Printzsköld 996 
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Bilaga E – produktion Printzsköld/Hoppet 780 till 970 

780 m. avv. 

Infart till nivå 780 skedde från hängväggen. På denna nivå fanns en längsgående ort åt höger, 

mot Alliansen-hållet, samt en längsgående åt vänster. Därtill fanns en kortare tvärgående ort 

rakt fram. Berget i infarten till området bestod av röd leptit. Inne på skivan fanns magnetit till 

höger med måttliga inslag av biotit samt röd leptit med inslag av biotit. Åt vänster fanns 

magnetit med måttliga inslag av biotit. Även en mindre slira av röd-grå leptit återfanns. Totalt 

tappades i området 13 kransar varav 9 tappades åt höger mot Hoppet och Alliansen. 

800 m. avv.  

På nivå 800 skedde infart från hängvägg samt liggvägg. Det fanns tre längsgående 

produktionsortar åt höger mot Hoppet/Alliansen samt en längsgående åt vänster. I orten till 

vänster tappades ca 14 m färdig-tillredd ort då öppningen flyttades bakåt. Sex kransar 

lämnades åt vänster. Ytterligare en 70 meter lång längsgående ort till vänster var planerad 

men stoppades efter dryga 20 meter på grund av dåliga bergförhållanden. Inga kransar sköts i 

den 20 meter korta biten som ändå tillreddes. 13 kransar borrades i infarten för de två 

längsgående ortarna till vänster för att ta ut den kvarvarande malmpelaren som lämnats då den 

inre orten stoppats på grund av dåligt berg. Uppsprickning och utfall i pelaren mellan de två 

längsgående ortarna medförde dock att alla 13 kransar i infarten fick lämnas utan att lastas. 

De tre längsgående ortarna till höger tillreddes i magnetit med måttliga till små mängder biotit 

i såväl kontakter som i malmen. Orten närmast liggväggen innehöll en slira röd-grå leptit. I 

nedersta tappades 11 kransar närmast fältort samt uppskattningsvis 30 meter som inte 

rasborrades. Mellersta orten tappade även den 8 kransar, närmast fältorten. Översta orten 

tappade 9 kransar längst ut mot fältorten samt ytterligare 3 längre in. 28 kransar borrades även 

i infarten (ort 8000), 10 av dessa kransar tappades. 

820 m. avv 

Till vänster från infarten, mot Hoppet och Alliansen tillreddes tre stycken längsgående ortar 

varav två ungefär 100 meter långa samt en planerad till ca 415 meters total längd. Två infarter 

till nivån tillreddes i liggväggen. En från snedbanan in mitt på nivån samt en från Hoppets 

ventilationsort in till mitten av den långa längsgående produktionsorten. Infarten från 

snedbanan gick så gott som helt i röd Leptit medan infarten från ventilationsorten gick i röd-

grå Leptit. 

De tre längsgående ortarna till vänster låg i malmkontakterna på häng- respektive 

liggvägssidan. Det karterades så gott som ingen biotit i detta område frånsett de sista metrarna 

i den längsta orten. I den långa längsgående orten till vänster tappades 25 kransar varav 16 i 

anslutning till infarten från ventilationsorten, övriga lastades ut med låg utlastningsgrad. 

Utbackningen efter denna infart gick emellertid bra, endast någon tappad krans. Ny 

öppningsslits togs upp när den långa orten var i jämnhöjd med de två andra längsgående 

ortarna åt vänster. 

Utlastningen av de andra två längsgående ortarna år vänster gick bra, endast någon lämnades 

helt. Till höger tillreddes två längsgående ortar i vilka utlastningen fungerade bra. Även delar 
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av infarten samt en parallell tvärort rasborrades och lastades avslutningsvis innan nivån var 

färdiglastad. I dessa två tvärortar tappades totalt 10 kransar. 

845 m. avv 

På nivå 845 tillreddes till vänster mot Hoppet två längsgående ortar som efter 115 meter gick 

ihop till en ort vidare 330 meter ytterligare mot Hoppet. Till höger tillreddes två stycken 

separata längsgående ortar. 

De två ortarna åt vänster mot Hoppet var placerade i malmkontakterna på häng- och 

liggväggssidan. Dessa gick i blandat berg, granit, biotit, röd-grå leptit samt mindre inslag av 

röd leptit återfanns utöver magnetiten. Efter att de två ortarna gått ihop till en återfanns något 

fler inslag av biotit i liggväggskontakten där orten gick. De sista 70 metrarna av denna ort 

gick uteslutande i biotitskiffer. Det observerades mindre bergutfall i granitområdet i början av 

den längsgående orten närmast hängväggen. Lastningen till vänster tappade totalt 23 kransar, 

en sträcka på uppskattningsvis 60 meter mitt i orten lämnades därtill oborrad på grund av 

ogynnsamma bergförhållanden. I denna ort observerades även bergutfall på en ungefär 

50 meter lång sträcka i vänster vägg (liggväggssidan), anfang samt tak. 

De två längsgående ortarna till höger gick blandat i magnetit och grå leptit med måttliga 

mängder biotit i bägge. I orten närmast hängväggen gick utlastningen med endast några 

lämnade kransar. I orten närmast liggväggen (o8453) tappades dock 22 kransar av totalt 32 

tappade till höger på produktionsområdet. Även på denna nivå togs de två infarterna till de 

längsgående ortarna ut som tvärgående produktionsortar. 

870 m. avv 

Två infarter till skivan tillreddes, en närmare Alliansen åt vänster samt en mer åt höger mitt i 

skivan. Fältorten och infarten till vänster gick uteslutande i grå leptit. På denna nivå tillredde 

man till vänster mot Hoppet och Alliansen en lång (cirka 520 meter) samt en ganska kort 

längsgående produktionsort (50 meter). 

Den längre orten var placerad i liggväggskontakten och gick igenom magnetit samt inslag av 

röd leptit. Mot slutet av orten kom drivningen ut från malmen och in i liggväggen där biotit 

fanns. Orten drevs 86 meter genom biotit innan malmen återfanns igen längst in varvid 

drivningen stoppades. Öppningen flyttades bakåt från planerat läge. Från detta läge tappades 

sedan 20 kransar i orten. De 86 metrarna som drevs genom biotitskiffret lämnades helt utan 

att rasborras. 

I den korta längsgående orten till vänster bestod berget av grå Leptit med inslag av 

biotitskiffer samt biotit. I denna ort tappades samtliga 17 kransar. Det observerades därtill 

mindre bergutfall i taket till den längsgående orten mot Hoppet ungefär 20 meter in från den 

vänstra infarten. 

Till höger tillreddes en lång svängd längsgående ort (o8703) samt tre stycken längsgående 

något kortare ortar. Den långa orten, placerad i liggväggskontakten, gick genom röd leptit, 

magnetit samt en lång sträcka biotitskiffer. I sista biten av orten delades den i två och 

öppnades därmed på två ställen. Utlastningen i dessa två kortare bitar (25 respektive 45 meter) 
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gick bra, endast två kransar tappades. Efter att dessa två går ihop börjar problemen med 

lastningen och 49 kransar i rad lämnades helt i sträckan med biotitskiffer. 

I slutet av orten där geologin ändrades till röd leptit samt magnetit klarade man av att lasta lite 

drygt 20 kransar. Det rapporterades dock om bergutfall från taket samt uppsprickning av 

förstärkningen i taket i delen som gick i röd leptit varvid omförstärkning beställdes. Den 

något kortare längsgående orten (o8705) ovan den nyss nämnda gick helt i magnetit. Denna 

gick till en början bra att lasta ut, dock tappade man åtta kransar på slutet innan orten gick 

ihop med den längre orten. De två övre längsgående ortarna åt höger gick bra att lasta ut.  

895 m. avv 

Nivå 895 togs ut med en kombination av längsgående- och tvärgående brytning. Mittersta 

delen av malmkroppen bröts tvärgående medan ytterdelarna togs med längsgående brytning. 

Fältorten på nivå 895 gick i blandat berg, huvudsakligen i grå-röd leptit samt biotitskiffer. Till 

vänster in på skivan tillreddes fyra tvärgående produktionsortar samt en längsgående mot 

Hoppet och N. Alliansen. Till höger fanns två tvärgående samt sex längsgående ortar. 

Den längsgående orten till vänster mot Hoppet hade en längd av dryga 220 meter och drevs 

inne i malmen. Dock träffades liggväggskontakten längs med orten ett antal gånger vilket 

innebar att drivningen kom in i biotitskiffer. Vid utlastning av denna ort tappades 18 meter 

färdigtillredd ort som ej rasborrades längst in samt 3 kransar. 

De tvärgående ortarna åt höger hade alla biotitskiffer i inslagen från fältorten där 

liggväggskontakten fanns. Där kransarna borrades fanns mestadels magnetit samt grå-röd 

leptit med inslag av biotit. Utlastning av dessa ortar gick bra. Det noterades dock att de två 

tvärortarna längst åt vänster började spricka upp i sulan. 

Till höger gick de sex längsgående ortarna i magnetit samt i röd- och grå-röd leptit. Utlastning 

av dessa gav bra resultat med undantag från ort 8953 där öppningen fick flyttas ungefär 

73 meter bakåt. Detta var med anledning av att orten kom in i liggväggskontakten där 

biotitskiffer påträffades. Detta fick ortprofilen i liggväggsidans anfang att drastiskt höjas upp 

mot liggväggen och höga kyrktak bildades. Det bedömdes att det inte var säkert att arbeta i 

denna delen av orten vilket medförde att rasborrningen påbörjades längre ut i orten. 

920 m. avv 

Denna nivå var den första i Printzskölds-området med uteslutande tvärgående skivrasbrytning. 

Infart skedde från snedbanan med fältort till vänster och höger samt en infart till en 

hängväggsmalm rakt fram som även den hade fältort till höger och vänster. 

Fältorten längst till vänster mot Hoppet gick till nära malmens liggväggskontakt vilket 

medförde att dessa delar av den gick i biotit. De yttersta tvärortarna gick även de i biotitskiffer 

medan de närmare infarten till skivan till stor del gick i magnetit men med inslag av biotit. I 

denna del av skivan tappades stora malmvolymer. 

Av de 16 planerade tvärortarna åt vänster tillreddes endast 11 stycken helt. Tvärorten längst ut 

åt vänster, närmast Hoppet och Alliansen, stoppades innan den kom in i malmkontakten och 

ytterligare fyra tvärortar till vänster om denna tillreddes aldrig. Av de resterande 9 ortarna 

raslastades endast sex stycken. När ovanliggande nivå 895 öppnades för produktion noterades 
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betydande konvergens samt uppsprickning i pelare mellan ortarna till vänster på skivan vilka 

var belägna i biotit. Dessa problem ska ha uppstått då raslastning inleddes på ovanliggande 

nivå 895. Totalt tappas 176 meter färdigtillredd ort. 

Hängväggsmalmens fältortar samt tvärortar gick i röd- samt röd-grå leptit. Sex tvärortar 

tillreddes här. En öppning fick flyttas bakåt och två ortar fick öppningsborras på nytt. 

Fältorten till den högra delen av skivan gick till stor del i röd-grå leptit samt grå leptit längst 

ut åt höger. 18 kransar tappades totalt till höger. Under utlastningen noterades sprickor i 

sprutbetongen till höger i fältorten vid infarten. Denna del omförstärktes med sprutbetong, nät 

och bultar. 

945 m. avv 

Två infarter till skivan tillreddes, en infart i mitten av skivan (infart 1) samt en till vänster mot 

Hoppet och Alliansen (infart 2). Fältorten till höger och vänster från infart 2 dominerades av 

biotit samt grå leptit med stort innehåll av biotit. Även mindre stråk av röd leptit förekom. 

Geologin i tvärortarna liknade till stor del den i fältorten, dock med inslag av röd leptit. Vid 

malmkontakten på liggväggssidan återfanns biotitskiffer i de allra flesta tvärortarna. 

Lastningen vid infart två resulterade inte i några anmärkningsvärda malmförluster. Däremot 

uppstod stora bergmekaniska problem på grund av biotiten. Fältorten till höger och vänster 

om infarten konvergerade kraftigt vilket ledde till uppsprickning av sprutbetong samt bultbrott 

Även sulan i fältorten lyftes som ett resultat av konvergensen. Skador observerades också i de 

tvärgående produktionsortarna. 

970 m. avv 

Även på nivå 970 tillreddes två infarter, en i mitten av skivan samt en långt till vänster, nära 

Hoppet. Till vänster gick infart samt fältort i grå-, grå-röd samt röd-grå leptit. I tvärortarna 

längst till vänster fanns inslag av biotit i hängväggens kontakt med malmen. Lastningen av 

delen närmast Hoppet är i stort sett klar i dagsläget. Ett par kransar har tappats under 

lastningen samt några har haft låg utlastningsgrad. På grund av dåliga bergförhållanden fick 

man stryka två tvärortar från planeringen direkt till höger om infarten närmast Alliansen. 

Till höger från infarten närmast Alliansen gick fältorten genom grå Leptit samt Biotit. Även 

större områden med pegmatit återfanns. Biotiten uppträdde i liggväggskontakten i de flesta av 

tvärortarna samt ibland inne i malmen som förskiffringsplan. 

Även på nivå 970 utfördes konvergensmätningar i fältorten. Dessa visade på en maximal 

konvergens av 52 millimeter från november 2012 t.o.m. februari 2013. Det skall dock påpekas 

att detta var innan produktionen startade på ovanliggande nivå 945 då projektet avslutades i 

februari 2013. 

För de plastiska modellerna ändrades stegningen ytterligare något enligt Tabell 27. Här valdes 

att driva produktionsortarna allra först för att kunna studera plasticeringen av elementen kring 

dessa innan storskalig plasticering orsakad av kransarna uppstår. 
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Tabell 27 Brytningssteg för plastiska modeller 

Stage Händelse 

1 Ingen brytning 

2 Orten på mellersta nivån drivs 

3 Orten på nedersta nivån drivs 

4 Malmkroppens övre 77 metrar ersätts av rasmassor 

5 Översta nivån ersätts med rasmassor (kransen utan ort) 

6 Mellersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 

7 Nedersta nivån samt tillhörande ort fylls med rasmassor 
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Bilaga F -kartering Hoppet 1051/Alliansen 1052 

Ort 2690 

Gaveln i ort 2690 var karterad som en blandning av granit och biotit. Vid karteringen var 

delar av gaveln översprutad med sprutbetong men både granit och biotit var synliga. Vatten 

fanns ej närvarande i orten eller vid gaveln. Det karterades tre dominerande strukturer i 

gaveln. De presenteras nedan i Tabell 28 enligt gruvans lokala koordinatsystem tillsammans 

med tvärortens riktning enligt samma koordinatsystem. 

Tabell 28 Kartering ort 2690 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 040 70 

 

15 cm Foliationsplan Biotit 

Sprickgrupp 

1 

130 35 7 cm Stängda sprickor, 

vågiga ytor 

Sprickgrupp 

2 

330 20 60 cm  

Tvärort 130/310    

 

 

Ort 2770 

Gaveln i ort 2770 var ej översprutad, berget bedömdes bestå av magnetit med inslag av 

biotitskiffer vilket överensstämmer med den bedömning som gjorts av geologerna. Även vid 

denna gavel återfanns tre dominerande diskontinuiteter vilka presenteras i Tabell 29 nedan. 

Vattenförhållandena bedöms vara helt torrt. 
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Tabell 29 Kartering ort 2770 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 225 80 7 cm Foliationsplan Biotit 

Sprickgrupp 

1 

305 30 45 cm Täta, något vågiga 

ytor 

Sprickgrupp 

2 

128 35 100 cm Täta, råa ytor 

Tvärort 130/310    

 

 

Ort 2810 

Ort 2810 var driven längre in i hängväggen än de tidigare karterade ortarna 2690 och 2770. 

Enligt den geologiska karteringen som utförts var gavelläget inne i ett område med hematit. 

På plats konstaterades att inslag av Biotit fanns i Hematiten. Tre strukturer karterades, en 

foliation i biotiten samt två sprickgrupper i hematiten. Se Tabell 30. 

Tabell 30 Kartering ort 2810 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 045 80 7 cm Foliationsplan 

Biotit 

Sprickgrupp 

1 

315 30 45 cm Täta, råa ytor 
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Sprickgrupp 

2 

135 45 100 cm Täta, råa ytor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2830 

Ort 2830 var driven än längre in i hängväggen än ort 2810, den geologiska karteringen pekade 

dock på att gaveln var i kontakten mellan hematit och magnetit. Detta var något som 

bekräftades på platsen, tillsammans med konstaterandet att biotit fanns i gaveln i form av en 

foliation. Två övriga sprickgrupper karterades utöver foliationen, se Tabell 31. 

Tabell 31 Kartering ort 2830 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 090 70 15 cm Foliationsplan 

Biotit 

Sprickgrupp 

1 

135 40 120 cm Vågiga råa ytor 

Sprickgrupp 

2 

315 30 10 cm Täta, plana ytor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2890 

Ort 2890 var färdigdriven vid tidpunkten för karteringen. Tidigare geologisk kartering visade 

på att gaveln stod i biotitskiffer vilket också bekräftades vid detta karteringstillfälle. Tre 

dominerande diskontinuiteter fanns att observera i gaveln. Dessa bestod av biotitfoliationen 

samt två sprickgrupper varav en med relativt tätt sprickavstånd och slätare ytor och en med 

betydligt större avstånd mellan sprickorna och en råare sprickyta. Se   
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Tabell 32 för karteringsresultat.  

 

Figur 86 Gavelkartering ort 2890 Hoppet 1051 
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Tabell 32 Kartering ort 2890 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 100 70 12 cm Foliationsplan Biotit, 

något öppna, släta 

Sprickgrupp 

1 

312 37 10 cm Plana ytor, täta sprickor 

Sprickgrupp 

2 

135 50 130 cm Vågiga råa ytor, täta 

sprickor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2670 

Ort 2670 var vid karteringstillfället inte ännu driven in i malmens liggväggskontakt, enligt 

den geologiska tolkningen av malmen var det omkring 18 meter kvar vid tillfället då gaveln 

karterades. Den tidigare geologiska karteringen som utförts angav att det i gaveln fanns röd 

leptit med måttliga inslag av biotit. Förhållandena i orten var torra. Tre sprickgrupper 

karterades vid gaveln, se Tabell 33 nedan. 

Tabell 33 Kartering ort 2670 Hoppet 1051 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 100 70 17 cm Foliationsplan Biotit, 

något öppna, släta 

Sprickgrupp 

1 

130 30 110 cm Vågiga råa ytor, täta 

sprickor 

Sprickgrupp 

2 

310 20 6 cm Plana ytor, stängda 

sprickor 

Tvärort 130/310    
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Bilaga G - kartering Hoppet 1023 

Ort 2700 

Enligt den geologiska karteringen hade ort 2700 drivits två salvor in i malmen. På plats 

konstaterades det att gaveln bestod av magnetit samt inslag av biotit. GSI hade sedan tidigare 

bestämts till 65 av karterande personal hos LKAB. Tre sprickgrupper i bergmassan karterades 

i orten, dessa presenteras i Tabell 34 nedan. 

Tabell 34 Kartering ort 2700 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 

1/slag 

040 90 30 cm Foliationsplan 

Biotit/blankslag 

Sprickgrupp 

1 

130 40 

 

11 cm Plana, något öppna 

sprickor 

Sprickgrupp 

2 

310 10 7 cm Plana ytor, stängda 

sprickor 

Tvärort 130/310    

 

Utöver dessa observerades en höjning av orttaket (kyrkning) ungefär 15 meter från ortens 

gavel. Denna visade upp samma riktning som slaget vilket karterades i gaveln. Vid kontroll av 

de upprättade geologiska kartorna gjordes en bedömning att denna höjning av ortprofilen har 

uppstått i anslutning till malmens kontakt med biotiten, se Figur 87.  



132 

 

Figur 87 Höjning av ortprofil i malmkontakten ort 2700 Hoppet 1023 

Ort 2680 

Den färdigrivna tvärorten ort 2680 var enligt den, av LKAB upprättade, geologiska kartan 

inne med gaveln i ett område av magnetit med måttliga inslag av biotit. På plats kunde detta 

bekräftas tillsammans med en observation av ortprofilshöjning ett tiotal meter bakom gaveln, 

liknande den i Figur 87 ovan. Två diskontinuiteter observerades enligt Tabell 35 nedan. På 

grund av stor damning i orten kan karteringen klassificeras som osäker. Inga sprickavstånd 

karterades då damning på platsen ej medgav karterande utanför bilen i längre stunder. 

Tabell 35 Kartering ort 2680 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation 1 095 80 - Foliationsplan 

Sprickgrupp 

1 

180 40 - Något öppna 

sprickor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2660 

Vid ort 2660 var gaveln inne i magnetit. Orten var vid karteringstillfället färdigdriven. GSI 

hade sedan tidigare bestämts till 65 av LKABs personal. Vid denna kartering återfanns en stor 

slät sprickyta i samband med en foliation samt en sprickgrupp enligt Tabell 36. Den stora 
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sprickytan kan möjligen ha med malmens hängväggskontakt att göra då den sammanfaller väl 

med denna enligt de geologiska kartorna. Detta slag hade orsakat en förhöjning av hela 

ortprofilen den sista metern innan gavel, se Figur 88. Detta bör tyda på att denna sträcka varit 

något uppsprucken varvid den fallit ut vid skrotning. 

Tabell 36 Kartering ort 2660 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Foliation/slag 

1 

50 90 Ej synligt Foliationsplan 

Sprickgrupp 1 310 15 20 cm Stängda sprickor, råa 

ytor 

Tvärort 130/310    

 

 

Figur 88 Sprickyta samt ortprofilhöjning ort 2660 Hoppet 1023 

Ort 2640 

Karteringen av ort 2640 utfördes i ett läge då gaveln stod i magnetit och malmgränsborrning 

var beställd. GSI-kartering av senaste salvan gav ett GSI-värde av 65. Tre stycken 

sprickgrupper kunde identifieras vid gavelkarteringen. Sprickgrupp 1 var brant stupande med 

råa ytor, sprickgrupp 2 även den brant stupande men med något slätare sprickytor. 

Sprickgrupp 3 påvisade en mycket flackare stupning med helt blanka sprickytor som även 

påvisade spår av rörelse. Se Tabell 37 för sammanställning. 



134 

Tabell 37 Kartering ort 2640 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Sprickgrupp 

1 

085 85 20 cm Råa, vågiga ytor, stängda 

sprickor 

Sprickgrupp 

2 

140 80 15 cm Plana/vågiga ytor, 

stängda sprickor 

Sprickgrupp 

3 

310 15 12 cm Helt plana sprickytor, 

stängda sprickor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2560 

Ort 2560 var vid tillfället för kartering driven 18 meter in från fältorten med en plan på 

fortsatt drivning i 55 meter ytterligare. Gaveln stod i granit vilken hade blivit karterad till ett 

GSI-värde av 65. Tre sprickgrupper kunde identifieras vilka kan ses i Tabell 38 nedan. En 

brant stupande, orienterad 90
o
 mot ortens längdriktning, en något flackare orienterad i ortens 

längdriktning samt ytterligare en sprickgrupp i ortens längdriktning men med mycket flackare 

stupning. På grund av svår damning i orten bör karteringen betraktas som osäker. 

Tabell 38 Kartering ort 2560 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Sprickgrupp 

1 

040 80 20 cm Råa, vågiga ytor, stängda 

sprickor 

Sprickgrupp 

2 

310 5 22 cm Plana/vågiga ytor, 

stängda sprickor 

Sprickgrupp 

3 

130 50 100 cm Råa sprickytor, stängda 

sprickor 

Tvärort 130/310    

 

Ort 2480 

Ort 2480 gavs tillgång till från Printzsköld-sidan då fältorten från Hoppet-sidan ej var färdig 

vid tillfället för karteringen. Enligt den geologiska kartan stod gaveln i biotit med ett karterat 

GSI-värde på 30. Tre strukturer återfanns i gaveln vid karteringen enligt Tabell 39. En i ortens 

längdriktning vilken stupade 11
o
 samt två orienterade så gott som vinkelräta mot ortens 

längdriktning men med 180
o
 skillnad i strykning. En tydlig höjning av ortprofilen kunde 

observeras ett antal meter bakom gaveln enligt Figur 89 nedan. 
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Tabell 39 Kartering ort 2480 Hoppet 1023 

Struktur Strykning 

(grader) 

Stupning 

(grader) 

Sprickavstånd Kommentar 

Sprickgrupp 

1 

045 85 35 cm Råa, vågiga ytor, 

stängda sprickor 

Sprickgrupp 

2 

270 65 45 cm Vågiga ytor, stängda 

sprickor 

Sprickgrupp 

3 

310 11 60 cm Råa sprickytor, stängda 

sprickor 

Tvärort 130/310    

 

 

Figur 89 Ortprofilshöjning ort 2480 Hoppet 1023 

Ort 2460 

Vid karteringstillfället var ort 2460 driven en bit in mot malmen men ingen malmkontakt hade 

ännu påträffats. Drivningen gick av orten började en bit in i ort 2480 och gick därefter snett ut 

från infartsorten i malmens längdriktning, se Figur 90. 
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Figur 90 Karterad geologi för ort 2460 samt ort 2480 

Den senast karterade salvan indikerade att berget bestod av röd leptit, grå leptit samt biotit. 

GSI hade karterats till 20. Vid karteringen observerades en struktur med strykning omkring 

50
o
 vilket hade orsakat en kraftig förhöjning av ortprofilen. Spilingstänger var installerade 

men hade inte lyckats hålla profilen nere. Noteras kan att strukturen hade liknande egenskaper 

och riktning som sprickgrupp 1 i ort 2480. Gaveln var vid karteringstillfället täckt med 

sprutbetong varvid ingen noggrannare kartering kunde utföras. Mot pelaren mellan ort 2460 

och 2480 hade en stödvägg gjutits för att behålla pelarstabiliteten, se Figur 91. 
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Figur 91 Ortprofil samt stödvägg ort 2460 Hoppet 1023 

 


