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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte var att utreda hur spänningsutvecklingen ser ut för ett schakt samt 

studera sambanden mellan utfall och spänningar. I Kiirunavaara gruvan är block 15 den 

första schaktgruppen i norra delen av gruvan med relativt intakta schakt, därför valdes 

schakt 153.  

För att få en översyn hur schaktet såg ut i dagsläget filmades och skannades schaktet från 

964 m till 1330 m djup. Där ett större utfall kunde identifieras under 1250 m djup, vilket 

fanns redan då första skanningen skedde 2015. Förövrigt såg schaktet relativt intakt ut. 

Schaktet har då spruckit upp rejält under de första två och en halv månaderna det var i drift, 

därefter sjönk takten och förändringarna mellan skanningarna 2015, 2016 och 2017 är inte 

stora.  

Utifrån första filmen från 2015 kunde spjälkbrott samt strukturbrott identifieras och de 

uppträdde mer eller mindre längs hela schaktet. Detta indikerar att schaktet har blivit utsatt 

för högre spänningar än det klarat av och berget har gått i brott. 

För att bestämma spänningar på schaktet vid olika brytningslägen behövdes olika mått i 

form av djup, avstånd malmkropp till schakt samt malmkroppsbredd. Dessa mått mättes i 

programmet MicroStation och med kända data kunde bergspänningsmodellen tas fram i 

programmet FLAC. FLAC beräknade spänningar vilka sedan tabellerades i Excel och 

figurerades i diagram. Primära och sekundära spänningar beräknades fram och det var 

möjligt att se spänningsutvecklingen vid brytning på olika brytningsskivor. Det är då möjligt 

att se fram resp. bakåt i tiden och studera spänningarna vid olika brytningsskivor. 

I ett tidigare arbete från 2001 utreddes bergutfall i schakten mot gamla huvudnivån 1045 m, 

där det konstaterades att de högsta spänningarna ligger ca 100 m under djupaste 

brytningsskivan. Detta förhållande upprepar sig i stora drag även mot nya huvudnivån 1365 

m, dock varierar avståndet mellan 50 – 100 m i vissa fall. För block 15 där schakt 153 finns 

bryts i dagsläget på 964 och 993 m, vilket innebär att de största spänningarna ligger vid ca 

1050 – 1100 m djup. Dock finns det inga större utfall på 964-1250 m, utan de förekommer 

först under 1250 m, trots att de beräknade spänningarna är störst vid 1050-1100 m. Jämförs 

153 med de andra tre schakten i schaktgrupp 15, vilka är intakta, syns inga tendenser till 

haveri mer än där slasar ansluter in i schaktet. Att det förekommer utfall i de tre andra 

schakten beror inte i första hand på spänningar, eftersom slasar ger en ogynnsam geometri 

vilket ökar risken för utfall. 

Detta tyder på att enligt bergspänningsmodellen inte finns ett markant samband mellan 

spänningar och utfall för detta schakt.  

Nyckelord: Bergschakt, störtschakt, bergstig, bergspänningsmodell, spänningsutveckling, 

skivrasbrytning, bergspänningar 

  



iii 
 

Abstract 
The aim of this thesis was to investigate rock stress development for an ore pass and also to 

study the correlation between rock fall and tensions. In the mine of Kiirunavaara block 15 is 

the first ore pass group in rather good condition, and therefore ore pass 153 was chosen for 

this study.  

To obtain an overview of the present situation the shaft was filmed and scanned from a 

depth of 964 down to 1330 m. Below 1250 m a larger rock breakout was identified, which 

occurred in the first scan in 2015. Except that, only minor damages were detected. During 

the first two and a half months of operation time larger rock breakouts took place, 

thereafter the breakouts have decreased significantly. Between the scans in 2015, 2016 and 

2017 no major changes were observed.  

In the first film from 2015 spalling and structural failure were identified along more or less 

the entire shaft. This indicates that the shaft has been exposed for too high stresses and that 

the rock has fractured. 

To determine tensions on the shaft at different mining levels measurements of depth, 

distance from ore body to shaft and ore body width were needed. They were measured in 

the program MicroStation and exported to the program FLAC where tensions were 

calculated. Primary and secondary tensions were calculated showing tension development 

during mining at different mining levels, i.e. a rock tension model. With this model, tensions 

can be calculated for the past as well as a prediction for the future. 

In an investigation from 2001 rock breakouts in the shafts were studied down to the old 

main haulage level at 1045 m. It was found that the highest tensions appeared 

approximately 100 m below the deepest mining level. The situation is similar also for the 

new haulage level at 1365 m, although the distance to maximum tensions vary between 50 

and 100 m. For ore pass 153 in block 15 excavation today takes place at 964 and 993 m, and 

therefore the highest tensions are found at a depth of 1050 – 1100 m. But there are no 

major rock breakouts between 964 and 1250 m, instead they are found below 1250 m, even 

though the calculated tensions have their maximum at a depth of 1050 – 1100 m. If ore pass 

153 is compared with the three other shafts in group 15, with only minor damages, the only 

tendency of failure is at connecting shafts. The reason for the minor rock breakouts in the 

three shafts is not high tensions but unfavorable geometry.  

This thesis shows that there is not a clear correlation between high tensions and rock 

breakouts, and the rock tension model is not enough to explain the rock breakouts in shaft 

153. 

Keywords: Ore pass, shaft, tension, tension model, tension development, sublevel caving, 

rock stress  
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Inledning 
Sveriges nordligaste gruva Kiirunavaaragruvan, belägen i malmfälten vid staden Kiruna, här 

har gruvbrytning skett ända sedan 1898. Brytningen började i dagbrott med pallbrytning 

men under 1960 – talet flyttades brytningen under jord. Gruvan ägs och drivs av svenska 

statliga gruvbolaget Luossavaara Kiirunavaara AB, LKAB. Företaget grundades 1890 och var 

under ett antal år majoritetsägda av Grängesbergsbolagen tills staten köpte ut 96 % 1957, 

men det skulle dröja till 1976 då LKAB blev helägt av svenska staten. [Myhr 2015]  

Förra året (2016) producerade LKAB koncernen 26,9 Mton järnmalmsprodukter i malmfälten 

från underjordsgruvorna Kiirunavaara, Malmberget samt dagbrotten i Svappavaara. 

Kiirunavaara är världens största underjordiska järnmalmsgruva med brytning ner till 1365 m 

där nyaste huvudnivån ligger. [LKAB 2017] 

I både Kiirunavaara och Malmberget används storskalig skivrasbrytning där den losshållna 

malmen transporteras med lastmaskin på aktuell skiva vilken tippas i slasar som ansluter i 

bergschakt. Kiirunavaaras malmkropp är avlång och delas in i blocknummer där varje har en 

schaktgrupp där bergschakten ligger i grupper om fyra i vardera, se Fig. 1. Malmen faller 

gravitativt via bergschakten till nedliggande huvudnivå med tillhörande tappfickor. Från 

tappfickorna lastas tågsätt vilka transporterar malmen till en kross för att sedan skipas upp i 

dagen och förädlas i intilliggande förädlingsverk. [Myhr 2015] 

När bergsschakten havererat renoveras de genom att de fylls igen med betong för att sedan 

raiseborras upp på nytt. Renoveringsmetoden är mycket kostsam och kostar närmare 66 

Mkr/schakt. [Lindgren 2017] 

 

Figur 1. Kiirunavaaras malmkropp med samtliga schaktgrupper numrerade mot nya huvudnivån 1365 m med de högsta 
schaktnumrena mot söder.  
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Bakgrund 1.2 
Gruvverksamhet har förekommit länge i Kiirunavaara och allt eftersom malmen lastas ut 

tvingas brytningen mot djupet. Med ett större brytningsdjup ökar också bergspänningarna 

och det är av högt intresse att öka kunskaperna om hur bergmassan påverkas inför framtida 

brytning.  

Problembeskrivning 1.3 
När tidigare huvudnivå 1045 m var i drift påtalades problem med bergschakten att 

omfattning och storlek på utfallen ökat med det ökade brytningsdjupet.  

Detta fenomen har utvecklats och i dagsläget är det närmast haveri i samtliga schakt på 

södra sidan av gruvan mot nya huvudnivån 1365 m. Schakten havererar i närmast 

okontrollerad takt och kan spricka upp mot tio gånger sin ursprungliga storlek. Följden blir 

ostabila konstruktioner, produktionsstörningar och dyra renoveringskostnader. Detta leder 

till att allt högre krav ställs för att finna en lösning på problemet. 

Syfte 
Rapporten bygger på en utredning om spänningarnas inverkningar på valt schakt. En prognos 

kommer upprättas där spänningsutvecklingen redovisas allt eftersom brytningsskivan 

förflyttas mot djupet.  

Har bergsspänningarna en avgörande roll som medför att schakten havererar i större 

utsträckning i södra delen med större spänningar? 

Mål 
Målsättningen är att avgöra bergsspänningarnas inverkan på ett schakt och avgöra om det 

finns ett tydligt samband mellan utfall och spänningar. Samt om det är lämpligt på sikt att gå 

vidare och finna en metod för att minska bergsspänningarna.  

Avgränsningar 
Detta examensarbete avgränsas till en schaktgrupp och ett specifikt schakt, hur 

bergsspänningar påverkar schaktet vid olika brytningsdjup. Uppsprickningen av 

bergschakten beror på flera faktorer men i detta examensarbete studeras endast spänningar 

utifrån en bergspänningsmodell. 
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Litteraturstudie 

Brytningsmetod 
I Kiirunavaara gruva tillämpas storskalig skivrasbrytning där tillredningsarbetet för aktuell 

skiva (lastnivå) påbörjas med att driva en infart från snedbanan. I infarten finns tilluft, 

frånluft samt en pumpgrop dit vatten rinner av från skivan. Från infarten drivs fältorter 

parallellt malmkroppen och från fältorten drivs vinkelrätt tvärorter igenom malmkroppen, se 

Fig. 2 och 3. [Forsman 2003] 

 

Figur 2. Typisk skiva på nivån 1108, block 15, skärmdump från MicroStation av Alexander Sundelin. 

När tillredningsarbetet är avslutat borras hål i en solfjäderform i taket s.k. kransar vilka fylls 

med sprängmedel och skjuts loss. Den låsthållna malmen lastas ur tvärorterna med en 

lastmaskin vilken tippar malmen i slasar som ansluter i bergschakt, se Fig. 3.  
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Bergschakt 
Bergschakt också förkortat schakt ligger i schaktgrupper om fyra med totalt tio grupper längs 

den avlånga malmkroppen mot nyaste huvudnivån 1365 m, se Fig. 1. Bergschakten drivs 

Figur 3. Principbeskrivning skivrasbrytning, [Senf 2014] 
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med raiseborrning där ett pilothål borras i 60° lutning och vid genomslag monteras en större 

borrkrona med en diameter om tre meter, (7m2) se Fig. 4.  

 

Figur 4. Principbeskrivning raiseborrning, [Senf 2014] 

Schaktbalans innebär hur mycket malm som finns i schaktet och förändras allt eftersom 

malm lastas eller lastas ur schaktet. [Sjöberg et al 2001]   

I denna rapport liksom [Sjöberg et al 2001] definieras hängväggen i schaktet som taket och 

liggväggen som sula. Schaktbredden är definierad som avståndet mellan väggarna (nord-

sydlig riktning) och schakthöjden är avståndet mellan tak och sula (öst-västlig riktning). Se 

Fig. 5. 

A

A

Lutning

Snitt A-A

Sula

Vägg

Öst

Bredd

Tak =
Hängvägg

Sula =
Liggvägg

Tak

Norr

3 m

Höjd

Y
 

Figur 5. Schaktgeometri och definitioner, [Sjöberg et al 2001]. 
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Slas 

Slasarna drivs efterhand som brytningen fortskrider mot djupet för att undvika risk för häng 

samt skador på schakten. Drivningen sker med borrning-sprängning där slasarna får en 

diameter på ca 2 m, (3 m2). [Sjöberg et al 2001], se Fig. 6. 

 

 

Figur 6. Profil för ort och slas vilken ansluter i bergschaktet, [Sjöberg et al 2001] 
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Kiirunavaras geologi 
Malmkroppen stryker nord – syd med stupningen 55-60 grader och består till största del av 

magnetit. Malmkroppen är världens största homogena järnfyndighet med en längd om fyra 

kilometer samt en medelbredd på 80 m, se Fig. 7. Malmkroppen sträcker sig minst till 2000 

m djup men är öppen mot djupet. [Sjöberg et al 2001]. 

Hängväggen består till största del av bergarten kvartsporfyr och liggväggen där bergschakten 

är placerade består till stor del av syenitporfyr. Syenitporfyr är en vulkaniskbergart med en 

mörkgrå till röd finkornig mellanmassa och strökorn främst av röd fältspat, oftast mindre än 

5 mm. I liggväggen förekommer det också mandelstensporfyr vilken är lätt att identifiera 

med en vanligen rödaktig massa innehållande rundade mineralaggregat i storleken 1 - 10 

mm. Mineralaggregaten består främst av amfibol, apatit, magnetit, titanit och biotit. 

[Andersson 2009] 

 

 

Figur 7. Kiirunavaaras malmkropp sedd i profil samt uppifrån, [Loberg 1980] 

 

  



8 
 

Brottsformer 
Runt cirkulära hålrum kan följande olika brottsformer uppkomma enligt [Nordlund et al 

1998]. 

Dragbrott 
Då spänningskoncentrationer uppkommer av inhomogeniteter som ogynnsam geologi och 

defekter i bergmaterialet skapas dragsprickor. Brottet utvecklas allt eftersom bryggor av 

intakt material mellan sprickor brister och en makroskopisk brottyta bildas.  

Spjälkbrott 
Uppsprickning sker vanligen parallellt med huvudspänningsriktningen och sker under 

enaxiell eller triaxiell tryckbelastning. Brottsformen är aktivering av defekter samt 

uppkomsten av små sprickor. Brottet sker då dragtöjningar överstiger bergmassans 

töjningsförmåga. 

Skjuvbrott 
Triaxiell belastning via aktivering av befintliga defekter och uppkomsten av dragsprickor 

parallellt huvudspänningsriktningen. Skillnaden från spjälkbrott är att minsta 

huvudspänningen samt intermediära förhindrar makroskopiska spjälkningen.  

Smällberg 

Brottsfenomenet smällberg benämns för berg med hårda och spröda egenskaper som 

utsätts för mycket höga spänningar. Vid dessa förhållanden kan berget närmast explodera 

och bergflisor skjuts ut som projektiler. 

Strukturbrott 
Från sprickplan och inhomogeniteter i bergmassan kan kilar och block gravitativt falla ut 

Bergutfall som sker från sprickplan. 

Brott i schakten  
Faktorer till primära brottorsaker enligt [Sjöberg et al 2001]. 

 Spjälkning eller skjuvbrott till följd av höga spänningar i jämförelse med bergmassans 

hållfasthet,  

 strukturstyrda utfall på grund av låga spänningar (avlastade zoner), 

 skador till följd av nötning och/eller studsar. 
 

Primära brotten är bara början på brottsutvecklingen med förändrad geometri ökar 

möjligheten för block att röra sig och falla ut. Följden av geometriförändringar kan öka 

spänningarna vilket leder till fler spänningsinducerade brott. Geometriförändringen kan 

också sänka spänningarna vilket ökar utfallen och i vissa fall ge dragspänningar med 

dragbrott som följd. 

Följdbrottsorsaker på primära brott alltså sekundära brottmekanismer kan vara:  

 Spjälk- eller skjuvbrott orsakat av förhöjda spänningar p.g.a. ogynnsammare tvärsnitt som 

orsakats av tidigare utfall. 
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 Dragbrott på grund av dragspänningszoner som uppkommer vid förändrad geometri av 

tidigare utfall. 

 Större blockutfall tack vara större frilagd yta (mer gynnsamma kinematiska förhållanden).  

 Tillväxt av redan skadade zoner på grund av nötning från materialflödet i schaktet. 

 Ökad mängd studsar p.g.a. de ojämnheter som bildats.  

 Sänkt hållfasthet vid in läckage av vatten (sänkta effektivspänningar och/eller urspolning 

av sprickmaterial) på grund av förhöjd hydraulisk konduktivitet i skadade partier.  
 

Primära spänningar 
I den naturliga ”ostörda” bergmassan råder primärspänningar. Spänningstillståndet beror av 

djupet under bergmassan, densitet samt lokala företeelser som topografi, sprickor, effekten 

av tillväxt, smältning av landisar och tektoniska spänningar i jordskorpan. 

Utifrån bergspänningsmätningar beskrivs det lokala spänningstillståndet för Kiirunavaara av 

[Sjöberg et al 2001] nedan. 

σv = 4,0 – 0,027z     1. 

σH = 8,0 – 0,04z     2. 

σh = 8,9 – 0,036z     3. 

där 

v = primär vertikalspänning [MPa] 

H = största primära horisontalspänningen, orienterad vinkelrätt malmen [MPa] 

h = minsta primära horisontalspänningen, orienterad parallellt med malmen [MPa] 

 och 

z = nivå i meter enligt gruvans koordinatsystem (z positiv nedåt) [m] 

Sekundärspänningar 
Efter utbrytning av berg har bergmassan blivit ”störd” då spänningarna tvingas ta nya vägar 

än tidigare och benämns sekundära spänningar. 

Huvudspänningar benämns och rangordnas i storleksordningen 1 > 2 vid två dimensionella 

beräkningar.  

Spänningar på randen i ett cirkulärt tvärsnitt beräknas med  

𝐼𝐼
𝑇 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦     4. 

𝐼𝐼
𝑉 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑦     5. 

Enligt [Swedberg 2017] syns spänningsinducerade brott på randen vid ca 150 MPa. 
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Spänningar utanför randen med cirkulärt tvärsnitt beräknas med 

r = 
𝑥 + 𝑦

2
(1 −

𝑎2

𝑟2) +
𝑥 + 𝑦

2
(1 −

4𝑎2

𝑟2 +
3𝑎4

𝑟4 ) 𝑐𝑜𝑠2θ   6. 

θ = 
𝑥 + 𝑦

2
(1 +

𝑎2

𝑟2) −
𝑥 + 𝑦

2
(1 +

3𝑎4

𝑟4 ) 𝑐𝑜𝑠2θ   7. 

τrθ = 
𝑦− 𝑥

2
(1 +

2𝑎2

𝑟2
−

3𝑎4

𝑟4
) 𝑠𝑖𝑛2θ    8. 

Illustrering av spänningar i bergmassan, se Fig. 8. 

 

Figur 8. Hålrum med cirkulärt tvärsnitt i en obegränsad kropp, [Nordlund et al 1998] 

Enligt [Swedberg 2017] är bergsspänningar i bergmassan runt 70 MPa att betrakta som höga. 

Spänningstillståndet runt schakten 
Faktorer som påverkar spänningstillståndet kring schakten och som kan orsaka 

stabilitetsproblem enligt [Sjöberg et al 2001]. 

 djupet 

 påverkan av raset (större spänningar nära botten på raset, även förändrad orientering)  

 olikheter i backningen av raset i olika delar av gruvan kan ge pelarspetsar  

 tvärsnitt på schakt, slas och övergången mellan schakt - slas 

 valda orienteringar 

 ogynnsamma geometrier som kan uppstå under vissa skeden av drivningen av schakt och 

slas 

 ogynnsamma geometrier som kan uppstå på grund av drivningsmetoden.  
 

De stabilitetsproblem som kan uppstå som ett resultat av spänningstillståndet kan delas in i 

följande grupper. 

Låga spänningar 

 gravitativa utfall av block och kilar på grund av geologiska strukturer 

 utglidning av block och kilar på grund av geologiska strukturer 

 

Höga spänningar 

 utpressning av block och kilar, eventuellt även brott i intakt material 
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 utpressning av block och kilar på grund av stora deformationer i krosszoner  

 brott i intakt material (eventuellt smällberg) 

 brott i bergmassan på grund av dålig bergkvalité 

 brott i svaga zoner, eventuellt även brott i intakt sidoberg.  
  



12 
 

Metod 
Första schaktgruppen mot norr med relativt intakta schakt är 15, se Fig. 1. där schakt 153 har 

större skador än de andra i gruppen samt är bättre dokumenterad och väljs att studeras. 

Schakten i schaktgrupperna söderut från 15 havererar respektive är renoverade eller 

renoveras. Schakt 153 stod färdigt 2015-09-30 och filmades 2015-12-16 samt 2016-10-12.  

Inledningsvis identifieras skadeutvecklingen och dess omfattning i dagsläget genom att filma 

och skanna schaktet med en vagn. Vagn är kopplad med en stålvajer samt signalkabel vilken 

släpps och styrs från en lastbil, se Fig. 9. Vagnen släpptes på skivan 964 m ner till ca 1330 m 

där schaktbalansen möts. 

 

  

Figur 9. Filmvagn. Foto Alexander Sundelin 

Från skanningen erhålls Fig.10 där ett större utfall identifieras under 1250 m. Ovan 1250 m 

finns mindre utfall vid omtagsnivåer men i stora drag är schaktet intakt. Jämförs skanningen 

med tidigare från 2016 och 2015 kan skadeutvecklingen följas, se bilaga a Fig. 20 - 28.  

En viss förvirring rådde inledningsvis då schaktgrupp 16 går parallellt med 15 mellan skivorna 

964 m och 993 m där 16 var gamla schaktgruppen mot huvudnivån 1045 m. Då nya 

huvudnivån 1365 m togs i drift 2015 var inte block 16 utlastad och schaktet förlängdes från 

1022 m upp till 964 m. Från nivå 1022 m och ned benämns schaktgruppen som 15, både 

schakt 153 och 163 syns gå parallellt i Fig. 10 nedan.  
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Figur 10. Bergschakt 153 efter skanning sedd i profil mot söder. 
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MicroStation 
MicroStation är ett CAD – program i två och tre dimensioner, programmet ägs och säljs av 

Bentley där nuvarande version som används är MicroStation V8i (SELECTseries4). [Bentley 

2017]  

För att upprätta en bergspänningsmodell krävs mätdata vilken tas fram med MicroStation. 

Mätdata som tas är djupet, avståndet från schaktets centrum till malmkroppen samt 

malmkroppsbredd, se tabell 1. En karta innehållande malmkroppen men inte schaktet 

används en karta för ovan alt. nedanliggande skiva med senast kända schaktkoordinater, då 

nivåskillnad samt vinklar är kända kan schaktets nya koordinater bestämmas med 

sinussatsen enligt [Björk et al 1999], se Ekv. 9. Då schaktets nya koordinater är kända kan 

avståndet till malmkroppen mätas.  

 

𝑎

𝑆𝑖𝑛𝐴
=  

𝑏

𝑆𝑖𝑛𝐵
=  

𝑐

𝑆𝑖𝑛𝐶
     9. 

 

Enligt [Sjöberg et al 2001] uppträdde de största spänningarna 100 m under aktuell skiva för 

schakten mot huvudnivå 1045 m, vilket också undersöks om fenomenet är detsamma mot 

huvudnivå 1365 m, se tabell 1. 
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Tabell 1. Mätdata schakt 153, mätt med MicroStation. 

Djup [m] Avstånd (Schakt -
malmkropp) [m] 

Malmkroppsbredd [m] Övrigt 

964 96 117 Skiva, lastning pågår 

993 70 91 Skiva, lastning pågår 

1022 78 117 Omtagsnivå, 
framtida skiva 

1060 69* 122 Enligt rapport, 
största spänningar ca 
100 m under aktuell 
skiva (964) 
(*Schaktets placering 
beräknat med 
sinussatsen.) 

1079 56 135 Framtida skiva, 
fältort finns, 
tvärorter drivs 

1100 69 135 Enligt rapport, 
största spänningar ca 
100 m under aktuell 
skiva (993) 

1165 50 174 Omtagsnivå, 
framtida skiva 

1200 77 158  

1252 79 167 Omtagsnivå, 
framtida skiva 

1300 100* 160 Medeldjup för större 
skada. (*Schaktets 
placering beräknat 
med sinussatsen.) 

1338 102 166 Framtida skiva 

 

FLAC - Bergspänningsmodell 
Själva bergspänningsmodellen upprätthålls med programmet FLAC, Fast Lagrangian Analysis 

of Continua. FLAC är ett numeriskt modelleringsprogramvara för analys av mark, berg, 

grundvatten och markstöd i två dimensioner. Metoden utgår från att bergmassan är 

homogen. [ITASCA 2017] 

FLAC ger en bergspänningsmodell vilken visar spänningarna på olika nivåer. Med FLAC är det 

möjligt att gå tillbaka i tiden och ta fram spänningar innan schaktet fanns, när det var färdigt, 

spänningsutvecklingen fram till idag samt för framtiden då nya skivor tas i drift. Från dess att 

schaktet drivs är avstånden djup, malmkroppsbredd och avstånd till malmkropp konstanta 

för olika nivåer. Förändringen i tid är skadeutveckling samt aktuell brytningsskiva vilken 

förflyttas mot djupet allt eftersom skivorna lastas ut och är därav variablerna i 

bergspänningsmodellen.  
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Som standarder i bergspänningsmodellen beräknas spänningar utifrån att malmkroppen är 

80 m eller 160 m bred. 

Med beräknade spänningar från FLAC sammanställda i Excel kan diagram konstrueras vilka 

redovisas i resultat nedan. 

Jämförelse 
Som jämförelse kommer profiler från de andra schakten i schaktgrupp 15 jämföras mot 

identifierade samband funna i schakt 153.  
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Resultat 

Brottsformer 
Studeras första skanningen från 2015 vilken jämförs med datumet schaktet stod klart 

betyder det att skadorna uppkommit redan efter ca två och en halv månad i drift.  

Kartering av schakt 153 sker ur nyaste filmen från 2017 där spjälk- och strukturbrott samt i 

kombination identifieras, se Fig. 11. Dessa brottsformer har skett mer eller mindre längs 

med schaktet till 1250 m där ett större haveri skett. Ovan det större haveriet där spjälkbrott 

skett har alltså berget utsatts för spänningar över dess hållfasthet och gått i brott.  

 

Figur 11. a, Spjälkbrott. b, Strukturbrott. c, Spjälk och strukturbrott. d, Havererat. 

Spänningar 
Samtliga spänningarna beräknades med programmet FLAC vilka tabelleras i Excel där de figureras i 

diagram. I diagrammen är det möjligt att följa spänningsutvecklingen.  

Primärspänningar 

Primärspänningarna Szz (minsta primära horisontalspänningen orienterad parallellt 

malmkroppen) och Syy, (primär vertikalspänning) har djupet som variabel och spänningarna 

blir som störst mot djupet, se Fig. 9 och 10. Sxx (största horisontalspänningen orienterad 

vinkelrätt malmkroppen) har inte sina största spänningar mot djupet då Sxx tar hänsyn till 

malmkroppens rasfront eftersom spänningarna inte kan gå igenom rasmassorna och tvingas 

gå under rasfronten, se Fig. 8. För samtliga primära spänningar se bilaga d Fig. 25 - 27. 
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Figur 12. Sxx, största horisontalspänningen, orienterad vinkelrätt malmkroppen. 

 

Figur 13. Szz, minsta primära horisontalspänning, orienterad parallellt med malmen. 

 

Figur 14. Syy, primär vertikalspänning 
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Sekundärspänningar  

Spänningar i bergmassan 

Spänningar som uppkommer i bergmassan då den blir störd, alltså när schaktet finns. Från 

bergspänningsmodellen figureras största huvudspänningarna i ett diagram vid brytning på 

skivorna 993, 1079 samt 1252 m, benämns (S1.993, S1.1079 och S1.1252) i figurer. Ur 

figuren är det möjligt att följa spänningarna som råder idag på skivan 993 m där det framgår 

att de största spänningarna ligger 50 - 100 m under brytningsskivan för att sedan minska. 

Det samma gäller för de framtida skivorna 1079 och 1252 m, se Fig. 15. För figuren togs 

spänningar beräknade med en malmkroppsbredd om 80 m. För samtliga huvudspänningar 

från tabell 1, se bilaga d Fig. 28.  

 

Figur 15. Spänningsutveckling med en malmkroppsbredd om 80 m vid brytning på en skiva. 

För att jämföra spänningarna mellan en 80 resp. 160 m bred malmkropp figureras 

spänningsutvecklingen för skivorna, 993, 1079 samt 1252 m med en malmkroppsbredd på 

160 m nedan, se Fig. 16. 
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Figur 16. Spänningsutveckling med en malmkroppsbredd om 160 m vid brytning på en skiva. 

Jämförs Fig. 15 och 16 framgår att större spänningar förekommer med en mindre 

malmkropp. Av denna anledning beräknas framtida spänningar för en malmkroppsbredd på 

80 m för att ge större spänningar och därigenom gardera sig för ett värre scenario än 

verkligheten.   

Figurerna 15 och 16 fastställer alltså att samma samband gäller mot 1365 som [Sjöberg et al 

2001] uppgav mot gamla huvudnivån 1045 m. 

 

Figur 17. Huvudspänningar 

Huvudspänningarnas utveckling beroende på brytningsdjup illustreras ovan i figur där även 

detta diagram redogör att de största spänningarna sker under brytningsskivan. Figuren visar 

vid vilket brytningsdjup, X-axeln en skiva (S1.964 – S.1338) utsätts för största spänning. 

Största spänningarna sker även här mellan 50 - 100 m under brytningsskivan, se Fig. 17.   
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Randspänningar 

Spänningar vilka verkar på schaktets rand alltså precis i väggen. 

 

Figur 18. Randspänningsutveckling i väggarna för brytning på olika skivor. 

Randspänningsutvecklingen i väggarna vid brytning på skivorna 964, 993, 1079 och 1252 m, 

se Fig. 18. Figuren visar att spänningarna ligger över 150 MPa till ca 1100 m för att sedan 

sjunka och stabiliseras runt 110 MPa. Enligt [Swedberg 2017] syns spänningsinducerade 

brott runt 150 MPa och ur filmen för schakt 153 syns spjälkbrott i princip från början ända 

ner 1250 m. Randspänningarna följer samma mönster som spänningarna i bergmassan med 

de största spänningarna under brytningsskivan på djupen 50 - 100 m.  

 

 

Figur 19. Största randspänningarna som förekommer oberoende av brytningsskiva. 

De största randspänningarna i väggarna som kommer att förekomma på olika djup figureras 

ovan i Fig. 19 vilken redogör att randspänningarna ökar mot djupet. Observeras ska att 

största spänningarna ligger 50 – 100 m under brytningsskivan och då brytning sker som 
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djupast på 993 m förväntas spänningarna vid ca 1100 m vara de som förekommer i 

dagsläget, se Fig. 19.  

Sammanfattningsvis kommer alltså de största spänningarna ske ungefär 50 - 100 m under 

brytningsskivan. I dagsläget bryts som djupast på 993 m och de största spänningarna ligger 

alltså runt 1100 m. Vad som hänt är spjälkbrott och strukturbrott men några större utfall har 

inte skett vid 1100 m.    

Jämförelse i schaktgrupp 15 
Vad som syns i profilerna för schakt 151, 152 och 154 är mindre bergutfall vid omtagsnivåer 

samt där slasar ansluter i schakten. Dessa utfall beror inte främst på spänningar utan 

ogynnsam geometri. 

Vid 1050 – 1100 m syns utfall vid ca 1079 m i alla schakt utom 153 detta då de andra 

schakten har en slas från brytningsskivan 1079 m, se Fig. 20 bilaga a, 31 - 33 i bilaga e.  

 

  



23 
 

Diskussion 
Rapportens syfte var att utreda spänningar och dess utveckling beroende på brytningsskiva 

på det valda bergschaktet 153. Bergsspänningsmodellen, FLAC erhåller värden vilka påvisar 

att schaktet utsatts för höga spänningar. Vilka också rent visuellt konstateras från bilderna 

tagna i schaktet där det tydligt framgår att brottorsaken är b.la. spjälkbrott vilken finns 

principiellt längs hela schaktet. Detta indikerar att berget runt schaktet utsatts för högre 

spänningar än det klarar av och gått i brott. Detta styrker alltså att de höga 

bergsspänningarna beräknade med FLAC är relevanta. 

FLAC redogör också att de högsta spänningarna i bergmassan och på randen ligger 50 – 100 

m under brytningsskivan vilken flyttas allt djupare mot nuvarande huvudnivå 1365 m. 

Samband dras med tidigare utredning vilken pekade på att de högsta spänningarna låg 100 

m under brytningsskivan mot gamla huvudnivån 1045 m. Beaktas ska att FLAC antar 

bergmassan som homogen och inte tar hänsyn till inhomogen geologi, sprickor, schakt, orter 

mm som kan förändra spänningsfältet. Därför bör frågan ställas hur nära dessa beräknade 

bergsspänningar är verkliga spänningar. Det kan därför vara av intresse att studera 

spänningar med en annan modell och studera både likheter som skillnader.   

I MicroStation som erhåller data till FLAC krävdes koordinatberäkningar vilket kan lett till viss 

felnavigering i programmet, det är också okänt hur god kartornas koordinatprecision är för 

malmkropp samt schakt. Avsaknaden av kartor med malmkropp ledde till att antalet 

mätpunkter inte blev fler till antalet. Specifikt gäller detta vid det större utfallet vid 1250 m 

och ner där fler mätpunkter hade uppskattats. 

Är spänningar den främsta orsaken till det större utfallet vid 1250 m? Kopplas dagens 

djupaste brytningsskiva 993 m, med största spänningarna 50 - 100 m under brytningsskivan 

ihop med det stora utfallet under 1250 m finns inget markant samband. Detta då högsta 

spänningskoncentartionerna i dagsläget ligger runt 1050 – 1100 m djup där inga nämnvärda 

utfall skett. 

Frågan återstår hur det stora haveriet under 1250 m skett? Kommer 153 haverera i liknande 

omfattning som schakten söderut? Haveriet sker under de första två och en halv månaderna 

schaktet är i drift. Att utfallen enbart skulle bero på ogynnsam geologi och strukturer torde 

inte vara fallet då det tycks orimligt att samtliga havererade schakt söderut skulle bero på 

detta. Självklart kan fallet vara att just 153 havererat av ogynnsam geologi och strukturer då 

de andra schakten i gruppen är intakta, men avsaknaden av en film från då schaktet var 

nydrivet gör det omöjligt att svara på. Gemensamma nämnaren är bergspänningarna vilka 

ökar med djupet men det är redan känt att 153 utsatts för högre spänningar än det klarar av 

och gått i brott, utan att totalhaverera. Teorin kan då vara att när schaktet är nydrivet söker 

bergmassan efter en ny jämnvikt och när detta sker skapas mycket höga spänningar vilka 

FLAC inte redogör för. När dessa spänningsförhållanden råder havererar schaktet vilket avtar 

då bergmassan åter funnit jämnvikt. Därför är det av intresse att studera hur spänningarna 

kan tänkas se ut när bergmassan söker ny jämnvikt.  
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Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att utreda spänningars inverkan på schaktet och 

upprätthålla en prognos för spänningar i dagsläget samt inför framtida brytningsskivor. 

Examensarbetet redogör att det inte finns ett markant samband mellan omfattande haveri 

och spänningar enligt FLAC. Detta medför att det inte är av högsta intresse att finna en 

metod att sänka spänningarna runt schakten. 

Rekommendationer 
En teori för det stora utfallet i schaktets nederdel är att geologin eller strukturen inte varit 

gynnsam. Ett område med ogynnsamma bergsförhållanden i kombination med låga 

spänningar ökar risken för berg att falla ut. För 153 tycks spänningarna inte vara för långa att 

bergutfall ska ske av denna anledning. Det är alltså av högsta intresse att schakten filmas 

direkt de är färdiga. Detta för att kartera geologi och strukturer, med detta känt finns 

möjlighet att se samband. Eftersom det inte finns en film då schakt 153 var nydrivet är det 

inte möjligt att förkasta teorin om ogynnsamma bergsförhållanden under 1250 m är den 

främsta orsaken eller inte.  

Schaktet kan ha gått sönder när bergmassan kring schaktet sökt ny jämvikt och sättningar 

har gett stora spänningar som bergspänningsmodellen inte tagit hänsyn till. Detta är alltså 

ett område värt att studera. 

Då inget samband syns mellan höga spänningar och utfallet under 1250 m enligt 

bergspänningsmodellen samt jämförelse med de andra schakten i schaktgrupp 15, anses inte 

en omfattande utredning att sänka spänningarna runt schakten vara av högsta intresse. 

Observeras ska att slutsatserna kring rekommendationerna grundas på 

bergspänningsmodellen och dess tillförlitlighet och precision förblir osagt. Med en annan 

metod kan spänningarna vara större eller mindre. Det kan alltså vara intressant att studera 

spänningsskillnader med andra metoder. 
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Bilagor  

Bilaga A Profiler från skanning 

Figur 20. Profil schakt 153 skannad 2017-03-30. 
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Figur 21. Profil schakt 153 skannad 2016-10-12. 
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Figur 22. Profil schakt 153 skannad 2015-12-16. 
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Bilaga B Brytningsfront 

 

 

 

 

Figur 23. Brytningsfront för skiva 964 m. 

Figur 24. Brytningsfront 993 m. 
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Bilaga C Spänningar beräknade med FLAC 

Primärspänningar 
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Sekundärspänningar 
Största huvudspänningarna 
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Minsta huvudspänningarna 
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Spänningar på randen 
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Bilaga D Diagram för spänningar 

Primära spänningar 

 

Figur 25. Största horisontalspänningen, orienterad vinkelrätt malmkroppen. 

 

Figur 26. Primär vertikalspänning. 
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Figur 27. Minsta primära horisontalspänning, orienterad parallellt med malmen. 

Sekundärspänningar 

 

Figur 28. Samtliga huvudspänningar med en malmkroppsbredd om 80 m. 
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Figur 29. Samtliga minsta huvudspänningar med en malmkropp om 80 m. 

Randspänningar 

 

Figur 30. Samtliga randspänningar. 
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Bilaga E Profiler för de andra bergschakten i schaktgrupp 15 

 

Figur 31. Profil schakt 151 skannad 2016-02-10. 
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Figur 32. Profil schakt 152 skannad 2015-12-02. 
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Figur 33. Profil schakt 154 skannad 2016-05-18. 


