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Förord 

Detta examensarbete är gjord som ett sista moment i min utbildning på Luleå tekniska universitet på 

Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot Jord- och bergbyggnad. Arbetet 

är utförd på LKAB i Kiruna på avdelningen för Forskning och Utveckling och behandlar 

sprickutvecklingen på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri. Det 

har varit ett långt men ack så roligt och givande arbete där jag har fått möjligheten att lära mig många 

nya och ovärderliga saker. 

Jag vill börja med att tacka LKAB som har gett mig möjligheten att få utföra detta examensarbete. Vill 

även tacka alla på Forskning och Utveckling som alltid har tagit sig tid att svara på de frågor och 

funderingar jag haft under arbetets gång. Det finns några personer som jag vill rikta ett extra tack till. 

Första personen är Britt-Mari Stöckel som har hjälpt mig med frågor som berör sprickinventering på 

hängväggen. Andra personen är min klasskamrat Marcus Lundin som även han har gjort sitt 

examensarbete för LKAB på Forskning och Utveckling, och som har hjälpt och stöttat och hållit mig 

sällskap genom alla sena kvällar på våning 8 och 9 i FK. Vill även tacka Ulf B Andersson som hjälpt mig 

med frågor angående strukturgeologi, samt granskat uppsatsen. Även ett stort tack till kaffeautomaten 

på våning 7 som har hållit mig vaken och alert genom flera långa dagar. 

Det finns dock personer som förtjänar extra beröm, för utan er hade detta arbete inte varit möjligt. 

Första personen är Bo Fjellborg (tidigare LKAB, nu anställd på Ramböll Sverige) som har hjälpt med mig 

med allt från frågor till praktiska saker gällande fotogrammetri. Andra personen är min handledare och 

examinator Jonny Sjöberg, Itasca och Luleå tekniska universitet, som har granskat arbetet samt kommit 

med många bra idéer och tips som har ökat kvalitén på arbetet och resultatet. Mitt sista och största 

tack går till min handledare på LKAB, Karola Mäkitaavola, som alltid har tagit sig tid att hjälpa och stötta 

mig genom examensarbetet, trots att du haft mycket att göra själv. Utan dig hade detta aldrig gått. 

Luleå, januari 2020.  
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Sammanfattning 
LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 

omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och 

en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. 

Brytningsmetoden som används i Kiirunavaara-gruvan är storskalig skivrasbrytning. Metoden bygger 

på principen att sidoberget, i första hand hängväggen, successivt bryts sönder, och fyller upp det 

utlastade utrymmen. Sönderbrytningen är nödvändig för att brytningsmetoden skall fungera optimalt. 

En effekt av detta är att omgivande berg så småningom deformeras. Detta omöjliggör, på sikt, att ha 

bebyggelse och infrastruktur i det område som berörs av större deformationer, vilket har lett till 

behovet av en pågående samhällsomvandling. Detta innebär att det är av stor vikt att, om möjligt, 

förbättra förståelsen för deformations- och uppblockningsmekanismer i bergmassan, till följd av 

skivrasbrytning. 

Examensarbetet är indelat i två delar: 

• Första delen syftar till att ta fram en rekommendation för en programvara och analysmetodik 

som kan användas för utvärdering av strukturriktningar från UAV-data, detta då det på många 

ställen kring gruvområdet är det en säkerhetsrisk att beträda områden för att utföra 

strukturkartering.  

 

• Andra delen omfattar analys och utvärdering av strukturers eventuella påverkan på 

uppblockning- och deformationsprocessen vid LKAB:s Kiirunavaaragruva för liggvägg, 

hängvägg samt Sjömalmen-området. Detta innefattar dels tillämpning av ovannämnd 

programvara och metodik, dels analys och tolkning av alla tillgängliga sprickkarteringar på 

markytan, samt visualisering, t.ex. med rosdiagram, i CAD-format, etc.  

I examensarbetet utfördes en mindre fältstudie, detta för att verifiera vad tidigare studier visat på, 

samt för att testa olika programvaror. Resultaten verifierade de tidigare studierna, att kartering med 

CloudCompare ger bra resultat jämfört med traditionell kartering med kompass. Från de erhållna 

resultaten från fältstudien utfördes sedan ett större, storskaligt test över rasgropen. Resultaten visade 

att den kommersiella programvaran Pix4D tillsammans med den öppna och fria programvaran 

CloudCompare och plugin-programmet qFacet fungerar bra för att skapa 3D-modeller och analysera 

bergmekaniska parametrar från UAV-data. Dock var det endast storskaliga strukturer (ytor) som gick 

att extrahera ur modellerna. Flertalet av dessa visade korrelation med de sprickorienteringarna gjorda 

från underjordskarteringar för häng- och liggväggen i KUJ och Sjömalmen.  

För den utförda sammanställningen av sprickinventeringen på häng- och liggväggen samt tolkade 

strukturer på hängväggen, visade resultaten på att förekomsten av sprickor, sjunkhål samt kanter finns 

i områden med hög koncentration av deformationszoner/strukturer. Detta är tydligast i norra delen av 

hängväggen. Sprickgrupperna på markytan uppstår oftast parallellt med deformationszonerna och i 

flera fall uppstår och utvecklas en kant i de områden där dessa är lokaliserade. Bedömd ”raskant” 

uppstår ungefär två år efter att de första sprickorna upptäckts. Orienteringen för sprickor och kanter 

stämmer relativt bra överens med tidigare utförda underjordskarteringar. För sjunkhålen är 

majoriteten koncentrerade till ett mindre område på hängväggen. I området förekommer två 

deformationszoner, en som korsar området och en som stupar ner under området. Karaktären på 

dessa deformationszoner kan vara orsaken till uppkomsten av sjunkhålen i området.  
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Abstract 
LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) mines and processes iron ore in Norrbotten. During 2018 

LKAB had sales of approximately 26 billion SEK. The concern owns two underground mines, one in 

Malmberget and one in Kiruna, together with three open pit mines in Svappavaara, of which one is 

currently in operation.  

The mining method used in the Kiirunavaara-mine is sublevel caving. The method is based on the 

principle that the surrounding rock, primarily the hangingwall, gradually caves, whereby the broken 

rock fills the void created. The rock mass caving is necessary for the mining method to function 

optimally. However, one side-effect of this is that the surrounding rock eventually deforms. The stated 

facts above makes it impossible to have buildings and infrastructure in the area affected by major 

deformations, which has led to the need for the ongoing urban transformation. This means that it is of 

great value, if possible, to improve the understanding of deformation- and caving mechanisms in the 

rock mass, as a result of sublevel cave mining. 

The master thesis is divided into two parts: 

• The first part aims to develop a recommendation for a software and analysis methodology that 

can be used to for evaluation of structural orientations from UAV data. This would be beneficial 

since in many places around the mining area it is a security risk to enter areas to perform 

manual structural mapping.  

 

• The second part includes analysis and evaluation of the possible influence of structures on the 

caving and deformation process at LKAB`s Kiirunavaara mine for the footwall, hangingwall and 

the Lake orebody. This includes the application of the above-mentioned software and 

methodology, analysis and interpretation of all available fracture mappings on the ground 

surface, and visualization, e.g.s with rose diagrams, in CAD-format, etc.  

In the master thesis, a small field study was conducted to verify what previous studies showed and to 

test different software. The results verified what previous studies have shown, i.e., that mapping with 

CloudCompare gives good results compared to traditional manual mapping with compass. From the 

results obtained from the field study, a large-scale test was performed on the open pit. The results 

showed that the commercial software Pix4D together with open and free software CloudCompare and 

the plugin program qFacet are suitable for creating 3D models and analyse rock mechanical parameters 

from UAV data. However, it was only possible to extract large-scale structures (surfaces) from the 

models. Most of them showed correlation with main fracture orientation based on underground 

mapping for the hangingwall and footwall in KUJ and the Lake orebody 

For the compilation of the crack inventory on the hangingwall and footwall as well as interpreted 

structures on the hangingwall, the results showed that the presence of cracks, sinkholes and edges are 

located in areas with a high concentration of deformation zones/structures. This is most obvious in the 

northern part of the hangingwall. The fracture (crack) groups on the ground surface usually occur 

parallel to the deformation zones and in several cases an edge develops in the areas where these are 

located. Estimated edge occurs about two years after the first cracks on the surface are discovered. 

The orientation for cracks and edges corresponds relatively well with previously performed 

underground mapping. For the sinkholes, the majority are concentrated to a smaller area on the 

hangingwall. There are two deformation zones in the area, one that crosses the area and one that dip 

underneath the area. The nature of the deformation zones may be the cause of the occurrence of the 

sinkholes in the area.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) är en helägd statlig internationell högteknologisk gruv- och 

mineralkoncern som grundades 1890. Företaget bryter och förädlar järnmalm i malmfälten i 

Norrbotten och har ungefär 4200 anställda utspridda i 12 olika länder. Under 2018 omsatte LKAB cirka 

26 miljarder kronor (LKAB, 2019). Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i 

Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. 

Fyndigheterna i malmfälten upptäcktes redan på mitten av 1600-talet men gruvbrytning i Kiirunavaara 

startade först i slutet av 1800-talet i form av ett storskaligt dagbrott (Stöckel, 2015). I slutet av 1950-

talet skiftade brytningsmetoden till underjordsbrytning. Under åren som underjordsgruva har LKAB i 

huvudsak använt sig av skivrasbrytning som brytningsmetod, men man har även testat andra 

brytningsmetoder. Bland annat testade LKAB under en kort tid skivpallbrytning, men återgick sedan till 

skivrasbrytning. När LKAB startade med skivrasbrytning var skivhöjden nio meter men har sedan dess 

successivt ökat fram till dagens skivhöjd på 28,5 m 

Kiirunavaara-gruvan består av en ca 5 km lång och åtminstone 2 km djup malmkropp bestående 

huvudsakligen av magnetit, med apatit som det huvudsakliga gångartsmineralet. Malmkroppen är 

orienterad i nord-sydlig riktning med en stupning på 60° mot öster, se Figur 1. Bredden på 

malmkroppen är i genomsnitt ca 80 m, men varierar mellan 0 och 200 m. Sidoberget som omger 

malmen benämns hängvägg respektive liggvägg, se placering i förhållande till malmkroppen i Figur 1. 

Vidare delas malmkroppen in i två olika områden, Sjömalmen respektive huvudmalmen. Sjömalmen 

är belägen norr om Y14 i det lokala koordinatsystemet och har fått sitt namn från sjön Luossajärvi som 

var belägen ovanför denna del av malmen. Eftersom sjön senare dränerades, resulterade det i att 

brytning kunde starta 2003 ca 200 m under markytan. Detta resulterade i att en ca 200 m tjock takskiva 

bildades från markytan ner till brytningsnivån. Denna takskiva blockas sakta upp till dagen allteftersom 

brytningen fortgår.  



2 
 

 

Figur 1: Schematisk bild över malmkroppen i Kiirunavaara (Stöckel, 2015). 

1.2 Brytningsmetod 
Brytningsmetoden som används i Kiirunavaara-gruvan är så kallad storskalig skivrasbrytning. För att 

använda sig av denna metod bör ett antal kriterier uppfyllas. Enligt Hartman och Mutmansky (2002) 

bör malmkroppen vara massiv med en brant lutning, mellan 60° och vertikal. Vidare bör malmkroppen 

ha ett kontinuerligt djup (större än 1,2 km) med en tjocklek större än 6 m. Kiirunavaara-gruvan 

uppfyller dessa kriterier, vilket gör skivras till en lämplig brytningsmetod. Vidare konstaterar Hartman 

och Mutmansky (2002) att denna metod är kopplad till fördelar så som hög kostnadseffektivitet 

samtidigt som den ger möjlighet till hög mekaniseringsgrad. 

Metoden bygger på att malmen fragmenteras vid sprängning samtidigt som hängväggen sakta bryts 

upp och rasar in i det tomrum som skapats då den fragmenterade malmen lastas ut (Wimmer, 2010). 

Till följd av att hängväggen bryts upp och rasar in mot gruvan bildas en stor grop på markytan. Denna 

grop benämns som rasgropen.  

Skivrasbrytning kan delas in fyra huvudmoment: Borrning, sprängning, lastning och transport (Hartman 

och Mutmansky, 2002). Vid borrning ingår två delmoment, tillredning och produktionsborrning, vilket 

redovisas i steg ett och två i Figur 2. Vid tillredning sker all förberedelse inför kommande brytning, 

bland annat drivs tillredningsortar vinkelrät genom malmkroppen (steg 1 i Figur 2). I de fall där 

malmkroppen är smal drivs istället längsgående ortar. På en så kallad produktionsnivå drivs flera ortar 

parallellt med varandra. Denna procedur återupprepas sedan på nästa produktionsnivå. Hos LKAB är 

det vertikala avståndet mellan två produktionsnivåer, så kallad skiva, 28,5 m. När ortarna är färdiga 

förstärks de med sprutbetong och i de fall där berget anses vara sämre kan även bultar och nät 

användas som komplement. Nästa steg är produktionsborrning vilket innebär att en uppåtriktad krans 

borras genom malmen från tillredningsortarna (steg 2 i Figur 2). En krans har en fjäderliknande form 

och kan vara upp till 55 m lång och innehåller 8 borrhål (LKAB, 2017). Varje ort rymmer mellan 15–40 

kransar. Borrhålen laddas sedan med sprängämne som detoneras. Malmen som fragmenteras av 

sprängningen lastas sedan ut från orten med lastmaskiner (steg 3 i Figur 2) och dumpas sedan ner i 

Liggvägg 

Hängvägg 
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schakt. Från schakten tappas malmen ner på tåg och transporteras sedan till krossanläggningar belägna 

på huvudnivån, vilket illustreras i steg 4 och 5 i Figur 2. Slutligen transporteras den krossade malmen 

upp till markytan med hjälp av stora hissar, så kallade skippar (steg 6 i Figur 2). Här förädlas malmen 

för att sedan skickas med tåg till Narvik och Luleå där den lastas om på båtar för att fraktas ut till LKAB:s 

kunder runt om i världen.  

 
Figur 2: Schematisk bild över alla steg vid skivrasbrytning (LKAB, 2017). 

Produktionen i Kiirunavaara är uppdelad i olika produktionsområden, så kallade block. Varje block i 

gruvan har speciella koordinater (lokala) samt egen infrastruktur i form av ventilation, vägar, schakt 

m.m. Det är utifrån dessa koordinater som blocken har fått sina namn. En bild över det lokala 

koordinatsystemet för gruvan visas i Figur 3. För närvarande finns nio olika block, (block 9, 12, 15, 22, 

26, 30, 34, 38 samt 41). Vid skivrasbrytning placeras infrastruktur i liggväggen då denna del påverkas 

mindre av brytningen än hängväggen (Eklundh & Ferm, 2017). I Figur 4 visas en schematisk bild över 

blockindelningen samt infrastrukturen i gruvan. 
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Figur 3: Plankarta över det lokala koordinatsystemet i Kiirunavaara med inlagda delar av produktionsnivå 878. 

 
Figur 4: Schematisk skiss över infrastrukturen samt blockindelning för malmkroppen i Kiirunavaara, notera att block 41 inte 
redovisas i figuren. Brytningsnivåerna i bilden är ej aktuella. Bilden är modifierad utifrån Stöckel (2015). 

  

N 

Vattenort 1385 m avvägning 
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1.3 Problembeskrivning 
Skivrasbrytning bygger på principen att sidoberget, i första hand hängväggen, successivt bryts sönder, 

varvid rasberget fyller upp det utlastade utrymmen. Sönderbrytningen är nödvändig för att 

brytningsmetoden skall fungera optimalt. En effekt av detta är att omgivande berg rör sig nedåt-inåt 

och att markytan så småningom deformeras. Ovanstående faktum omöjliggör, på sikt, att ha 

bebyggelse och infrastruktur i det område som berörs av större deformationer, vilket har lett till 

behovet av en pågående samhällsomvandling. Processen för markdeformationer har illustrerats av 

Sjöberg m.fl. (2011) och kan ses i Figur 5. Ovanför brytningsområdet uppkommer en så kallad raszon 

som medför stora deformationer och sättningar på markytan som kan bli flera meter. Längre in på 

hängväggen efter raszonen uppkommer en sprickzon där deformationerna är betydligt mindre än i 

raszonen och där sprickorna är allt från mm- till flera dm breda. I dessa två zoner (raszon, sprickzon) 

är deformationerna diskontinuerliga. I deformationszonen längst bort från brytningsområde uppstår 

endast deformationer. I det här området är deformationerna kontinuerliga och relativt små. För att en 

deformation ska anses vara orsakad av gruvbrytningen måste en ackumulerad rörelse på 20 mm i 

horisontal- eller vertikalled uppnåtts. 

Hur mycket marken får påverkas av LKAB:s gruvdrift styrs av ett miljövillkor för markdeformationer. 

Enligt miljövillkoret som vann laga kraft 2009 får inte markytan påverkas mer än 3 ‰ i horisontalled 

eller 2 ‰ i vertikalled, utanför det som är detaljplanerat som industriområde. Detta innebär att LKAB 

successivt måste lösa in och ta mer mark i anspråk (detaljplanerat område) för att kunna bedriva en 

fortsatt brytning.  

 
Figur 5: Schematisk skiss för uppsprickning och deformationer på häng- och liggväggssidan vid skivrasbrytning (Sjöberg m.fl., 
2011). 

För att följa upp miljövillkoret och planera flytt av infrastruktur måste markdeformationerna 

övervakas. Övervakning av deformationer har varit en pågående process sedan 1970-talet då 

övervakning utfördes med Mekometer för att sedan övergå till mätningar med totalstation. Idag sker 

övervakning med GPS samt InSAR-teknik som ett komplement. Att sprickinventering bör utföras för 

att övervaka sprickutvecklingen som sker är dock inget nytt, redan 1967 bestämde Hansagi att 

sprickinventering bör utföras med en förbestämd metod. Trots detta utförde LKAB endast sporadisk 

sprickinventering under perioden 1970 till 1990-talet. Det dröjde ända fram till 2005 innan man 

övergick till kontinuerlig inventering. Sprickinventering på Kiirunavaara hängvägg har sedan dess utförs 

varje sommar (Stöckel, 2015). Utöver sprickinventering upprättar LKAB även prognoser över 
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deformationspåverkan på markytan. I dagens prognosmetodik tar LKAB inte hänsyn till huruvida 

existerande strukturer/svaghetszoner i marken eventuellt påverkar markdeformationerna eller om de 

påskyndar deformationsprocessen.  

Omgivningspåverkan och tillhörande samhällsomvandling är ett strategiskt viktigt område för LKAB nu 

och i framtiden. Detta innebär att det är av stor vikt att, om möjligt, förbättra förståelsen av 

deformations- och uppblockningsmekanismer i bergmassan, till följd av skivrasbrytning. För att öka 

denna förståelse har LKAB under några år flugit med drönare (s.k. UAV) över det gamla dagbrottet 

samt även inkluderat stora delar av omgivande områden, inklusive Sjömalmens takskiva. Resultaten 

från flygningarna har inte tidigare analyserats nämnvärt.  

1.4 Syfte, mål och avgränsningar  
Detta examensarbete kan delas in i två delar. Den första delen syftar till att ta fram en rekommendation 

för en programvara och analysmetodik som kan användas för utvärdering av strukturriktningar från 

UAV-data. På många ställen kring gruvområdet är det en säkerhetsrisk att beträda områden för att 

utföra strukturkartering. För dessa områden skulle kartering via UAV-data vara ett möjligt alternativ. 

Programvaror och olika tekniker som kan vara av intresse är punktmolnsanalys eller liknande, samt hur 

dessa ska implementeras inom LKAB. 

Den andra delen omfattar analys och utvärdering av strukturers eventuella påverkan på uppblockning- 

och deformationsprocessen vid LKAB:s Kiirunavaaragruva för liggvägg, hängvägg samt Sjömalmen-

området. Detta innefattar dels tillämpning av ovannämnd programvara och metodik, dels analys och 

tolkning av alla tillgängliga sprickkarteringar på markytan, samt visualisering, t.ex. med rosdiagram, i 

CAD-format, etc.  
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1.5 Angreppssätt 
Examensarbetet är, som tidigare nämnts, uppdelat i två delar där arbetsflödet för de två olika 

momenten illustreras i Figur 6 nedan. Innan en programvara och analyseringsmetodik kunde användas 

och testas gjordes en litteraturstudie. I litteraturstudien undersöktes tidigare utförda studier där 

programvaror använts för att analysera bergmekaniska parametrar erhållna från UAV-data. Efter 

litteraturstudien gjordes en mindre fältstudie för att verifiera vad tidigare studier visat på samt för att 

testa olika programvaror. Från de erhållna resultaten från fältstudien utfördes ett större test över 

rasgropen. Deformationer och strukturer som erhållits från analyser med fotogrammetri och 

sprickinventeringen har sedan jämförts mot tidigare karterade sprickor/strukturer samt tolkade och 

identifierade geologiska deformationszoner från Mattsson m.fl. (2010), Bäckström m.fl. (2015b) samt 

Andersson (2020). Detta för att se om någon korrelation kan göras mot UAV-data från rasgropen och 

de gjorda sprickinventeringarna på häng—och liggväggen.  

 
Figur 6: Arbetsflöde för examenarbetets två delar. Till vänster (blå) är arbetsflöde för framtagande av programvara och 
analyseringsmetodik. Till höger (orange) är arbetsflödet för att analysera strukturers inverkan på deformations- och 
uppblockningsprocessen.  
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2 Litteraturstudie 
2.1 Strukturgeologi 
För att få en bättre förståelse över LKAB:s gruvverksamhet, bergmassans geologi, samt hur denna kan 

ha en inverkan på den gruvinducerade deformationsprocessen har en litteraturstudie utförts.  

Strukturgeologiska fältundersökningar i olika skeden, både ovan- och underjord, har utförts av bland 

annat Magnor & Mattsson (2000), Martinsson och Erlandsson (2009) samt Wright (1988), se Figur 7 

nedan. 

 

Figur 7: Strukturgeologisk data från Magnor & Mattsson, 2000 (Blått), Martinsson & Erlandsson, 2009 (rött) samt Wright 
(1988) (grönt). Bild hämtad från Mattsson m.fl. (2010). 

I en rapport från september 2010 (Mattsson m.fl., 2010) har man utgått från data erhållen från de 

ovannämnda författarna, underjordskarteringar kartering av kärnborrhål samt geofysiska 

undersökningar. Vidare har även flygmagnetiska och VFL mätningar från SGU tolkats. Även 

topografiska data från Lantmäteriet har tolkats och sammanställts för att analysera lineament.  

Mattsson m.fl. (2010) konstaterar att den magnetiska strukturbilden är relativt likartad i hela området 

och att magnetiska strukturer främst har en orientering i nord-sydlig riktning i de södra och centrala 

delarna. Norr om Sjömalmen blir orienteringen istället i NO-SV riktning, vilket bryter mot det generella 

mönstret, något som kan tolkas som att lineament i NO-SV riktning kan vara kopplade till 

deformationszoner (krosszoner eller skjuvzoner).  

Öster om Kiirunavaara förekommer främst tre lineamentorienteringar, N-S, NO-SV samt i VNV-OSO 

riktning. I Figur 8 redovisas en karta över magnetiska lineament baserat på mätningar från 1960. I 

kartan framgår det att två längre lineament korsar varandra på hängväggssidan i övergången mellan 

KUJ och Sjömalmen; ett lineament orienterat i NVSO riktning och ett i NNV-SSO riktning. Vidare går det 

att konstatera att ett flertal lineament i NO-SV riktning förekommer i höjd med Sjömalmen och 

konstaterar mot det NNV-SSO orienterade lineamentet (Mattsson m.fl., 2010). 
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Figur 8: Magnetisk karta över Kirunaområdet där svarta linjer är tolkade magnetiska lineament, röd färg är positiva 
magnetiska anomalier och blå färg är negativa anomalier (Mattsson m.fl., 2010). 

Mattsson m.fl. (2010) jämförde även topografiska lineament, vilket uppvisade ett liknande 

strukturmönster som i den magnetiska kartan. Från den topografiska kartan i Figur 9 kunde Mattsson 

m.fl. (2010) konstatera att det finns i huvudsak tre dominerande lineament, en i N-S riktning, NO-SV 

samt en i NV-SO riktning. I östra delen dominerar N-S lineament, som enligt Mattsson m.fl. (2010) kan 

kopplas till vulkaniteter och de sedimentära bergarterna som har en N-S utsträckning. 
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Figur 9: Topografisk karta över Kiirunavaara från (Mattsson m.fl., 2010). Svarta linjer är tolkade topografiska lineament. Röd 
och blå färg är höjder respektive sänkor. 

Runt området Luossavaara och ner mot Sjömalmens norra delar, samt mot SV på liggväggen 

förekommer en samling lineament med orienteringen NO-SV. Utifrån lineamenttolkningarna från de 

magnetiska och topografiska kartorna i Figur 8 och Figur 9 har Mattsson m.fl. (2010) sammanställt 

orienteringarna i Kiirunavaara gruvområde för både magnetiska och topografiska lineament i 

rosdiagram, vilket kan ses i Figur 10. Utifrån rosdiagrammen kan de konstatera att det finns tre 

huvudsakliga orienteringar i området, nämligen i N-S, NV-SO samt NO-SV riktning, dock är den N-S 

orienteringen mer påtaglig i magnetdata än i det topografiska datat. Detta kan förklaras med att 

strukturer i nord-sydlig riktning är länkade till magnetisk bandning som orsakats av regional foliation 

samt den allmänna bergartsfördelningen i Kiruna. I de topografiska data så är NO-SV den dominerande 

orienteringen vilket förklaras av Mattsson m.fl. (2010) med att det finns en större mängd lineament 

med den riktningen som förekommer bland grönstenar norr om Luossajärvi. Runt området 

Luossavaara och ner mot Sjömalmens norra delar, samt mot SV på liggväggen förekommer en samling 

lineament med orienteringen NO-SV. 
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Figur 10: Sammanställning av orienteringar från magnetiska och topografiska lineament för Kiirunavaara gruvområde 
(Mattsson m.fl., 2010). 

Mattsson m.fl. (2010) har även gjort en samtolkning av fyra dataset, magnetiska, topografiska, 

elektromagnetiska samt gravimetriska lineament. Lineament som förekommer i två av de nämnda 

metoderna har sammanfogats till ett kombinerat lineament. Runt Sjömalmen är NO-SV lineament 

dominerande med inslag av korsande NV-SO orienterade lineament. De två lineament-orienteringarna 

representerar troligtvis spröda deformationer vilket innebär att berget kan antas ha sämre egenskaper 

i form av stabilitet där de korsar varandra. I södra delen av Kiirunavaaraområdet är lineament med 

orientering NV-SO de mest dominerande (Figur 11). Vid tidigare studier av Wrights (1988) har större 

geologiska strukturer karterats i nordost-sydvästlig riktningen vars orientering stämmer överens med 

deformationszonerna DZ022, DZ025, DZ026, DZ027, DZ029, DZ30 samt DZ032 från Mattsson m.fl. 

(2010). Dessa är identifierade som magnetiska lineament vars tolkningar har verifierats i flera 

borrkärnor samt i refraktionsseismiska profiler. 

De tolkade deformationszonerna klassificerades av Mattsson m.fl. (2010) utifrån säkerheten på dess 

existens och orientering. Säkerheten för en deformationszons existens och orientering kan delas in i 

tre kategorier, Hög (H), medel (M) samt låg (L). För en deformationszons existens innebär hög säkerhet 

att deformationszonen har observerats med tre oberoende metoder, genom geofysiska observationer, 

observationer i fält eller i kärnborrhål. Medelsäkerhet innebär att deformationszonen har identifierats 

av två oberoende metoder, dock inte ute i fält eller med borrkärna; alternativt att zonen går att följa i 

mer än en km. Låg säkerhet innebär att deformationszonen bara har identifierats med en metod, dock 

inte ute i fält eller i borrkärna. För orientering innebär hög säkerhet att orienteringen har erhållits 

fysiskt i fält i kombination med ytterligare en metod. Medelsäkerhet innebär att orienteringen har 

erhållits ute i fält, dock saknas ytterligare information som kan styrka dess orientering/utsträckning. 

Låg säkerhet innebär att deformationszonen endast har tolkats med en metod, men inte genom 

mätning ute i fält.  
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Figur 11: Ortofoto över tolkade deformationszoner (DZ) av Mattsson m.fl. (2010). 

Under maj 2010 utförde Mattsson m.fl. (2010) ett uppdrag åt LKAB där förekomsten av sprickgrupper 

i KUJ och Sjömalmen undersöktes. I arbetet ingick en två veckor lång fältinsats samt sammanställning 

av 35 000 observationer av bland annat sprickor från LKAB:s databas. Observera att mesta delen av 

data kom från liggväggen. Plottar av sprickorna har sedan gjort i stereonät (Figur 12). Från stereonätet 

konstaterar Mattsson m.fl. (2010) att den dominerade sprickriktningen i hela gruvan är i VNV-OSO 

riktning med stupning mot S, vilket benämns som kaptensorienteringen. Några undantag i 

orienteringen finns dock, ett sådant är i KUJ under Z=1100 där orienteringen är uppdelad i två delar, 

en NV-SO orientering samt en i SV-NO varav den sistnämnda blir mer förekommande djupare ner i KUJ.  

Det förekommer även sprickriktningar i nord-sydlig riktning (malmparallell), stupande åt ost, men även 

mot väst. Vidare poängterar Mattsson m.fl. (2010) att den dominerande sprickriktningen, den s.k. 

kaptensorienteringen, även är den riktning som flest förkastningar har som finns inlagda i LKAB:s 

gruvkartor.  
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Figur 12: Plottar för 35 000 sprickor från LKAB:s databas av Mattsson m.fl. (2010). Till vänster plottar indelade efter 100 
metersintervaller från koordinat Y800 och söderut. Till höger plottar indelade efter 100 metersintervaller i vertikalled från 
Z=600 och nedåt.  
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En nyligare sammanställning av strukturdata från 24 borrhål på Kiirunavaara hängvägg är utförd av 

Andersson (2020). Resultatet av de 24 karterade borrhålen har sammanställts som rosdiagram och 

polpunktsplottar, som sedan har jämförts mot tolkade deformationszoner av Mattsson m.fl. (2010), se 

Figur 13. Genom att studera korrelationen mellan orienteringen för rosdiagrammen och 

deformationszonerna kunde Andersson (2020) dela in hängväggen i fyra områden, vilket redovisas i 

Figur 14. Gult område visar på borrhål med dominerande NNV/O sprickorientering. I områden 

markerade med blått har de karterade borrhålen en sprickorientering som är dominerande i NO/NV-

SO riktning, vilket även visar på en stark korrelation med deformationszoner som har NO orientering. 

Det röda området innehåller borrhål med stor andel V-VNV/N-S orienterade sprickor, som inte kan 

korreleras med tolkade deformationszoner. Grönt område har sprickor med dominerande NNE-NE/O 

orientering som går parallellt med foliation och stratigrafi. 

 
Figur 13: Jämförelse av rosdiagram från 24 karterade borrhål på hängväggen med tolkade deformationszoner från Mattsson 
m.fl. (2010) (Andersson, 2020). 
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Figur 14: Sammanfattning av jämförelse mellan karterade borrhål och tolkade deformationszoner av Andersson (2020). Gult 
område visar sprickor med dominerande NNV/E orientering. Grönt område har sprickor med dominerande NNE-NE/E 
orientering. Blått område har sprickor med NE/NV-SE orientering. Rött område har sprickor med orientering V-VNV/N-S. 

Utöver Mattsson m.fl. (2010) och Andersson (2020) har det även utförts en strukturgeologisk kartering 

mellan 2009 – 2014 i Kiirunavaara med syfte att kartera sprickor. Till skillnad från Mattsson m.fl. (2010) 

är denna utförd helt i hängväggen under jord. Undersökning utfördes av Bäckström m.fl. (2015b) i 

undersökningsortar med tillhörande tillfarter på nivå 1375. Kartering utfördes systematiskt efter varje 

skjuten salva och totalt erhölls ca 1500 sprickor med en riktningsosäkerhet på 5° mellan område Y0900 

och Y3110 (se Figur 3). Bäckström m.fl. (2015b) fann att sprickor i nord-sydlig riktning var dominerande 

i området med några undantag. I norr (fram till Y17 i LKAB:s lokala koordinatsystem) och i söder (från 

Y25 fram till Y31 i LKAB:s lokala koordinatsystem) var sprickor med nord-sydliga till nordnordostlig 

riktning dominerande. Mellan koordinaterna Y17 och Y25 fanns flertalet sprickor i västnordvästlig till 

nord-västlig riktning.   
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2.2 Fotogrammetri 

2.2.1 Bakgrund och teori 
Fotogrammetri är en metod för bildmätning och tolkning som används för att bestämma form och läge 

på ett objekt utifrån bilder (Robson m.fl., 2013). Alldagligt sett betyder fotogrammetri ”mätning i 

fotografisk bild”, men den riktiga definitionen av fotogrammetri bestämdes under en konferens i Wien 

1996 av det internationella sällskapet för fotogrammetri och fjärranalys till: 

Fotogrammetri och fjärranalys är konsten, vetenskapen och tekniken att framställa 

tillförlitlig information ur icke berörande, avbildande och andra, sensorsystem, om 

jorden och dess miljö, och om andra fysiska objekt och processer genom 

anskaffning, mätning, analys och representation av data  

Fotogrammetri har existerat nästan lika länge som själva kameran och användes för första gången 

1852 av franska militären för att mäta avstånd från bilder. Under de första 50 åren användes tekniken 

främst för mätning inom arkitektur. Det var först vid slutet av 1800-talet som det började användas för 

kartläggning (Robson m.fl., 2013). Tekniken för fotogrammetri går ut på att med hjälp av överlappande 

bilder, skapa tredimensionella upplevelser utifrån tvådimensionella objekt. Med stereoseende går det 

att återskapa djupintryck med stereoskopiska bildpar. Den fotogrammetriska processen går att utföra 

på tre olika sätt, antingen med mätningen i enkelbild, bildpar på en datorskärm eller med digital 

automatisk bildmatchning. Tekniken går ut på att objekten i bilderna går att visa ur olika riktningar. 

Från specifika punkter på ytan av det avbildade objektet går det sedan att beräkna tredimensionella 

lägeskoordinater. Utifrån dessa koordinater skapas en numerisk modell av det undersökta objektet 

(Lantmäteriet m.fl., 2013). En förutsättning är dock att båda bilderna innehåller samma uppsättning 

av punkter. För att teknik ska fungera så måste de intilliggande bilderna även överlappa varandra. 

Denna överlappning måste vara mellan 50 – 60 %, under nästan parallella visningsförhållanden, vilket 

illustreras i Figur 15 nedan (Bemis m.fl., 2014). 

 
Figur 15: Schematisk bild över grundprincipen för hur fotogrammetri fungerar när ett objekt ska återskapas i 3D. Två 
överlappande bilder tas från olika vinklar (Bemis m.fl., 2014). 

Den mest klassiska och använda tillämpningen av fotogrammetri har varit för att framställa digitala 

kartdatabaser för geografisk informationsteknik. Detta kallas för flygfotogrammetri. Vid 

flygfotografering för att framställa kartor används raka flygstråk, där bilderna som tas överlappar 

varandra, se Figur 16 nedan. De färdiga produkter som framställs är oftast storskaliga primärkartverk 

som ligger till grund för detaljplanering och orienteringskartor för kommuner (Lantmäteriet m.fl., 
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2013). Utöver flygfotogrammetri finns även markfotogrammetri, vilket ofta används för visualisering 

av urbana miljöer, samt satellitfotogrammetri.   

 
Figur 16: Princip över hur stereoskopisk flygfotografering fungerar för fotogrammetrisk kartframställning (Lantmäteriet m.fl., 
2013). 

Mätningen kan även utföras manuellt. Den manuella mätningen utgår från en operatörs stereoseende, 

i vilket de olika objektens lägen i de tagna bilderna mäts som tvådimensionella bildkoordinater. Detta 

är en viktig förutsättning eftersom det är detta som möjliggör en tredimensionell upplevelse av 

objektet. I ena bilden benämns dessa koordinater som x’ och y’ och i den andra bilden som x’’ och y’’. 

Genom att analytiskt låta rekonstruera de ljusstrålar som bildas vid fotografering till vektorer så går 

det att skapa en numerisk modell av objektet. För att skapa objektets yta så beräknas tredimensionella 

modellkoordinater (x, y, z) för vektorernas skärningspunkter (Lantmäteriet m.fl., 2013). 

Förutom att fotogrammetri länge använts för att framställa kartor har det också under 1900-talet blivit 

populärt inom geovetenskap, där 3D-information från bilder länge använts för att visualisera jordens 

yta samt för att ta fram topografisk information (Bemis m.fl., 2014). Även inom bergmekanik har 

fotogrammetri visat sig vara användbart vid svåråtkomliga områden samt för att identifiera strukturer 

i berget i områden där det finns risk för personskada (Johansson m.fl., 2019; Bergman, 2018; Hellman, 

2018). Teknik har möjliggjort undersökning av avlägsna platser och ur ett perspektiv som tidigare inte 

varit möjligt vid traditionella fältbesök. En nackdel med denna teknik har varit den långsamma och 

tidskrävande processen för att bearbeta 3D-data (Bemis m.fl., 2014). Denna problematik har dock 

minskat tack vare utvecklingen inom digitala kameror, vilket har lett till att både åtkomsten och 

kvalitén på bilder har ökat. Numera ligger inte begränsningen på bearbetning av data utan att istället 

att erhålla optimala kameravinklar i förhållande till det studerade objektet. Denna begränsning kan 

dock minskas ytterligare med hjälp av digital fotogrammetri från ballonger, drakar eller UAV. 
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Sedan starten med fotogrammetri har utvecklingen inom tekniken skett snabbt. Dyra program och 

specialiserad teknik tillsammans med begränsad bildinsamling har bytts ut mot mer användarvänliga 

och tillgängliga program. Numera finns ett flertal olika program tillgängliga på internet, både gratis-

versioner och kommersiella. Några exempel på vanliga SfM-baserade programvaror redovisas i Tabell 

1. 

Tabell 1: Exempel på gratis och kommersiella programvaror för fotobaserad 3D rekonstruktion. 

Gratis-versioner 

VisualSFM 

Regard3D 

Arc3D 

Kommersiell 

Agisoft Metashape 

Pix4D 

ShapeMetriX 3D 

3DF Samantha  

2.2.2 Structure from Motion (SfM) 
Under det senaste årtiondet har olika tekniker inom fotogrammetri tagit form. En av dessa tekniker är 
Structure from Motion (SfM). Till skillnad från SfM-teknik var traditionell fotogrammetri förknippad 
med dyr utrustning som krävde specialiserad användarövervakning. Med SfM-teknik går det istället att 
införskaffa 3D-data snabbt, billigt och automatiskt. Likt traditionell fotogrammetri använder SfM 
överlappande bilder för att sedan skapa en tredimensionell geometri av ett objekt eller yta. Den största 
skillnaden mellan dessa metoder är att SfM använder sig av nya avancerade algoritmer som gör det 
möjligt att skapa en tredimensionell geometri av slumpvis tagna bilder ur olika vinklar på ett objekt, se 
Figur 17. En viktig egenskap för att detta ska fungera är förmågan att känna igen specifika fysiska drag 
som finns representerade i flertalet bilder, trots stor skillnad i upplösning och vinkeländring (Fornstad 
m.fl., 2013). Eftersom SfM tillåter att bilder tas slumpmässigt används begreppet ”täckning” och 
”vinkeländring” mellan de överlappande bilderna. För att programmet ska fungera måste dock varje 
yta som återskapas vara täckt av minst två överlappande bilder (helst fler) tagna ur olika vinklar (Bemis 
m.fl.., 2014). Moorels & Perona (2006) fann att bästa säkerheten för en lyckad 3D rekonstruktion av 
ett objekt erhölls när vinkeländringarna mellan två överlappande foton var mellan 10–20°. En annan 
skillnad mellan de olika metoderna är att algoritmerna som SfM använder sig av (bland annat SIFT) 
förlitar sig på bildpixlarnas färgtoning och ljusstyrka. Detta medför att de är mindre känsliga för olika 
upplösningar i en bild, vilket gör att SfM är en mer tillförlitlig metod än traditionell fotogrammetri 
(Fornstad m.fl., 2013). 
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Figur 17: Principen bakom Structure from Motion teknik (SfM). Bilder tas från varierande vinklar och avstånd för att möjliggöra 
återskapande av en 3D-modell av objektet (Schwind, 2016). 

2.2.3 CloudCompare 
För att analysera resultaten från fotogrammetri behövs en analyseringsprogramvara, en sådan 

programvara är CloudCompare. CloudCompare, förkortat CC, är en öppen och gratis 3D visualiserings- 

och beräkningsprogramvara skapad av Daniel Girardeau-Montaut som en del av en doktorandstudie. 

Projektet började under 2003 med syfte att snabbt kunna upptäcka ändringar i ett 3D punktmoln som 

erhållits via laserscanning för industribyggnader. På senare tid har CloudCompare utvecklats till ett 

mer generellt program som numera används inom ingenjörsbranschen, arkeologi, kriminalteknik såväl 

som inom geovetenskap (Dewez m.fl., 2016). CloudCompare innehåller ett flertal olika funktioner och 

pluginprogram. Ett av de mest användbara pluginprogrammen för bergmekaniska analyser är qFacet, 

även känd som Facet. Programmet är ett strukturgeologisk plugin utvecklat av Thomas Dewez med 

syftet att extrahera ytor från ett 3D punktmoln (Dewez m.fl., 2016). Programmet består av tre delar: 

1. Bearbetning av data med algoritmer 

2. Stereografiskt tolkningsverktyg för geologiska strukturer  

3. Exportering av data till andra program  

Bearbetning av data i qFacet sker genom att punktmolnet delas upp i ett kluster av intilliggande 

punkter som delar en viss grad av samplanhet som i förväg definierats av användaren. Eftersom det 

finns oändligt många sätt att dela upp en volym till ytor använder sig qFacet av två algoritmer, Kd-tree 

och Fast Marching. När volymen är uppdelad sker en omgruppering av de uppdelade ytorna utifrån ett 

bestämt kriterium för samplanhet innan de sätts ihop igen. Processen för omgrupperingen av ytorna 

kan delas upp i tre steg. I första steget skapas en serie av ytor som i andra steget sedan delas upp till 

mindre individuella plan. Dessa individuella plan omgrupperas sedan till större grupper som innehåller 

parallella plan med samma rumsorientering som i sin tur skapar ett omfattande plan. Tredje steget 

möjliggöra för användaren att klassificera ytorna utifrån dess orientering med hjälp av ett stereonät. 

Skillnaden mellan Kd-tree och Fast Marching är inte hur uppdelningen av volymen sker, utan snarare 

hur processen för uppdelningen av ytorna går till (Dewez m.fl., 2016).   
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Med Kd-tree algoritmen delas planen succesivt upp till mindre celler för att sedan omvandlas till ett 

binärt träd med k-dimensionella noder ända tills avståndet mellan punkterna uppfyller det i förväg 

angivna maximala avståndet. Algoritmen skapar ett område och kan således täckas av ett rutnät av 

celler med olika storlekar. Uppdelningen slutar när cellerna är tomma eller innehåller mindre än sex 

punkter. Ett kriterium bestämmer minst antal punkter som ett plan ska omsluta innan det förkastas 

(Dewez m.fl., 2016). Algoritmen sammanfogar sedan intilliggande celler som delar samma lutning och 

riktning (stupning och stupningsriktning), samt om avståndet mellan deras gemensamma normal är 

mindre än det förbestämda maximala avståndet (Dewez m.fl., 2016; Hellman, 2018).  

Fast Marching (FM) använder sig av en vanlig rutnätsuppdelning som definieras av en specifik data-

struktur, så kallad octree, med ett fast antal noder (voxlar). Sammanfogning av noder till ytor sker 

genom ett i förväg bestämt maximalt avstånd (Dewez m.fl., 2016)  
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2.2.4 Praktikfall  
Sedan SfM blev tillgänglig har tekniken använts flertalet gånger inom bergmekanik, främst för kartering 
av höga bergslänter som är svåråtkomliga samt där miljön anses vara för riskfylld. I Sverige har tester 
utförts av bland annat Bergman (2018), Johansson m.fl. (2019) samt Hellman (2018). Även utomlands 
har ett flertal tester och analyser utförts av Bemis m.fl. (2014), Snavely m.fl. (2007), Schwind (2014) 
samt Tung m.fl. (2018). Nedan presenteras tre dokumenterade praktikfall.  

2.2.4.1 Bergslänt i Eriksberg, Göteborg 

För att avgöra hur kartering via UAV skiljer sig från traditionell kartering med kompass och inklinometer 
undersökte Bergman (2018) en utsprängd bergslänt belägen i västra Eriksberg i Göteborg, se Figur 18 
nedan. Bergslänten sträcker ut sig i nordvästlig-sydostlig riktning. Testet avgränsades till en 18 m hög 
och 35 m bred yta. Den undersökta slänten bestod av gnejsomvandlad granit.  

 
Figur 18: Bild över den undersökta bergslänten (Bergman, 2018). 

Innan testet kunde utföras behövde Bergman (2018) ett sätt att kontrollera att det erhållna datat från 
UAV i form av strykning och stupning på sprickplanen höll tillräckligt hög kvalité. Detta kunde göras 
genom att jämföra resultaten från UAV med manuellt karterade sprickplan. Ett 20-tal större och 
väldefinierade sprickplan på slänten valdes ut och fotograferades för att sedan användas som 
referenser vid kvalitetskontroller. Konventionell kartering utfördes med kompass och inklinometer 
enligt högerhandsregeln. På grund av begränsad åtkomst på höga partier på bergslänten utfördes 
endast punktmätningar på sprickplan belägna nära markytan. För sprickplan belägna högt upp 
uppskattades istället strykningen och stupningen från håll på marknivå. Observera att för större 
sprickytor med varierande orientering gjordes ett sammanvägt medelvärde från flera mätningar för 
att erhålla den generella orienteringen på sprickytan. 
 
För att skapa en 3D-modell över bergslänten tog Bergman (2018) 79 bilder med en UAS (obemannat 
flygsystem) -baserad kamera. Bilderna togs systematiskt från olika vinklar med 10 m avstånd från 
bergslänten längst med tre parallella linjer på 20, 15 och 10 m höjd. Överlappningen mellan varje 
stereopar var 60 %. Själva fotogrammetrin utfördes i Agisoft mjukvara PhotoScan (2018), numera känd 
som Metashape. Resultatet blev ett 3D modellerat punktmoln bestående av 21 miljoner 
koordinatpunkter, se Figur 19 nedan. 
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Figur 19: Återskapad 3D-bild av bergslänten från mjukvaruprogrammet PhotoScan (2018) (Bergman, 2018). 

Själva bearbetningen och analysen av bergslänten utfördes i den öppna mjukvaran CloudCompare 
tillsammans med pluginprogrammet qFacet. Pluginprogrammet tillåter en digital analys av de 
bergmekaniska parametrarna. För analysen använde Bergman (2018) två olika metoder – en manuell 
och en automatisk metod. Vid den manuella metoden valdes sprickplanen ut manuellt från den 
genererade 3D-modellen vilket resulterade i att strykningen och stupningen fick ett beräknat 
medelvärde för det utvalda området, se Figur 20 nedan. Med den automatiska metoden kunde 
sprickplanen tas ut automatiskt med hjälp av två algoritmer, kd-tree och Fast Marching. Resultaten 
från den automatiska metoden kan ses i Figur 21 nedan. 

 
Figur 20: Manuellt uttagna sprickplan av Bergman (2018) i CloudCompare från den rekonstruerade 3D-modellen. 
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Figur 21: Resultat från den automatiska metoden med en upplösning på 30 000 punkter per kvadratmeter. Alla uttagna 
sprickplan har blivit färgkodade (Bergman, 2018). 

Från resultaten kunde Bergman (2018) dra ett flertal slutsatser. Bland annat visade testet på goda 
korrelationer mellan konventionellt karterade sprickplan och de manuellt uttagna sprickplanen från 
3D-modellen. Differensen mellan de båda metoderna för de 20 utvalda referensplanen låg inom den 
antagna standardavvikelsen på 10°. Medelvärdesfelet för den manuella metoden var 3,75° för 
strykning och 4° för stupning. 

Vid jämförelse mellan konventionellt karterade sprickplan och de automatisk uttagna sprickplanen var 
korrelationen mindre bra. Av de 20 utvalda referensplanen kunde endast 3/4-delar av referensplanen 
extraheras med den automatiska metoden, vilket resulterade i strykning och stupning saknades för 
fem referensplan. Från de 15 referensplan som extraherades låg alla inom den antagna 
standardavvikelsen. En jämförelse mellan dominanta sprickplan gjordes för de tre olika metoderna. 
Resultatet (Figur 22) visade att för den konventionella metoden och den manuella fanns fyra olika 
sprickgrupper, vilket visade sig stämma överens med utförda fältobservationer. 

 
Figur 22: Jämförelse av sprickmätningar för de olika metoderna. A=konventionell, B=manuell (halvautomatisk), C=Automatisk 
(Bergman, 2018). 

Det gjordes även ett försök att ta fram råheten för sprickplanen från 3D-modellen. Vid jämförelse mot 
fältobservationer fann dock Bergman (2018) inga korrelationer. Däremot stämde sprickavståndet bra 
vid jämförelse mot fältobservationer. 
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2.2.4.2 Fjällbo, Göteborg 

Fjällbo är ett bostadsområde belägen i Göteborg och är ett populärt friluftsområde med många 

vandringsleder. Intill området finns en vertikal bergvägg som mäter ca 60 m i höjd, se Figur 23 nedan 

(Hellman, 2018).  

 
Figur 23: Bild över bergväggen i Fjällbo från Hellman (2018). 

Undersökningar på bergslänten har utförts av både Hellman (2018) och av Johansson m.fl. (2019). Båda 

studierna har undersökt hur UAV kan vara till hjälp vid riskbedömning och framtagande av 

bergparametrar. Studien av Hellman (2018) undersökte ett ras som skedde i bergslänten 19:e mars 

2017 som resulterade i ett utfall på ungefär 500 ton. Raset skadade delar av klättringsvägarna samt 

blockerade delar av vandringsvägarna.  

Likt den studie som Bergman (2018) genomförde i Eriksberg behövde Hellman (2018) utföra manuell 

kartering och en undersökning av området. Detta för vid ett senare tillfälle kunna jämföra de erhållna 

resultaten från UAV med manuellt karterat data. Kartering utfördes under en 10-dagarsperiod mellan 

augusti och november 2017. Under denna tid undersöktes bergväggen från toppen till botten. I 

undersökningen ingick den lokala geologin för bergväggen, klassifikation av bergmassa, 

vattenförhållanden, kartering av lösa block. Utöver detta karterades även 204 sprickor/sprickplan och 

diskontinuiteter med hjälp av kompass och inklinometer. 

För att kunna skapa sig ett punktmoln i 3D utförde Hellman (2018) en UAV flygning den 25 augusti 

2017. Flygning delades upp i två delar, automatiska och manuella flygningar. Den automatiska 

flygningen utfördes två gånger på grund skymmande vegetation. Dessa utfördes längst ett förbestämt 

rutnätmönster för att få en mer vertikal vy. Den andra flygningen utfördes manuellt framför 

bergväggen från botten. Flygningarna resulterade i ca 600 bilder tagna från höjderna 110, 95 och 85 m 

höjd med en kameravinkel på 90°, 70° respektive 50° från toppen av bergväggen. Utifrån dessa bilder 

kunde ett 3D punktmoln skapas med hjälp av Agisoft programvara PhotoScan. Modellen importerades 

sedan till det öppna och fria gratisprogrammet CloudCompare för vidare bergmekaniska analyser. För 

sina bergmekaniska analyser använde Hellman (2018) pluginprogrammet qFacet vilket tillåter 

användaren att identifiera och extrahera information om sprickplan i punktmolen såsom strykning och 

stupning. Likt tidigare undersökningar måste kalibrering av modellen utföras mot utvalda sprickplan. 

Detta kunde utföras med hjälp av 10 sprickplan som observerats ute i fält. Strykning och stupning för 

dessa plan mättes in med kompass och inklinometer. Vidare mättes även hårdheten på berget. 

För att utvärdera (visualisera och kategorisera) resultaten från qFacet användes programvaran Dips 

(Rocscience, 2017). Av de 204 manuellt karterade strukturerna kunde tre huvudsprickgrupper (J1, J2 

och J3) bestämmas med Dips, vilket kan ses i Tabell 2 nedan. De 783 sprickor som identifierades med 

qFacet visade också på tre huvudsprickgrupper vilket redovisas i Tabell 3.  
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Tabell 2: Huvudsprickgrupper genererade från manuellt karterade sprickplan (Hellman, 2018). 

Huvudsprickgrupp Stupningsriktning 

[°] 

Stupning 

[°] 

J1 230 14 

J2 231 74 

J3 139 86 

 

Tabell 3: Huvudsprickgrupper genererade från sprickplan med qFacet (Hellman, 2018). 

Huvudsprickgrupp Stupningsriktning 

[°] 

Stupning 

[°] 

J1 148 88 

J2 233 81 

J3 244 11 

 

 

Figur 24: Jämförelse mellan huvudsprickgrupper för qFacet och manuellt karterade sprickor av Hellman (2018). 

Hellman (2018) gjorde en jämförelse mellan stupningsriktning och stupning för de tre 

huvudsprickgrupperna erhålla med hjälp av de två olika metoderna vilket kan ses i Tabell 4. Resultatet 

visade på en godkänd standardavvikelse på 10°, förutom stupningsriktning för huvudsprickgrupp J1 

där differensen var strax över 10°. Medelvärdesdifferensen mellan de olika metoderna låg på ca 8° 

respektive 4° för stupningsriktning och stupning, vilket innebär att CloudCompare med qFacet-plugin 

ger ett bra och trovärdigt resultat.  

Tabell 4: Differens mellan qFacet och manuellt karterade sprickplan. 

Differens 

Huvudsprickgrupp Stupningsriktning [°] Stupning [°] 

J1 14 3 

J2 2 7 

J3 9 2 
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2.2.4.3 Bergslänt i Kampung Wai, Malaysia 

Tester utomlands med UAV tillsammans med SfM-teknik har bland annat undersökts av Tung m.fl. 

(2018). Fokus i studien var att jämföra resultaten från pluginprogrammet qFacet i CloudCompare för 

att extrahera orientering på sprickplan och sedan jämföra dessa mot resultat från manuellt karterade 

sprickplan, likt Bergman (2018) och Hellman (2018) hade gjort. 

För sin studie valde Tung m.fl. (2018) en bergslänt bestående av kalksten belägen i Kampung Wai, Kual 

Perlis som är den nordligaste delstaten i Peninsular Malaysia. Den undersökta bergslänten bildades då 

en kanal grävdes för att transportera vattnet i Timah Tasoh-dammen ut till havet, se Figur 25. Platsen 

valdes p.g.a. sina gynnsamma förhållanden med lite vegation och mycket utrymme vilket gör att bilder 

som erhålls från UAV är av bra kvalité. En annan orsak var att berget var exponerat samt att det fanns 

även ett antal synliga och väldefinerade strukturer som lätt kunde undersökas. 

 

Figur 25: Bilder över bergslänten tagna av Tung m.fl. (2018). Bild (A) visar på bra utrymme för UAV mellan kanalen, bild (B) 
visar synlig struktur, bild (C) visar på översiktsbild på vattenkanalen. 

Innan bergslänten undersöktes med UAV utfördes en preliminär fättstudie med syfte att lokalisera 

bästa platsen för GCP (Ground Control Points). GCP används när det är höga krav på precisionen och 

noggranheten i mätningarna (Bemis m.fl., 2014). Bilder som registrerats och justerats efter GCP 

punkter har visat på bättre noggranhet i resultaten än bilder utan GCP punkter. Totalt valdes tio 

stycken GCP punkter ut av Tung m.fl. (2018) och markerades på bergslänten med sprayfärg. 

Koordinaterna för punkterna mättes sedan in med en totalstation. 

Vid flygning med UAV över bergslänten erhölls 234 bilder, varav 160 togs framför slänten och 74 

stycken uppifrån på en höjd av 70 m ovanför markytan, vilket kan ses i Figur 26. Totala arean som 

täcktes av bilderna var 27 700 m2.  

A B 

C 
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Figur 26: Blå bilder representerar kamerans position och dess orientering, numrerade flaggor representerar GCP punkterna 
(Tung m.fl., 2018). 

För att bearbeta bilderna och skapa ett punktmoln i 3D valde Tung m.fl. (2018) programvaran Agisoft 
PhotoScan Professional. Utifrån de tagna bilderna kunde två data-set skapas och bearbetas, en med 
GCP punkter och en utan. Dessa data-set kunde sedan bearbetas vidare och generera ett punktmoln. 
Anledningen till att två data-set skapades var för att se om det fanns någon skillnad i resultat om GCP 
punkter användes eller ej. Resultatet visade att bilder utan GCP justerades efter dess egna position, 
eftersom varje bild är georefererad utifrån den inbyggda GPS som finns i den UAV som användes. Bilder 
som innehöll GCP punkter justerades i enlighet med erhållna koordinater från RTK-GPS utan hänsyn 
till kamerans position. Tung m.fl. (2018) fann en reduktion på nästan 80 % i ”Root-Mean-Square Error” 
(RMSE) i bilder som justerats med GCP punkter jämfört med bilder utan GCP punkter. GCP punkter har 
alltså ett stort inflytande när det gäller att öka noggrannheten på mätningarna och bör således 
implementeras när topografisk data ska erhållas med fotogrammetri. 

En graf över höjdskillnaden mot avstånd plottades för två linjer, se Figur 27 nedan. Genom att använda 

samma koordinater för både DSM utan GCP punkter och med GCP punkter kunde Tung m.fl. (2018) se 

att de skiljde sig ungefär 10 m i höjdskillnad för både linje 1 och 2. Detta resultat visade på att GCP 

punkter återger bättre noggrannhet i resultaten, vilket beror på att den baseras på globala koordinater 

som sedan följs av återskapande av punktmoln. Utan GCP punkter så baseras återskapandet av 

punktmolnet endast på den georefererade positionen som skapats av UAV. 
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Figur 27: Jämförelse av höjdskillnad mot avstånd för data erhållen med GCP punkter och utan GCP punkter för två linjer (Tung 
m.fl., 2018). 

För att ta fram orienteringen på sprickplanen använde Tung m.fl. (2018) qFacet. Av de 59 miljoner 

punkter som skapar punktmolnet tillhörde 31 miljoner själva bergslänten, resten tillhör vegetation och 

andra störande objekt. Från qFacet kunde 3852 sprickplan identifieras och grupperas utifrån deras 

orientering (stupningsriktning och stupning), se Figur 28 nedan. Utifrån modellen i Figur 28 kunde Tung 

m.fl. (2018) urskilja två distinkta sprickgrupper, SP1 (mörkgrön färg) och SP2 (mörkblå färg). 

Medelvärdesorienteringen för SP1 kunde bestämmas till 046°/182° och 044°/191° för SP2. En 

sammanvägd orientering för båda uppsättningarna kunde med qFacet bestämmas till 044°/182° vilket 

även kan ses i stereonätet Figur 29. 

 

Figur 28: Extraherade sprickplan från qFacet, där (A) är vy från ovan och (B) är vy framifrån (Tung m.fl., 2018). 
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Figur 29: Stereonät över den sammanvägda orienteringen för de två sprickplansuppsättningarna (Tung m.fl., 2018). 

Vid jämförelse mellan orientering i CloudCompare och manuell kartering behövde Tung m.fl. (2018) 

undersöka ett specifikt område på slänten. Detta område är markerat med en orange cirkel i Figur 28. 

Det undersökta området visade i CloudCompare en orientering på 044°/175° medan manuell kartering 

visade en orientering på 046°/174°. Den utförda jämförelsen visade på en differens på 2° för 

stupningsriktning och stupning mellan CloudCompare och manuell kartering, vilket enligt Tung m.fl. 

(2018) låg inom toleransnivån för godkänd avvikelse. Vidare konstaterar Tung m.fl. (2018) att qFacet 

som plugin till CloudCompare ger tillförlitligt resultat och kan såldes användas för att extrahera 

geologiska sprickplan. Dock så är extraheringen av sprickplan med CloudCompare kraftigt beroende av 

kvalitén på punktmolnet.  
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3 Metodik 
Metodikavsnittet är uppdelat i tre delar, sprickinventering, fältstudie samt fotogrammetri över 

rasgropen. I respektive avsnitt sker en beskrivning av tillvägagångssättet för utförda arbeten samt 

vilka rådande förutsättningar som fanns. Det görs även en beskrivning av vilka antaganden som har 

gjorts. 

3.1 Sprickinventering 
Sprickinventering på häng- och liggväggen har utförts systematiskt under sommarmånaderna juni - 

augusti sedan 2005 av LKAB:s avdelning för forskning och utveckling, med syfte att dokumentera 

sprickbildning orsakad av gruvbrytningen. På hängväggen utförs sprickinventeringen i första hand på 

förbestämda områden bestående av grus där tunna sprickor enkelt går att upptäcka. I vissa fall utförs 

även sprickinventering i områden med vegetation. Datat har sedan sammanställts av LKAB i CAD-

programmet MicroStation. Det bör noteras att karterade sprickor antas ha en stupning på 90°. 

Sprickinventeringen kan delas in i fyra kategorier:   

• Första synliga spricka  

• Sprickor  

• Sjunkhål  

• Kanter  

När sprickor vanligtvis upptäcks i samband med sprickinventeringen är de mm-breda med varierande 

längd, oftast några centimeter. De flesta sprickor utvecklas både i bredd och längd med tiden. I vissa 

fall kan sprickorna gå från 2 mm i bredd till 40 cm inom ett spann på tre år, vilket illustreras i Figur 30. 

Observera att i vissa fall kan sprickor utvecklas så pass mycket i vertikalled att det inte längre går att ta 

sig över, dessa benämns som kant (Figur 31) och är gränsen för raszonen (se kapitel 1.3). Kanter kan 

dock förekomma i områden där sprickbildning saknas.  

 

Figur 30: Exempel på utveckling av en tunn spricka till en bred spricka under en fyraårsperiod. Bild A från 2011, B från 2013 
och C från 2015. 
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Figur 31: Exempel på utveckling av en kant inom en treårsperiod. Bild A från 2012, bild B från 2015. 

Sjunkhål uppstår först som gropar i marken med varierande storlek (10–30 cm) vilket gör det svårt 

att avgöra om det är naturligt förekommande eller orsakade av gruvbrytningen. För att avgöra om de 

är orsakade av gruvbrytningen måste groparna övervakas, vanligtvis under en period av mellan ett 

och två år, för att se hur de utvecklas. Utvecklingen från gropar till sjunkhål sker vanligtvis genom att 

bredden och djupet växer, samt att nya gropar uppkommer bredvid varandra längs en linje. 

 
Figur 32: Utveckling av en grop till ett sjunkhål under en åttaårsperiod. 
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Analyser och tolkningar av sprickbildningens uppkomst och utveckling bygger på data från LKAB:s CAD-

fil som innehåller information från 2005 fram till 2018, såväl som skriftliga rapporter som sammanställs 

efter varje års sprickinventering. 

En första överskådlig analys utfördes på häng- och liggväggen med syfte att lokalisera placeringen och 

utspridningen, samt att dela in sprickbildningen i olika områden. Sprickbildningen inom varje område 

kunde sedan undersökas i mer detalj, där bland annat riktningen i förhållande till horisontalplanet 

kunde bestämmas, men även hur den förändras med tiden. Anledningen till att vinkeln mäts i 

förhållande till horisontalplanet är att gruvan sträcker sig i denna riktning (nord-syd). Observera att 

gruvans norr är förskjuten ca 10,7° åt väster relativt geografiska norr. Riktningen kunde bestämmas 

genom att dra en referenslinje längst med sprickorna, kanterna eller sjunkhålen och mäta vinkeln mot 

horisontalplanet, vilket illustreras i Figur 33. Observera att i MicroStation är sjunkhål inlagda som 

cirklar vilket innebär att de måste vara ovala eller uppkomma bredvid varandra för att kunna definiera 

en riktning. Den erhållna vinkeln noterades sedan i ett Exceldokument för att sedan plottas som 

rosdiagram i det stereografiska projekteringsprogrammet Dips (utvecklat av Rocscience, 2018). 

Vinkelmätning utfördes systematiskt år för år. 

 
Figur 33: Princip för vinkelmätning av deformationer. Översta bilden visar principen för sjunkhål, nedre bilden visar för sprickor 
och kanter.  
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3.2 Fältstudie 
Tidigare tester av bl.a. Bergman (2018), Hellman (2018) samt Wen An Tung m.fl. (2018) har visat på att 

kartering med hjälp av fotogrammetri ger bra resultat jämfört mot traditionell kartering med kompass. 

I samtliga tester låg skillnaden mellan de två olika metoderna inom en standardavvikelse på 10°, vilket 

kan anses vara inom en godkänd avvikelse. I vissa fall var skillnaden så liten som 2°. För att verifiera att 

mätnoggrannheten stämmer med vad tidigare studier visat på, utfördes en egen kvalitetskontroll 

genom att undersöka ett mindre, lättillgängligt objekt med tydliga och väldefinierade sprickplan. Valet 

av testplats föll på en liten berghäll belägen bredvid stora Coop i Kiruna, se Figur 34. Berghällen stryker 

i väst-östlig riktning med fronten riktad mot norr, se högra bilden i Figur 34.  

 
Figur 34: Bild över testområdet, till vänster överblicksbild, till höger en närbild (Google Earth, 2018). 

3.2.1 Traditionell kartering 
Innan kartering med fotogrammetri kunde genomföras var en traditionell kartering med kompass först 

tvungen att genomföras i syfte att kunna verifiera resultaten från fotogrammetrin. Traditionell 

kartering genomfördes den 29:e juli 2019 på den utvalda berghällen där totalt sju tydliga och 

väldefinierade sprickplan karterades (Figur 35). Arean på de undersökta sprickplanen uppskattades 

genom att mäta höjden och bredden med en tumstock. 

 
Figur 35: Utvalda sprickplan på den studerade berghällen.  

N 
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Karteringen utfördes med högerhandsregeln där strykning och stupning samt höjd och bredd på de 

studerade sprickplanen noterades. Definitionen för strykning, stupning och stupningsriktning 

illustreras av Nordlund m.fl. (1998) i Figur 36 nedan. Notera att för större sprickplan där orienteringen 

varierade uppskattades ett medelvärde.  

 
Figur 36: Definition för strykning, stupningsriktning samt stupning enligt högerhandsregeln (Nordlund m.fl., 1998).  
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3.2.2 Fotogrammetri 
Totalt har sju 3D-modeller över berghällen återskapats med hjälp av fotogrammetri. En modell har 

skapats med hjälp av LKAB:s mätingenjörers drönare Smartplane Freja (Figur 37) utrustad med en 

Ricoh GR kamera. De resterande sex modellerna har skapats med foton tagna från en Iphone 6. För 

bearbetning av bilder och skapande av 3D-punktmoln har två programvaror använts. Tre av 

modellerna har skapats med den fria och öppna programvaran VisualSFM, resterande modeller har 

skapats med den kommersiella programvaran Pix4D. Att bilderna valdes att bearbetas i Pix4D beror på 

att LKAB:s mätingenjörer har licens för denna programvara samt de är vana att arbeta med den. För 

att se hur en kommersiell programvara skiljer sig mot en fri och öppen programvara valdes även tester 

att utföras med VisualSFM.  

En förutsättning för att fotogrammetri ska fungera är användandet av referenspunkter i bilderna. 

Referenspunkter är punkter på markytan med kända koordinater som används i programvaran för att 

georeferera modellen. Dessa kan antingen vara naturligt förekommande eller utplacerade i form av 

kors eller andra former. För att georeferera en modell behövs minst tre referenspunkter. 

 
Figur 37: Drönare för flygning över berghällen. Samma utrustning används för flygningar över rasgropen. 

Testet på berghällen som utfördes med Smartplane Freja gjordes under samma förutsättningar som 

de flygningar gruvmätarna gör över rasgropen. Totalt erhölls 85 bilder tagna med vertikal vinkel från 

en höjd av 100 m med ett överlapp på bilden med 80 % i längsgående riktning och 60–70 % överlapp i 

sidled. Bilderna bearbetades sedan av gruvmätarna i den kommersiella programvaran Pix4D.  

Utöver test med drönare utfördes även ett test den 29:e juli där bilder på berghällen från marknivå 

togs med en mobilkamera (Iphone 6). För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad 3D-modell 

lades stor vikt på att hela berghällen fotograferades samt att överlappet mellan bilderna var tillräckligt 

stort. Alla bilder var tagna framför berghällen längs med en halvbåge. Totalt erhölls 187 bilder i två 

omgångar tagna från 1, 2 samt 3 meters avstånd. I första omgången erhölls 44 bilder och i andra 

omgången 142 bilder. Bilderna bearbetades i mjukvaran VisualSFM (skapad av ChangChang Wu (u.å.)) 

tillsammans med CMVS-PMVS som möjliggör skapandet av punktmolnet. Resultatet blev tre modeller 

omfattande två modeller där bilder från omgång ett och två användes samt en tredje modell skapad 



36 
 

genom att kombinera bilderna från omgång ett och två (187 bilder totalt). Bilderna bearbetades även 

i Pix4D där tre modeller skapades i syfte att: 

• Jämföra resultat mellan de två olika programvarorna 

• Georeferera 

För att georeferera en modell måste så kallade fixpunkter användas alternativt att kameran måste ha 

en inbyggd GPS. Då varken fixpunkter var utsatta eller kamerans inbyggda GPS var igång så blev 

resultatet att modellerna från VisualSFM ej var georefererade. Eftersom VisualSFM inte hade någon 

funktion för att i efterhand georeferera användes därför Pix4D. Georeferering i Pix4D kunde ske genom 

att använda modellen skapad från mätingenjörernas drönare där inmätta fixpunkter hade använts, 

tillsammans med den nya modellen. Genom att hitta tre punkter som fanns representerade i båda 

modellerna kunde koordinaterna för dessa tre punkter överföras från mätingenjörernas modell till den 

nya modellen och på så vis georeferera den.  

Bergmekaniska analyser (framtagning av stupningsriktning och stupning) utfördes med CloudCompare 

tillsammans med pluginprogrammet qFacet då det i tidigare studier visat på bra resultat. Innan 

analyser genomfördes rensades områden som kan verka som störande moment (grus & vegetation) 

bort. Bergmekaniska analyser kan utföras med två olika metoder, manuell och automatisk. Den 

manuella metoden extraherar sprickplan genom att tillåta användaren att definiera ett polygon över 

den ytan som ska undersökas. För den automatiska metoden kan sprickplanen istället extraheras med 

hjälp av två olika algoritmer, antingen med kd-tree eller Fast Marching. Vid analyser med kd-tree och 

Fast Marching finns ett flertal ingångsparametrar som måste definieras innan programmet kan 

användas, se i Figur 38.   

 
Figur 38: Exempel på förinställda värden för kd-tree (vänster bild) och Fast Marching (höger bild) för berghällen.  
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Ingångsparametrarna i Figur 38 kan förtydligas enligt följande: 

• Maximal vinkel – är den maximala vinkeln mellan två närliggande sammanfogade ytor 

• Maximala relativa avståndet – är det maximala avståndet mellan de sammanslagna ytorna och 

den aktuella ytans mittpunkt 

• Maximalt avstånd @ 99 % - är ett kriterium för att kontrollera slätheten på ytor efter de 

sammanfogats. Termen innebär att 99 % av alla punkter måste vara nära det i förväg angivna 

värdet 

• Minst antal punkter inom en yta – minsta antal punkter som behövs för att skapa en yta, ytor 

som innehåller mindre punkter än det angivna värdet förkastas 

• Maximal kantlängd – en parameter som används för att extrahera en ytas kontur 

Vid start av kd-tree och Fast Marching föreslår programmet förinställda värden, men för att erhålla 

bästa resultat från algoritmerna bör en kalibrering av ingångsparametrarna göras. För att se hur 

resultaten skiljer sig utfördes två tester, en utan kalibrerade ingångsparametrar och en med 

kalibrerade ingångsparametrar. 

Vid kalibrering för kd-tree valdes parametrarna för maximala vinkeln, relativa avståndet samt 

kantlängden enligt de förinställda värden som föreslagits av programvaran i vänstra bilden i Figur 38. 

För Fast Marching valdes octree nivån och kantlängden enligt de värden som föreslagits av 

programmet (högra bilden i Figur 38). 

Kalibrering av det maximala avståndet utfördes enligt föreslaget tillvägagångssätt av Dewez m.fl. 

(2016) för 99 % av punkterna. Sex tydliga referensplan valdes ut ur det genererade 3D punktmolnet. 

För varje referensplan kunde en statistisk analys utföras där både maximala avståndet för 99 % av 

punkterna och en standardavvikelse kunde avläsas, vilket illustreras i Figur 39. Från de utförda 

statistiska analyserna valdes ett maximalt avstånd till 0,01 m. Minst antal punkter valdes till 300 utifrån 

det referensplan som innehöll minst antal punkter. Alla utförda kalibreringar redovisas i Bilaga A. 

 
Figur 39: Exempel på en statistisk analys för ett referensplan.  
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3.3 Fotogrammetri över rasgropen 
För att analysera rasgropen i Kiirunavaara användes en 3D modell skapad av LKAB:s mätingenjörer 

under 2019. Modellen hade skapats genom flygning med drönare över rasgropen och bearbetning av 

bilder i Pix4D. Flygningar över rasgropen utfördes med drönaren SmartPlane Freja utrustad med en 

Ricoh GR kamera. Den genererade modellen över rasgropen består av åtta mindre modeller som är 

byggda utifrån fyra flygningar, från Sjömalmsområdet och söderut, med varierande höjd och antal 

bilder. För 2019 erhölls totalt 2602 bilder utspridda på de fyra flygningarna tagna från en höjd av 100–

300 m, där 667 av bilder togs på Sjömalsområdet från en höjd av 100 m. Utsatta fixpunkter längs med 

rasgropen användes för att georeferera modellen. På Sjömalmsområdet mättes fixpunkterna in med 

statisk GPS där varje GPS loggade data var 15:e sekund. Totalt användes 20 GPS:er på stativ som fick 

stå i två timmar. 

Analyser på modellen utfördes med kd-tree algoritmen då den visade på bättre resultat i fältstudien. 

Likt fältstudien behövde ingångsparametrarna för algoritmen definieras innan den kunde användas. 

För de modeller där tydliga ytor fanns tillgängliga som kunde användas som referensplan gjordes 

kalibrering. De modeller där det inte gick att ta fram några referensplan användes de i förväg valda 

ingångsparametrarna. Alla parametrar som användes för kd-tree på de olika modellerna redovisas 

Bilaga B. Resultaten från bergmekaniska analysen kunde sedan jämföras mot de resultat som erhållits 

från sprickinventeringen, samt mot tidigare utförda underjordskarteringar och sammanställning av 

bland annat Mattsson m.fl. (2010), Bäckström m.fl. (2015b), samt Andersson (2020).  
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4 Resultat och analys 
Resultatavsnittet är uppdelat i tre delar med en efterföljande analys för varje del. Först beskrivs 

resultatet från sprickinventeringen på häng- och liggväggen, som inleds med en översiktlig beskrivning 

som följs av en mer detaljerad. I andra delen redovisas resultaten från den utförda fältstudien vid 

Coop-rondellen, där resultat från traditionell kartering jämförs med kartering från fotogrammetri. 

Avslutningsvis appliceras den erhållna metodiken från fältstudien på ett storskaligt test över rasgropen 

från 2019 UAV-flygningar. 

4.1 Sprickinventering 
Från de sammanställda sprickinventeringarna utförda på häng- och liggväggen har sprickutvecklingen 

och dess utbredningen studerats. Baserat på sprickutvecklingen har hängväggen delats in i sex mindre 

områden (Figur 40). På liggväggen finns endast ett fåtal sprickor vilket har markerats med en röd 

rektangel i Figur 40. En närbild på sprickorna för liggväggen redovisas i Figur 41. Indelningen av 

delområdena baseras främst på: 

• Lokaliseringen av sprickor  

• Var första synliga sprickan var dokumenterad 

• Vilket typ av utveckling som sker i områdena för sprickor, sjunkhål och kanter 

 
Figur 40: Indelning av sprickor, sjunkhål samt sättningar från åren 2005 – 2018. Röd markering visar på placeringen av sprickor 
på liggväggen. 

Sprickorna på liggväggen karterades för första gången 2009 och har sedan dess varit oförändrade fram 

till 2017 då en ny spricka upptäcktes sydöst om den gamla sprickan. Från 2017 var de två sprickorna 

oförändrade men vid kartering 2019 hade sprickorna vuxit ihop för att skapa en enda lång spricka, se 

högra bilden i Figur 41. 

N 
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Figur 41: Karterade sprickor på liggväggen från 2009 - 2019. 

4.1.1 Sprickor 
Inom varje område på hängväggen utfördes en separation av sprickor, sjunkhål samt kanter. I Figur 42 

nedan illustreras alla sprickor som är karterade på hängväggen under 2005 – 2018 inom respektive 

område. Sprickor förekommer i alla områden förutom i område 5. I område 2, 3, 4 samt 6 förekommer 

sprickor väldigt lokalt och på begränsade områden jämfört med område 1. Av område 2 till 6 

förekommer det störst spridning på sprickor inom område 2 och 3. De flesta av sprickorna är dock 

koncentrerade till västra delen av båda områdena. Inom område 3 förekommer en mindre uppsättning 

sprickor i de mer östliga delarna. För område 4 förekommer sprickor i två ansamlingar, en större som 

innehåller flertalet av alla sprickor i området, och en mindre som endast innehåller fåtalet sprickor. I 

område 6 förekommer få men distinkta och koncentrerade sprickor som sträcker sig genom hela 

området. Det förekommer även några mindre sprickor i den sydöstliga delen av området. Område 1 är 

beläget ovan Sjömalmen (takskivan) och har större spridning av sprickorna jämfört med övriga 

områden. Sprickorna sträcker sig från norr till söder, med en större ansamling sprickor i mitten av 

området som breder ut sig österut mot Kiruna stad. 

 
Figur 42: Lokalisering av sprickor inom område 1 – 6 för åren 2005–2018.  

N 

N 
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Område 1 

Vid den första karteringen i område 1 under 2005 fanns endast en mindre uppsättning sprickor. 

Sprickorna var främst lokaliserade till fem delområden där det förekommer hög sprickfrekvens, se 

markerade områden i Figur 43. Det förekom även en längre spricka som sträckte sig över 

gråbergstippen mellan delområde 1 och 2, samt några mindre parallella sprickor öster om delområde 

5.  

 
Figur 43: Resultat från första utförda karteringen 2005 i område 1. Områden med hög sprickfrekvens är markerade med röda 
ovaler. 

Utvecklingen av sprickorna inom område 1 har skett från 2005 fram till 2008 vilket redovisas i Figur 44. 

Sprickutvecklingen har främst skett inom de fem markerade delområdena, men det förekommer även 

mindre sprickor utanför delområdena. Under 2006 var de flesta sprickorna lokaliserade inom samma 

områden som föregående år, dock hade sprickfrekvensen ökat inom flera delområden. Inom 

delområde 2 och 3 hade flera nya parallella sprickor uppkommit med hög sprickfrekvens. Även ett 

flertal längre sprickor hade uppkommit inom delområde 1. Vid 2007 minskade sprickfrekvensen för 

nya sprickor över hela område 1, inklusive inom alla fem delområden. De flesta sprickor som 

karterades under detta år var belägna i samma områden som tidigare sprickor. Ett undantag var sydöst 

om delområde 4, där det uppkommit nya längre sprickor samt öster om delområdet. Längden på de 

flesta sprickorna hade vuxit och i delområde 1 samt 2 skedde en sammanfogning av sprickorna, som 

bildade två längre parallella sprickor med förgreningar på båda sidorna. År 2008 var det första året där 

det skedde nybildning av sprickor närmare staden, vilket var inom delområde 1 och 3. I delområde 5 

uppstod två parallella sprickor, en längre och en kortare. 
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Figur 44: Karterade sprickor för åren 2005 - 2008. Markerade områden (röda ovaler) visar områden som vid första karteringen 
2005 hade hög sprickfrekvens och hur dessa har utvecklats med tiden. Färgkoder för olika år enligt följande: grön=2005, 
lila=2006, orange=2007 och turkos=2008.  
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Från 2008 fram till 2012 skedde en utveckling av sprickornas lokalisering där flertalet sprickor bildades 

närmare staden, vilket illustreras med orange markering i Figur 45. Sprickor uppkom fortfarande i de 

gamla delområdena (röda markeringar). För sprickorna i och runt delområde 4 skedde en 

sammanfogning som tillsammans skapade flera långa sprickor, vilket resulterade i att delområde 4 blev 

större, se  Figur 45. 

 
Figur 45: Karterade sprickor under åren 2005 – 2012. Orange markering illustrerar nybildning av majoriteten av sprickorna 
från 2008 – 2012. Röda markeringar illustrera delområden för åren 2005 – 2008. Färgkoder för de olika åren enligt följande: 
grön=2005, lila=2006, orange=2007, turkos=2008, röd=2009, blå=2010, ljusgrön=2011 och rosa=2012. 

I tidsspannet 2013 till 2016 skedde endast en liten förflyttning av sprickornas lokalisering, istället 

uppstod de flesta nya sprickor inom samma områden som tidigare år. Det var först 2017 som nya 

sprickor uppstod längre in på hängväggen, som längst hade sprickbildningen förflyttat sig 132 m i 

delområde 2 (grön markering i Figur 46). Även längre nordöst i delområde 1 hade nya sprickor 

uppkommit, bland annat uppkom en lång spricka på ca 160 m från tidigare sprickor (markerade med 

orange i Figur 46). Under 2018 ökade sprickfrekvensen inom delområde 1, 2, 3 samt 5. Inom delområde 

3 växte flera långa parallella sprickor fram. Längre norrut i samma delområde uppstod tre 

sprickgrupper som innehöll flera parallella sprickor med hög sprickfrekvens. Även en helt ny spricka 

lokaliserad längre in på hängväggen än föregående år hade uppkommit. Denna är belägen inom 

delområde 4 i Figur 46. Sprickan sträcker sig över gamla järnvägen och den befintliga E10:an. 
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Figur 46: Karterade sprickor under åren 2005 - 2018. Röda markeringar illustrerar majoriteten av sprickorna för åren 2005 – 
2008. Orangea illustrerar nybildning av sprickor för åren 2008 – 2012, och grön markering illustrerar nybildning av sprickor 
för åren 2017 – 2018. Färgkoder i gröna områden enligt följande: turkos=2017, lila=2018.  

Område 2 

Redan vid första karteringen under 2005 fanns flera, jämnt fördelade sprickor inom område 2, se 

vänstra bilden i Figur 47. De sprickor som uppstod 2006 fram till 2010 hade samma lokalisering som 

de första karterade sprickorna. Ett undantag var dock år 2008 och 2009 då en sprickgrupp bestående 

av parallella sprickor uppkom längre in på hängväggen i nord-östlig riktning, markerat med rött i 

mittersta bilden i Figur 47. Efter 2010 fram till 2018 uppstod endast mindre sprickor, alla med samma 

lokalisering som tidigare år. Undantag var dock 2015 då en ny spricka uppkom längre in på hängväggen, 

se orange markering i högra bilden i Figur 47. 

Majoriteten av sprickorna inom område 2 uppkom främst på nästan samma plats som de gjorde vid 

den första karteringen. Längden på sprickorna variera under åren men generellt har längden vuxit 

sedan de först upptäcktes. Till skillnad från område 1 finns det endast ett ställe som innehåller 

sprickgrupper (röd markering i mittersta bilden i Figur 47). Observera att det efter 2010 slutar uppstå 

sprickor kontinuerligt, istället uppstod mindre sprickor sporadiskt under åren 2011 - 2018. Dessa 

uppstod i anslutning till sjunkhål. Generellt sett över hela området är sprickornas lokalisering mer 

koncentrerade jämfört med område 1. 

Gamla 

järnvägen 

N 

5 
4 

3 

2 

1 



45 
 

   
Figur 47: Resultat från karterade sprickor inom område 2. Bild 1 visar de första karterade sprickorna 2005; bild 2 karterade 
sprickor från åren 2005 – 2010. Sista bilden (3) karterade sprickor för åren 2005 – 2018. Den röd ovalen visar nya sprickor som 
var lokaliserade längre in på hängväggen under 2008. Orangea ovalen visar ny spricka längre in på hängväggen under 2015. 

Område 3 

Under första karteringen som utfördes 2005 i område 3 var de flesta sprickorna lokaliserade i västra 

delen av området. Undantag fanns för två sprickor som dokumenterades i mitten, samt östra delen av 

området, se röda markeringar i vänstra bilden i Figur 48. Vid utförd kartering 2006 hade flera nya, 

parallella sprickor med hög sprickfrekvens uppkommit. De flesta var lokaliserade i samma områden 

som föregående år (se mittersta bilden i Figur 48), med undantag för en spricka som var lokaliserad 

mellan delområde 1 och 3. Från 2007 fram till 2014 uppstod inga nya sprickor längre in på hängväggen, 

däremot uppstod det sprickor inom samma områden som tidigare år. Bland annat växte sprickor från 

delområde 1 österut mot delområde 2 (se orange markering i högra bilden i Figur 48). Efter 2014 och 

fram till 2018 uppkom det sprickor längre in på hängväggen i två omgångar. Första gången var 2015 då 

två nya sprickor uppkom ungefär 100 m längre österut i hängväggen (gul markering i Figur 49). Under 

de två efterkommande åren uppstod inga nya sprickor. Andra gången nybildning av sprickor skedde 

var 2018 då en ny spricka karterades ca 150 m längre in på hängväggen än föregående spricka (grön 

markering i Figur 49).  

Sprickorna som karterades i delområde 3 (vänstra bilden i Figur 48) under 2005 – 2006 återfanns aldrig 

i kommande års karteringar. Observera att dessa ändå finns med i bilder från senare karteringar. 

Överlag är sprickutvecklingen begränsat till specifika områden. Efter att en ny spricka lokaliserats 

längre in på hängväggen är efterkommande års sprickor oftast begränsade till samma ställe, vilket går 

att se för åren 2015 – 2018. Efter att en ny spricka 2015 karterades längre in på hängväggen var 

sprickorna för åren 2016 och 2017 lokaliserade på exakt samma ställe. Det skulle dröja fram till 2018 

innan en ny spricka uppstod längre in på hängväggen. I område 3 är sprickornas lokalisering och 

utbredning ännu mer koncentrerad jämfört med område 2. 

1 2 3 

N 



46 
 

 
Figur 48:Karterade sprickor inom område 3. Bild 1 visar sprickor karterade 2005, bild 2 sprickor karterade 2005 - 2006 och bild 
3 visar alla sprickor karterade 2005 - 2014. 

   
Figur 49: Vänster bild visar karterade sprickor för 2005 - 2015. Höger bild visar karterade sprickor för 2005 - 20018. Gula 
ovalen i vänstra bilden illustrerar ny spricka under 2015 som är lokaliserad längre in på hängväggen. Den gröna ovalen 
illustrerar en ny spricka som är lokaliserad längre in på hängväggen under 2018. 
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Område 4 

De första sprickorna som karterades i område 4 var under 2006 och bestod av en stor sprickgrupp med 

flera parallella sprickor, samt en mindre spricka i västligaste delen av området. Från 2006 fram till 2013 

har sprickutvecklingen främst skett inom samma områden; notera att för åren 2009 – 2011 har 

sprickorna spridit sig i nordlig riktning (se blå markering i bild 2 i Figur 50). Det var först 2014 som nya 

sprickor karterades längre in på hängväggen (orange markering i bild 3 i Figur 50). De nya sprickorna 

var belägna ungefär 100 m längre in på hängväggen jämfört med tidigare sprickor. Nästkommande år 

karterades inga nya sprickor längre in på hängväggen, de är istället observerade på samma ställe som 

sprickorna från 2014. Det är först två år senare (2016) som nya sprickor lokaliseras ännu längre in på 

hängväggen (röda markeringar i bild 4 i Figur 50). Dessa är placerade ungefär 90 m längre in i 

hängväggen jämfört med tidigare sprickor. Under resterande år fram till 2018 uppstod inga nya 

sprickor längre in på hängväggen. De sprickor som karterades är istället lokaliserade i samma områden 

som tidigare sprickor. 

Den största ansamlingen av sprickor återfinns  inom samma område som när de först upptäcktes under 

2006. Genom åren har sprickorna utvecklats från korta tunna sprickor till långa sprickor som sträcker 

sig i nord-sydlig riktning. Från att de första sprickorna upptäcktes fram till den sista karteringen har nya 

sprickor uppkommit i två omgångar. Nybildning  av sprickor sker under de sista fyra åren. Första gången 

under 2014 (orange markering i Figur 50) och andra under 2016 (röda markeringar i Figur 50). 

 
Figur 50: Karterade sprickor i område 4 för åren 2005 - 2018. Första bilden visar år 2005, andra bilden 2005 - 2013 och tredje 
bilden 2005 - 2018. Den blåa ovalen illustrerar sprickor för 2009 – 2011 som vuxit mot norr. Orangea ovalen illustrerar ny 
sprickbildning för 2014, belägna längre in på hängväggen. Röda ovaler markerar sprickor lokaliserade längre in på 
hängväggen under 2016. 
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Område 6 

När första karteringen utfördes 2005 inom område 6 hittades fyra tunna sprickor (röd markering i övre 

bilden i Figur 51). Under 2006 var de flesta sprickor lokaliserade på samma ställe som föregående år. 

Längden på flertalet av sprickorna hade dock ökat. Dessutom hade en ny, lång spricka upptäckts 

nordväst om övriga sprickor. Denna spricka (markerad med grönt i nedre bilden i Figur 51) sträcker sig 

över en gammal gråbergstipp. Efter att den nya sprickan karterats uppkom alla sprickor fram till 2010 

på samma ställe. Under 2011 karterades två nya sprickor, båda belägna längre in i hängväggen, se övre 

bilden (markerad med orange) i Figur 52. 

 
Figur 51: Karterade sprickor på område 6 för åren 2005 (övre bilden) samt 2006 (nedre bilden). Röd oval visar de första 
sprickorna som karterades på området. Grön markering illustrerar första nya sprickan under 2006. 

Efter 2011 och fram till 2014 karterades alla nya sprickor på samma platser som tidigare år. Under 2015 

bildades två nya sprickor, denna gång längre in på hängväggen vid nordöstra hörnet av område sex 

(orange markering i nedre bilden i Figur 52). Från 2016 och fram till 2018 uppstod inga nya sprickor 

längre in på hängväggen. Notera att de långa sprickorna är karterade från ortofoto. De mindre 

sprickorna (markerade i med orange i nedre bilden i Figur 52) är alla karterade för hand ute i fält.   
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Från att de stora sprickorna upptäcktes har de varit oförändrade genom åren. De mindre sprickornas 

längd har vuxit marginellt, dock har bredden ökat. Observera att sprickorna ”vrider upp sig” mot norr 

längre österut i området. I de västra delarna av området är sprickorna orienterade i mer 

nordnordvästlig riktning medan i de östra delarna är sprickorna orienterade i nord-sydlig riktning. Av 

de två mindre sprickorna bryter den östligaste sprickan av mot den generella orienteringen. Denna är 

istället orienterad i väst-östlig riktning.  

 

 
Figur 52: Karterade sprickor i område 6. Övre bilden visar åren 2006 - 2010. Nedre bilden visar åren 2006 – 2018. Orange 
markering i nedre bilden visar två nya sprickor som uppstod längre in på hängväggen 2015.  
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Orienteringen för sprickorna inom respektive området på hängväggen har plottats som rosdiagram 

vilket visas i Figur 53 nedan. Den generella orientering över hängväggen tenderera att vara i nord-

sydlig riktning, med variation inom vissa områden. I område 1 förekommer en större mängd sprickor i 

NNV-SSO riktning, men även i NNO-SSV riktning. För område 2, 4 och 6 är den huvudsakliga 

orienteringen i nord-sydlig riktning och för område 3 är orienteringen i NNV-SSO samt i nord-sydlig 

riktning.  

Resultaten stämmer förhållandevis bra överens med kartering på hängväggen under jord av Bäckström 

m.fl. (2015b), som fann att den huvudsakliga orienteringen var i nord-sydlig riktning med undantag 

mellan koordinaterna Y17 till Y25, vilket inkluderar område 2 och 3, där flertalet sprickor hade VNV till 

NV riktning. I område 2 förekommer även flertalet sprickor med en mer NV riktning.  

 
Figur 53: Rosdiagram över sprickornas orientering för respektive område på hängväggen.   
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4.1.2 Sjunkhål 
Alla karterade sjunkhål på hängväggen redovisas i Figur 54. Sjunkhålen är begränsade till främst tre 

områden, område 2 och 3 samt i södra delen av område 1. Sjunkhål förekommer även sporadiskt i 

område 4, 5 och 6. Observera att i område 5 finns en stor koncentration av sjunkhål. Dessa bedöms 

dock inte vara påverkade av gruvbrytningen men har ändå tagits med när sprickinventeringar utförts. 

Eftersom området är beläget på en gammal gråbergstipp är en trolig orsak till förekomsten av sjunkhål 

att tippen vid tidigare skeden återanvänts för att senare återfyllas med grövre material i botten och 

finkornigare material ovanpå. De finkornigare material kan då vid t.ex. regn ha sjunkit genom det 

grövre materialet. Ingen fortsatt analys kommer att utföras inom område 4 och 6 eftersom sjunkhålen 

anses vara för få. I område 6 finns tre sjunkhål som alla uppstod 2017. Under 2018 var dessa 

oförändrade. Även för område 4 finns det tre sjunkhål, där det första sjunkhålet karterades 2013 och 

de resterande två sjunkhålen upptäcktes under 2018 års kartering. 

 
Figur 54: Lokalisering av sjunkhål inom område 1 – 6 för åren 2005 – 2018.   
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Område 1 

De första sjunkhålen som karterades i område 1 noterades under 2008, se vänstra bilden i Figur 55. 

Sjunkhålen var lokaliserade i sydöstra delen av området med undantag för ett sjunkhål. Utvecklingen 

av sjunkhål från 2008 fram till 2018 skedde helt i den sydöstliga delen av område 1 (röd markering i 

högra bilden i Figur 55), oftast i anslutning till äldre sjunkhål.  

Under 2009 hade få nya sjunkhål uppkommit; de flesta var istället samma sjunkhål som föregående år. 

Några av dessa hade dock vuxit sig större. De nya sjunkhålen som uppkommit var i anslutning till de 

gamla. Det hade alltså inte uppkommit några nya sjunkhål längre in på hängväggen. Vid 2010 års 

kartering hittades nya sjunkhål lokaliserade längre in mot hängväggen. Efter 2010 och fram till 2014 

karteras inga nya sjunkhål. De befintliga sjunkhålen hade dock vuxit.  

  
Figur 55: Karterade sjunkhål på område 1. Till vänster visas de första karterade sjunkhålen 2008. Till höger i den röda 
rektangeln visas alla karterade sjunkhål från 2008 - 2018. 

Under 2015 karterades tre nya sjunkhål, dock inte längre in på hängväggen. Mellan åren 2015 – 2018 

karterades inga nya sjunkhål längre in på hängväggen, däremot uppstod nya sjunkhål i anslutning till 

gamla. Under 2018 utvecklades flera befintliga sjunkhål till en längre sättning (röd markering i Figur 

56).  

Inom område 1 är majoriteten av sjunkhålen koncentrerade till samma område. Från att första 

sjunkhålen upptäcktes tenderar majoriteten av nya sjunkhål att uppstå i anslutning till de äldre. Många 

av de äldre sjunkhålen har blivit både djupare samt vuxit i bredd och längd. Notera att ungefär hälften 

uppstod i områden där det under tidigare år har karterats sprickor, se orange-markerade områden i 

Figur 57. I områden med stor koncentration av sjunkhål har det däremot inte förekommit några 

sprickor innan sjunkhålen upptäcktes. 
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Figur 56: Karterade sjunkhål i östra delen av område 1 för 2008 – 2014. Röd rektangel visar en längre sättning. 

 
Figur 57: Karterade sjunkhål under 2008 – 2018. Markerade områden där sprickor har karterats innan sjunkhålen uppstod.  
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Område 2 

I område 2 karterades de första sjunkhålen 2006. Vid karteringen hittades totalt sex sjunkhål 

(markerade med rött i bild 1 i Figur 58), varav fem var lokaliserade intill varandra. Det sjätte sjunkhålet 

var beläget längre norrut. Från att sjunkhålen upptäcktes fram till 2008 uppstod flera nya sjunkhål (bild 

2 i Figur 58), alla inom samma område som tidigare sjunkhål. Under de resterande åren fram till 2018 

skedde utvecklingen av sjunkhål främst inom samma områden som där de första upptäcktes 2006, 

med undantag för 2009 och 2016. Flera av sjunkhålen växer i både bredd och längd. I vissa områden 

växer sjunkhålen samman och konverterar till långa, ovala sjunkhål, vilket bland annat sker under 2012.  

Vid kartering 2009 upptäcktes flera sjunkhål längst en ”linje” som sträcker sig i nord-västlig riktning 

(orange markering i bild 3 i Figur 58). Det var första gången sjunkhål uppstod utanför den generella 

grupperingen. De är dock ej lokaliserade längre in på hängväggen. Under 2016 karterades ett större 

sjunkhål beläget längre in på hängväggen (se grön markering i bild 4 i Figur 58). Efter 2016 och fram till 

2018 har inte sjunkhålen utvecklats något.  

Till skillnad från område 1 uppstod alla sjunkhål före det karterades någon spricka i området. När 

sjunkhålen upptäcktes var det flesta av dem koncentrerade till ett och samma område. Utvecklingen 

av nya sjunkhål under kommande år skedde i samma område som där de först karterades. Totalt 

förekommer det sjunkhål på tre ställen. Lokaliseringen är alltså betydligt mer begränsad 

(koncentrerad) än i område 1 på Sjömalmen. 

 
Figur 58: Karterade sjunkhål i område 2 för 2006 - 2018. Första bilden visar 2006, andra 2006 – 2008, tredje bilden 2008 – 
2015 och sista bilden 2008 – 2018. 
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Område 3 

Första gången sjunkhål i område 3 upptäcktes var under kartering 2007 då ett område bestående av 

fem sjunkhål nära varandra karterades. Ett år senare under 2008 upptäcktes två nya, belägna ca 70 m 

ifrån varandra. Båda var lokaliserade längre in på hängväggen än föregående år. Avståndet mellan 

sjunkhålen från 2007 och det närmaste sjunkhålet under 2008 var 45 m. Under 2009 karterades ett 

nytt område bestående av fem sjunkhål. Dessa var belägna i närheten till äldre befintliga sjunkhål 

(orange markering i bild 2 i Figur 59). Inget av dem var dock beläget längre in på hängväggen. År 2010 

karterades ett nytt sjunkhål, återigen i närheten av ett redan befintligt sjunkhål. Mellan 2010 och 2011 

uppstod inga nya sjunkhål. Nästa gång ett nytt sjunkhål karterades var under 2012, även detta i 

närheten av befintliga sjunkhål.  

Vid kartering utförd 2013 upptäcktes flera nya sjunkhål varav ett var beläget längre in på hängväggen 

(gul markering i bild 3 i Figur 59). Mellan 2014 och 2018 uppstod flera sjunkhål, varav alla var belägna 

i närheten av redan befintliga sjunkhål. Ingen av dessa var dock belägna längre in på hängväggen. Flera 

av de befintliga sjunkhålen har vuxit i både bredd och längd, några har även blivit djupare. 

Inom område 3 är förekomsten av sjunkhål väldigt koncentrerade och utveckling av nya har främst 

skett inom samma område som de äldre. Koncentrationen av sjunkhål är störst i område 3 jämfört 

med både område 1 och 2. Av alla sjunkhål är det endast ett fåtal som uppkommit i områden där det 

under tidigare år karterats sprickor, vilket illustreras i Figur 60. 

 
Figur 59: Karterade sjunkhål inom område 3 för åren 2007 – 2018. Första bilden visar 2007 – 2008, andra bilden 2007 – 2009, 
tredje bilden 2007 – 2013 och sista bilden 2007 – 2018. 
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Figur 60: Områden där sprickor har utvecklats innan sjunkhål har uppstått. Till vänster en översiktsbild och till höger en närbild.  
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Orienteringen av sjunkhålen relativt varandra inom respektive område på hängväggen redovisas i form 

av rosdiagram i Figur 61. Sjunkhål i område 3, 4 och 6 har en huvudsaklig orientering i VNV-OSO 

riktning. För område 1 och 2 är det mer variation i orienteringen. Här är den dominerande 

orienteringen i nord-sydlig riktning men det förekommer även flertalet sjunkhål med VNV-OSO 

riktning. 

Sjunkhålens utbredning i område 3, 4 och 6 uppvisar en orientering som stämmer överens med den 

orientering som Mattsson m.fl. (2010) har sammanställt för sprickor i liggväggen. För område 1 och 2 

är orienteringen i linje med det som Bäckström m.fl. (2015b) konstaterar är den huvudsakliga 

orienteringen för sprickor i hängväggen (nord-sydlig riktning). Orienteringen sammanfaller även med 

vad som generellt är känt för sprickor i KUJ. 

 
Figur 61: Rosdiagram över sjunkhålens orienteringen för respektive område på hängväggen.  

N 



58 
 

4.1.3 Kanter 
I Figur 62 visas alla karterade kanter på hängväggen. Utvecklingen av kanterna har varit statisk i de 

flesta områdena under alla år. I område 2 och 3 karterades kanten första gången vid sprickinventering 

2005 och har sedan dess varit lokaliserad på samma ställe genom åren. Område 4 fick sin första kant 

karterad 2009 och har sedan dess varit statisk fram till 2016 då en ny kant uppkom långt österut i 

området. Sedan dess har den nya kanten varit belägen på samma ställe fram till 2018. För område 6 

har placeringen på kanten varit samma sedan den upptäcktes 2007, däremot har längden vuxit lite 

genom åren. I område 5 förekommer inga kanter. Det område som sticker ut gällande utspridningen 

av kanter är område 1 som är beläget ovan Sjömalmen (takskivan). Till skillnad från resterande 

områden har nya kanter uppstått i detta område österut närmare staden genom årens gång, ett 

beteende som är förväntat allteftersom brytning fortgår mot djupet och rasgropen växer.  

 
Figur 62: Lokalisering av kanter inom område 1 – 6 för åren 2005 – 2018.  
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 Område 1 

Under första karteringen 2005 påträffades fyra mindre kanter begränsade till tre delområden, se 

markerade områden i Figur 63. Inom delområde 1 och 3 förekommer två mindre kanter, och i 

delområde 2 finns två längre kanter. 

  
Figur 63: Resultat från utförd kartering 2005 över område 1. Röda ovaler illustrerar områden med karterade kanter. 

Hur utvecklingen av kanter sker efter 2005 fram till 2009 redovisas i Figur 64 nedan. Redan under 2006 

upptäcktes en ny kant, belägen längre in på hängväggen (delområde 4 i Figur 64). Under 2007 var 

kanterna i alla delområden, med undantag för delområde 3, lokaliserade på samma ställe som 

föregående år. I delområde 3 (Figur 64 nedan) upptäcktes en ny kant belägen längre in på hängväggen. 

Under 2008 var placeringen på kanterna inom delområde 1, 3 och 4 samma som föregående år. Även 

längden på de flesta kanterna var samma som föregående år med undantag för delområde 1 där 

kanten hade vuxit i västlig riktning. Inom delområde 2 hade det uppstått två nya kanter, en längre och 

en kortare, båda belägna längre in på hängväggen. De två nya kanterna var belägna 87 m från 

föregående års kant. Under 2009 skedde återigen en nybildning av kanter längre in på hängväggen. 

Nybildning skedde inom delområde 2, 3 och 4. I delområde 1 karterade ingen kant under 2009. 
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Figur 64: Karterade kanter under åren 2006 – 2009. Röda ovaler visar områden där utveckling av kanter har skett sedan första 
kanten karterades 2005. Färgkoder för respektive år är följande: lila=2006, orange=2007, turkos=2008 och röd=2009. 

Mellan 2009 – 2011 skedde inga större förändringar av kanterna. Under 2011 upptäcktes en nya stor 

kant strax norr om delområde 1 (orange markering i Figur 65). Denna var belägen ca 130 m längre in 

på hängväggen än föregående års kanter. Notera att det finns en mindre kant mellan delområde 2 och 

4 (orange markering Figur 65). Denna kant karterades redan 2010 och var under 2011 oförändrad. Den 

var belägen ca 32 m längre in på hängväggen än föregående år.  

För åren 2011 – 2017 sker en förflyttning (nybildning) av kanter längre in på hängväggen. Under 2013 

växte kanterna i delområde 3 och 4 samman för att skapa en ny lång kant (se grön markering i Figur 

66) som delvis sträckte sin in på delområde 2. Mellan 2013 och 2017 växte kanterna inom alla 

delområden samman och skapade en lång kant som sträckte sig över hela takskivan, se högra bilden i 

Figur 66. Under kartering 2018 lokaliserades en ny kant i norra delen belägen längre in på hängväggen 

jämfört med föregående år (röd markering i Figur 67).  
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Sedan de första kanterna upptäcktes 2005 har utvecklingen av nya kanter främst skett inom samma 

områden. Under de första fem åren är det endast några få kanter som uppstått längre in på 

hängväggen. Det är först 2011 som en större kant lokaliseras längre in på hängväggen. Efterkommande 

år karterades mindre kanter längre in på hängväggen, men det är först 2013 som det uppstod flera 

större kanter. Under 2014 har de södra kanterna vuxit samman ännu mer och sträcker sig nu över 

halva takskivan. Kanterna har fortsatt att växa samman under kommande år och under 2017 hade de 

vuxit samman med de norra kanterna. Det är alltså mellan 2013 – 2014 som kanterna börjat växa ihop 

med varandra. Notera att efter 2014 har det inte uppkommit kanter längre in på hängväggen, de är 

istället belägna på samma ställen som innan, med undantag för 2018.  

 
Figur 65: Karterade kanter under åren 2005 – 2011. Röda ovaler illustrerar spridning av kanter under åren 2005 – 2009. 
Orangea ovaler illustrera nybildning av kanter åren 2010 – 2011.  
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Figur 66: Bild över karterade kanter 2005 – 2017. Till vänster, kanter åren 2005 – 2013. Till höger, kanter åren 2005 – 2017.  
Grön oval illustrerar sammanfogning av kanter i delområde tre och fyra. 

 
Figur 67: Alla karterade kanter för område1 åren 2005 – 2018. Röd markering illustrerar en ny kant som karterades längre in 
på takskivan under 2018.  
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Område 2 och 3 

Första kanten som upptäcktes i område 2 och 3 var under 2006. Sedan dess har kanterna varit 

lokaliserade på samma ställe fram till 2008. Efter 2008 har inga fler kanter karterats, detta gäller för 

båda områdena. Längden på kanterna har vuxit med åren men orienteringen har varit densamma. 

Sedan sista kanten karterades under 2008 har både område 2 och 3 spruckit upp och flera sprickor har 

uppkommit långt in på hängväggen i båda områdena, kanterna har dock varit oförändrade.  

 
Figur 68: Karterade kanter i område 2 och 3 under 2006 – 2008.  
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Område 4 

I område fyra karterades första kanten 2009 (grön markering i Figur 69) och det skulle dröja sju år 

innan nästa kant upptäcktes under 2016 (röd markering i Figur 69). Den nya kanten var lokaliserad ca 

250 m längre in på hängväggen. Sedan dess har ingen ny kant karterats längre in på hängväggen, den 

befintliga kanten har dock blivit längre och djupare fram till 2018.  

Område 4 skiljer sig från resterande områden med avseende på lokalisering av kanterna. I övriga 

områden har kanterna antingen nybildats succesivt längre in på hängväggen med åren (område 1) eller 

så har kanterna varit konstanta sedan de först upptäcktes (område 2 och 3). Område 4 är således det 

enda område där kanten efter den upptäcktes varit konstant under flera år för att sedan följas av en 

nybildning långt in på hängväggen och därefter vara oförändrad igen. 

  
Figur 69: Karterade kanter i område 4 under åren 2009 - 2018.  

N 



65 
 

Område 6 

I område 6 karterades första kanten 2007 (övre bilden i Figur 70) och sedan dess har kantens placering 

varit oförändrad. Med åren har både längden och djupet blivit större (nedre bilden i Figur 70). Likt 

område 2 och 3 har kantens placering varit oförändrad sedan den upptäcktes. Sett över hela 

hängväggen har kanterna i område 2, 3 och 6 varit lokaliserade på samma plats.  

 
Figur 70: Karterade kanter för område 6 under 2007 - 2018. I övre bilden syns första kanten som karterades i området (2007). 
I nedre bilden syns den karterade kanten för åren 2007 – 2018.  
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För område 2, 3, 4 och 6 har kanterna en orientering i nord-sydlig till nordnordöstlig riktning. I område 

1 har flertalet av kanterna en orientering i NNO-SSV riktning. Vid jämförelse mot data från Bäckström 

m.fl. (2015b) följer orienteringen för kanterna inom område 2 till 6 den huvudsakliga orienteringen för 

sprickor i KUJ och Sjömalmen på hängväggen.  

 
Figur 71: Rosdiagram över kanternas orientering för respektive område på hängväggen. 
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Sammanfattningsvis över hängväggen uppkommer sprickor, sjunkhål och kanter mer spritt i norra 

delen av hängväggen (Sjömalmen) för att bli mer koncentrerade längre söderut. För sprickor sker 

utvecklingen och uppkomsten främst i samma område som där de först upptäcktes. I område 2, 3 och 

4 sker utvecklingen av sprickor nästan uteslutande i anslutning till där de först upptäcktes under första 

karteringen. Uppkomsten av sprickor i område 2 avtar nästan helt efter 2010. Nybildning av sprickor 

längre in på hängväggen för område 3 och 4 sker först de sista tre till fyra åren. I område 6 sker 

nybildning av sprickor endast under tre tidsperioder, mellan 2006 – 2010 samt under 2011 och 2015. 

För område 1 är utvecklingen och nybildningen av sprickor mer kontinuerlig genom åren. Gemensamt 

för alla områden är att efter en nybildning av sprickor längre in på hängväggen har skett uppkommer 

nya sprickor på samma ställe, innan ytterligare nybildning sker ännu längre in på hängväggen några år 

senare.  

Uppkomsten av sjunkhål har främst skett i område 1, 2 samt 3, men det förekommer även några 

enstaka sjunkhål i område 4 och 6. Liksom för sprickor sker utvecklingen för majoriteten av sjunkhålen 

i nära anslutning till där de först upptäcktes, vilket gäller främst för område 1 och 2. I område 3 är det 

lite större utspridning på sjunkhålens uppkomst, dock ändå inom ett begränsat område. Gemensamt 

för alla sjunkhål är att nybildning på andra ställen sker periodvis. Efter nya sjunkhål har upptäckts 

uppstår efterkommande sjunkhål ofta inom samma område under ca tre års tid innan en nybildning 

sker på annat ställe. 

För kanter inom område 2, 3 och 6 har placeringen varit oförändrad sedan de först upptäcktes, dock 

har de blivit större med åren. Inom område 4 var kanten oförändrad sedan den först karterades 2009 

fram till 2016. Under 2016 hade en ny kant uppstått ca 250 m längre in på hängväggen. Från 2016 fram 

till 2018 var den nya kanten oförändrad. För område 1 har det varit större nybildning av kanternas 

placering samt utsträckning genom åren. Under de tre första åren var kanterna placerade på samma 

ställe. Vid 2008 skedde den första nybildningen av kanter längre in på hängväggen. De efterkommande 

åren hade kanterna samma placering och det var först 2011 som en lång kant karterades längre norrut. 

Genom åren har kanter inom område 1 nybildats längre in på hängväggen och takskivan, samtidigt som 

de har vuxit samman med varandra. Vid sista karteringen som utfördes har samtliga kanter inom 

område 1 vuxit samman och för att sträcka sig genom hela området.  
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4.2 Jämförelse mellan deformationszoner och sprickinventering 
Av de deformationszoner som tolkats av Mattsson m.fl. (2010) i Kirunaområdet är det åtta som korsar 

något av de sex områdena som innehåller sprickor, sjunkhål eller kanter. Av dessa åtta är det tre som 

helt korsar något av områdena, resterande är delvis belägna inne på de olika områdena. 

Deformationszonernas placering på hängväggen illustreras i Figur 72 samt deras orientering i Tabell 5 

nedan. Observera att lila färger på de inlagda deformationszonerna i MicroStation illustrerar hur 

deformationszonen utbreder sig mot djupet, vilket visar stupningsriktningen. 

Tabell 5: Orientering för tolkade deformationszoner av Mattsson m.fl. (2010). 

ID Strykning [°] Stupningsriktning [°] Stupning [°] 

DZ010* 112 202 77 

DZ011* 119 209 68 

DZ012 127 217 78 

DZ024* 22 112 85 

DZ025 42 132 90 

DZ026 42 136 90 

DZ027* 58 148 79 

DZ033 348 78 43 

*Deformationszoner som delvis är belägna inom något av område 1 till 6 på hängväggen. 

 
Figur 72: Lokalisering för tolkade deformationszoner av Mattsson m.fl. (2010) på häng- och liggväggen.  

N 
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Av de åtta deformationszonerna i Figur 72 är fem lokaliserade i område 1 (DZ025, DZ026, DZ027, DZ011 

och DZ033). I område 2 korsar deformationszon DZ012 i väst-östlig riktning och stupar i sydlig riktning 

mot område 3. För område 4 och 5 finns det inga deformationszoner som korsar områdena. Längst i 

söder förekommer två deformationszoner (DZ010 och DZ024), belägna i område 6.  

Generellt sett över hängväggen återfinns en eller flera korsande deformationszoner i områden med 

hög sprickfrekvens och/eller stor ansamling sjunkhål. I område 1 som är det område på hängväggen 

med störst ansamling sprickor och kanter finns tre deformationszoner som helt korsar området och 

två som delvis korsar området, vilket visas i Figur 73. Den plats i område 1 som har haft störst 

koncentration av sprickor och kanter genom åren (gul markering i Figur 73) korsas av tre 

deformationszoner (DZ033, DZ026, DZ025). De flesta kanter och sprickor har samma orientering och 

stryker parallellt med deformationszon DZ033, se Figur 74 och Figur 75. Deformationszon DZ033 har 

en stupningsriktning på 78° och en stupning på 43° mot nordöst. Lokaliseringen av de flesta sjunkhålen 

i område 1 (vit markeringen i Figur 73) är i närheten av deformationszon DZ033 men även DZ026 som 

stupar i riktning mot sjunkhålen. 

 
Figur 73: Deformationszoner som helt eller delvis korsar område 1. Den gula ovalen visar område med hög koncentration av 
kanter och sprickor som korsas av tre deformationszoner (DZ033, DZ026 och DZ025). Den vita ovalen visar det område med 
störst koncentration av sjunkhål.  

N 
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Figur 74: Karterade sprickor från åren 2005 – 2018 tillsammans med deformationszon DZ033. 

 
Figur 75: Karterade kanter från åren 2005 – 2018 tillsammans med deformationszonerna DZ033 och DZ027. 

N 

N 
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I närheten av område 2 och 3 återfinns tre deformationszoner (DZ012, DZ025 och DZ033), se Figur 76. 

Av deformationszonerna är det två som korsar område 2 (DZ012 och DZ033) och en som korsar 

området 3 (DZ033). Orienteringen på DZ033 är NNV-SSO riktning med en stupning mot öster. 

Deformationszon DZ012 korsar område 2 i NNO-SSV riktning och stupar i sydlig riktning mot område 

3. Varken område 2 eller 3 korsas av deformationszon DZ025, däremot har den en stupning i östlig 

riktning mot båda områdena. Till skillnad från område 1 där sprickor och kanter löper parallellt längst 

med deformationszonerna, så löper sprickorna och kanterna i område 2 och 3 vinkelrät mot korsande 

deformationszoner (Figur 76). 

Inom både område 2 och 3 förekommer en större koncentration av sjunkhål, belägna lika långt in på 

hängväggen för respektive område. Sjunkhålen uppträder i skärningsområdet mellan de två 

deformationszonerna.  

 
Figur 76: Bild över karterade sprickor, sjunkhål och kanter i område 2 och 3 tillsammans med tolkade deformationszoner. Vit 
oval illustrerar karterade sjunkhål i område 2 och 3.  

N 
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Område 6 har två deformationszoner (DZ010 och DZ024) som korsar området enligt Figur 77. Vissa av 

sprickorna och kanterna i området ser ut att följa orienteringen för DZ024 som har en stupningsriktning 

på 112° och en stupning på 85° mot öst. Notera att deformationszonerna som är inlagda i MicroStation 

inte korsar området utan slutar strax innanför.  

 
Figur 77: Deformatonszoner i närheten av område 6. 

Generellt sett över hängväggen återfinns störst spridning på sprickor och kanter i områden som 

innehåller flera korsande deformationszoner. Flertalet av både sprickor och kanter tycks även 

uppkomma i samma riktning som deformationszonerna. Detta är mest tydligt i område 1 där flera 

sprickgrupper bestående av parallella sprickor med hög sprickfrekvens uppkommer längs med 

deformationszonerna. I område 6 finns inga deformationszoner som helt korsar området, dock 

uppvisar flera av sprickorna och kanterna liknande orientering vilket kan tyda på att 

deformationszonerna kan fortsätta längre in på hängväggen än vad som är tolkat. Även sjunkhålen 

uppstår i områden med flera deformationszoner. I område 2 och 3, där de flesta sjunkhålen är 

lokaliserade, återfinns tre deformationszoner, varav en korsar område 2. Två av deformationszonerna 

stupar även ner mot område 2 och 3. Baserat på jämförelserna mellan sprickinventeringarna och 

tolkade deformationszoner verkar majoriteten av sprickorna, sjunkhålen och kanterna på hängväggen 

uppkomma i nära anslutning till korsande deformationszoner.   

N 
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4.3 Fältstudie 
Den traditionella karteringen på berghällen gav totalt sju väldefinierade sprickplan (se Figur 35 i kapitel 

3.2.1) där strykning, stupning och area redovisas i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Traditionellt karterade sprickplan på berghällen nära stora Coop. 

ID Strykning [°] Stupning [°] Area (cm2) 

1 75 90 621 

2 135 80 3520 

3 255 75 2520 

4 260 80 1260 

5 240 90 2268 

6 5 70 750 

7 105 65 1000 

 

Mätingenjörernas modell resulterade i ett 3D-punktmoln bestående av cirka 11 miljoner punkter med 

en genomsnittlig pixelstorlek på 2,4 cm och en area på 0,1 km2, se Figur 78. Modellen var dock inte 

fullständig och stora delar av berghällens front hade inte lyckats återskapas av programvaran (nr 4 i 

Figur 78), vilket gjorde att inga resultat kunde erhållas. En trolig orsak är den höga höjden i kombination 

med vertikal vinklad kamera. Eftersom bilder togs från en höjd av 100 m och berghällen mäter endast 

ca 3 m i höjd och 7 m i bred resulterade det i försämrad kvalité. Kvalitén hade kunnat förbättras genom 

att flyga med quadrocopter på lägre höjd med en kamera vinklad i 45°. Däremot hade detta 

förfaringssätt inte återspeglat de förhållanden som råder vid flygning över rasgropen, vilket innebär 

att resultaten som erhålls från fältstudien inte går att applicera på ett storskaligt test över rasgropen.  

 
Figur 78: 3D-punktmoln över Coop-rondellen skapad av gruvmätarna från deras UAV-flygning. Modellen är inzoomad i fyra 
steg. 

För att få en modell med bättre kvalité användes bilder tagna med en mobilkamera för att skapa en 

3D-modell. Både programvaran VisualSFM och Pix4D användes för att skapa modeller utifrån bilderna. 
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En jämförelse mellan resultaten från de olika programvarorna redovisas i Figur 79, där vänstra 

kolumnen är från VisualSFM och högra kolumnen från Pix4D. Från den första omgången med 44 bilder 

skapar båda programmen en likvärdig 3D-modell. Den högra bilden från Pix4D ger lite bättre täckning 

i mitten av modellen och på sidorna. För både omgång två och tre skapar Pix4D en betydligt bättre 

modell än vad VisualSFM gör. Omgång två med 144 bilder gav det absolut sämsta resultatet för 

VisualSFM där stora delar av modellen inte hade lyckats återskapas. Den tredje omgången med 188 

bilder gav ett bättre resultat, dock så fattades en bit av berghällens vänstra sida.  

 
Figur 79: Jämförelse mellan resultat från VisualSFM (vänster kolumn) och Pix4D (höger kolumn). Första raden är från 44 bilder, 
andra raden från 144 och sista raden är från 188 bilder.  
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Bergmekaniska analyser utfördes på den första modellen skapad av Pix4D (högra bilden i första raden 

i Figur 80) då denna ansågs vara av bäst kvalité. Tester utfördes för båda algoritmerna med förinställda 

värden samt kalibrerade värden, vilket kan ses i Figur 80 och Figur 81. Resultaten visade att modeller 

med kalibrerade parametrar delade upp ytorna i mindre, mer realistiska ytor som följer berghällens 

konturer bättre. Detta gäller för båda algoritmerna. Extra stor skillnad blev det dock för Fast Marching 

när kalibrerade värden användes (nedre bilden i Figur 81) jämfört med förinställda värden (nedre 

bilden i Figur 80). Sett över båda modellerna visade sig kd-tree dela upp ytorna mer realistiskt. Med 

Fast Marching blev resultatet antingen stora ytor som inte var representativa för stora delar av 

modellen (nedre bilden i Figur 80) eller så lyckades inte vissa delar återskapas (nedre bilden i Figur 81). 

Resultatet var lite oväntat då i tidigare studier av bland annat Hellman (2018) har visats att Fast 

Marching var den algoritm som lägger ihop ytor bättre. 

 
Figur 80: Uppdelning av ytor för de två algoritmerna Kd-tree (övre bild) och Fast Marching (nedre bild) med av programvaran 
föreslagna värden för ingångsparametrar.  
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Figur 81: Uppdelning av ytor för de två algoritmerna Kd-tree (övre bild) och Fast Marching (nedre bild) med kalibrerade värden 
för ingångsparametrarna. 

Resultat från traditionell kartering ute i fält och kartering i CloudCompare för den icke kalibrerade 

och kalibrerade modellen redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. Eftersom norrpilen i en kompass pekar 

mot magnetiskt norr och inte mot geografiskt norr måste värden för traditionell kartering korrigeras 

med avseende på magnetisk missvisning. I Kiruna är skillnaden (magnetiska deklinationen) mellan 

magnetiska norr och geografiska norr 9,5° mot öster. Kompassen pekar alltså 9,5° för mycket mot 

öster, vilket innebär att resultaten från traditionell kartering måste justeras med 9,5°, för att kunna 

jämföras mot kartering från CloudCompare.  

För kartering med den automatiska metoden användes endast värden från Kd-tree eftersom denna 

gav en mer realistisk uppdelning av ytorna. Både den manuella och automatiska metoden lyckades 

extrahera alla sprickplan förutom sprickplan med ID-4. Detta sprickplan är lokaliserad på toppen av 

berghällen och eftersom bilder är tagna framför berghällen resulterade det i att toppen av 3D-

modellen hade sämre kvalité än resterande delar. Sprickplanets orientering kunde således inte tas 

fram i CloudCompare. Största skillnaden mellan traditionell kartering och kartering i CloudCompare 

var för sprickplan med ID-1, se Tabell 7. Detta sprickplan har en karterad stupning på 90° vilket innebär 

att strykningen är 65,5°. Skillnaden i strykning och stupning för traditionell kartering mot kartering i 

CloudCompare (både manuell och automatisk) i den icke kalibrerade och kalibrerade modellen, för 

respektive sprickplan redovisas diagrammen i Figur 82, Figur 83 samt Figur 84. Observera att sprickplan 

med ID-4 ej har tagits med vid jämförelse då denna inte kunde extraheras. Från diagrammen framgår 

det att differensen i strykning är väldigt varierande. För vissa sprickplan är skillnaden i strykning väldigt 

liten, medan andra sprickplan istället uppvisar en betydligt högre skillnad. Vid jämförelse av stupning 

för de olika metoderna är resultatet desto bättre, här är skillnaden sällan över 7°. Från diagrammen 

framgår det att bästa resultat för strykning och stupning erhölls från den manuella metoden i 

CloudCompare (Figur 82).  

Generellt sett lyckades CloudCompare extrahera stupningen för respektive sprickplan betydligt bättre 

än strykningen. För den automatiska metoden förekommer större variationer i strykning, vilket är 

tydligt bland annat för sprickplan med ID-2 och ID-5 (Figur 83 och Figur 84). Detta gäller både för den 
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icke kalibrerade och den kalibrerade modellen. De utförda testerna visar att trots att några sprickplan 

uppvisar relativa stora skillnader mellan de olika metoderna kan CloudCompare fungera som 

komplement till traditionell kartering. 

Tabell 7: Resultat för icke kalibrerad modell med hänsyn till magnetisk deklination. Jämförelse av mätningar på sprickplan för 
traditionell, manuell och automatisk metod. 

ID Traditionell Manuell (i CC) Automatisk (kd) 

Strykning Stupning Strykning Stupning Strykning Stupning 

1 65,5 90 82 87 82 85 

2 125,5 80 140 73 130 78 

3 245,5 75 261 77 256 82 

4 250,5 80 - - - - 

5 230,5 90 247 86 263 79 

6 355,5 70 13 68 15 74 

7 95,5 65 115 64 119 65 
 

Tabell 8: Resultat för kalibrerad modell med hänsyn till magnetiska deklinationen. Jämförelse av mätningar på sprickplan för 
traditionell, manuell och automatisk metod. 

ID Traditionell Manuell (i CC) Automatisk (kd) 

Strykning Stupning Strykning Stupning Strykning Stupning 

1 65,5 90 82 87 85 86 

2 125,5 80 140 73 142 75 

3 245,5 75 261 77 263 74 

4 250,5 80 - - - - 

5 230,5 90 247 86 254 86 

6 355,5 70 13 68 13 72 

7 95,5 65 115 64 114 63 

  

 

Figur 82: Differens för strykning och stupning mellan traditionell kartering och manuell metoden i CloudCompare för 
respektive sprickplan. 
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Figur 83: Differens för strykning och stupning mellan traditionell kartering och automatiska metoden (icke kalibrerade 
modellen) i CloudCompare för respektive sprickplan. 

 

Figur 84: Differens för strykning och stupning mellan traditionell kartering och automatiska metoden (kalibrerade modellen) 
i CloudCompare för respektive sprickplan.   
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4.4 Fotogrammetri över rasgropen 
UAV-flygning av LKAB:s mätingenjörer under 2019 resulterade i åtta mindre 3D-punktmolnsmodeller 

med varierande storlek som tillsammans skapade en stor modell över hela rasgropen bestående av 

totalt 221 179 924 punkter. Hela modellen över rasgropen inklusive uppdelningen av de åtta mindre 

modellerna visas i Figur 85. 

 
Figur 85: Genererad 3D modell över rasgropen från åtta mindre modeller. 

Storleken (antal punkter i punktmolnet) på varje mindre modell redovisas i Tabell 9. Ur tabellen 

framgår det att den åttonde modellen har flest punkter trots att den är mindre (sett till ytan) än flera 

av de andra modellerna. Detta är p.g.a. att flygningen med UAV gjordes på lägre höjd samt att fler 

bilder är tagna; allt för att skapa en modell med bättre upplösning. Anledningen är att uppsprickningen 

är som störst på takskivan längst i norr, vilket gör att det är av intresse att erhålla en så bra kvalité som 

möjligt. Modellerna som är längre söderut har sämre upplösning, vilket förklaras med att bilder är 

tagna på en högre höjd.   

Vid bergmekaniska analyser beskars delar ur modellerna för att endast innefatta intressanta delar, 

främst rasgropen, för att minimera bearbetningstiden för programvaran. De modeller som gav bäst 

resultat i form av tydliga ytor och strukturer var modell 8, 7 och 5, vilket även är de som kommer 

undersökas i detalj i kommande kapitel. Resultat från resterande modeller redovisas i Bilaga C, dock 

endast i toppvy. Genomgående för alla modeller är att rasgropen utgörs av sjunkhål med varierande 

storlek och form. Detta mönster går att se från norr till söder i rasgropen. 

Tabell 9: Alla mindre modeller samt antal punkter i respektive punktmoln. 

Modell ID Antal punkter i punktmolnet 

1 31 779 228 

2 26 864 102 

3 17 262 931 

4 16 421 554 

5 17 011 067 

6 31 307 115 

7 22 765 753 

8 58 379 174 

1 

2 6 

5 

4 
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I modell 8 som innehåller Sjömalmen kan flera iakttagelser göras, bland annat kan området för 

uppblockningen klart och tydligt tolkas ur modellen (vitt område i Figur 86). Här sker uppblockningen 

främst i sjunkhålen, vilket även går att se i Figur 87 . Vidare kan även uppsprickningen som sker runt 

det uppblockade området tolkas hyfsat bra (svart område i Figur 86). Det går även att urskilja tre 

distinkta sprickplan/ytor i modellen, markerade med rött, gult och orange i Figur 86. Deras ungefärliga 

orientering redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10: Orientering för identifierade områden i modell 8.  

Markerat område Stupningsriktning [°] Strykning [°] 

Rött 285 195 

Orange 250–275 160 - 185 

Gult 190 100 

 

Det rödmarkerade området i Figur 86 sträcker sig i NNO – SSV riktning från rasgropen över ett på 

markytan till synes opåverkat området. Orienteringen på området sammanfaller även med flera 

parallella sprickytor som återfinns i rasgropen (markerat med vitt i Figur 87). En tolkning är att området 

möjligen kan vara en storskalig struktur alternativt ett naturligt sprickplan.  

I området finns även en stor kant/sättning som sträcker sig i nära nord-sydlig riktning, markerat med 

orange i Figur 86. Notera att den nordligaste delen av kanten/sättningen ändrar orientering och viker 

av mot väster för att troligen följa en annan geologisk struktur. Det förekommer även ett 

sprickplan/yta som korsar Sjömalmsområdet i väst-östlig riktning (gula ovaler i Figur 86 samt i Figur 

87). Observera att det även förekommer uppsprickning mot väster som växer samman med den 

nordligaste delen av det orangemarkerade området. Denna uppsprickning har likande orientering som 

de gulmarkerade sprickplanen, vilket kan tyda på att det är samma sprickset som aktiverats längre 

norrut. 

En närbild över Sjömalmen tillsammans med de identifierade områdena visas i Figur 87. Här framgår 

det att rödmarkerade området består av flera stora ytor med samma orientering. I området för 

uppblockningen finns ett mönster med flera parallella ytor (vita ovaler i Figur 87) som skiljer sig i 

orienteringen jämfört med resterande ytor. Dessa kan endast ses på hängväggen, det betyder dock 

inte att de inte finns på liggväggen. Ytorna sammanfaller även med det rödmarkerade området. Det 

går dock inte att säga huruvida de är kopplade till varandra. 

Vid jämförelse mot tolkade deformationszoner finns det endast en zon (DZ033) som sammanfaller 

strykningsmässigt med någon av de identifierade områdena, vilket är det orangea området. I närheten 

av de gula ovalerna förekommer det områden som har en riktning som sammanfaller med identifierad 

sprickgrupp (malmparallell) av Bäckström m.fl. (2015). De sprickplan som är markerade med vita ovaler 

närmar sig riktningar som Andersson (2020) identifierat (NNO-NE/E).  
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Figur 86: Resultat från modell 8 över rasgropen från kd-tree med inlagd färgskala. Observera, färgerna illustrerar 
stupningsriktning. Inringade områden illustrerar identifierade sprickplan/ytor. Vitt markering illustrerar uppblockningszonen 
och svart markering illustrerar sprickzonen. 

 
Figur 87: Närbild över Sjömalmen på de identifierade områdena. Observera att färgskalan till höger om bilden illustrerar 
stupningsriktningen. Inringade områden illustrerar identifierade sprickplan/ytor. 

Ö 

N 
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För modell 7 som är belägen i liggväggen förekommer det tre tydliga och väldefinierade strukturer/ytor 

och sprickplan som är återkommande genom hela området, se markerade områden i Figur 88. 

Observera att områden som är markerade med vita och lila ovaler inte geologiska strukturer, dessa är 

istället rasmassor utan strukturell betydelse. Orienteringen för de olika strukturerna/ytorna redovisas 

i Tabell 11. Flera av strukturerna skär även varandra vinkelrätt, vilket skapar väldefinierade kilar längst 

med området.  

Tabell 11: Orientering för markerade områden i modell 7 (Figur 88). 

Markerat område Stupningsriktning [°] Strykning [°] 

Rött 100 - 110 10 - 20 

Gult 155 - 170 65 - 80 

Svart 80 - 90 350 - 0 

 

Av de tre strukturerna/yotna i modellen finns det en som har en nord-sydlig riktning, markerat som 

röda ovaler i Figur 88. Strukturerna/ytorna som är gulmarkerade har  en mer östlig orientering. Vid 

jämförelse mot underjordskarteringar från Mattsson m.fl. (2010), som konstaterar att den 

huvudsakliga sprickorienteringen för liggväggen är VNV-OSO, är det ingen av de identifierade 

strukturerna/ytorna som har denna orientering. Det har även utförts en jämförelse mot tolkade 

deformationszoner, dock fanns det ingen i området som sammanfaller med de identifierade 

strukturerna.  

 
Figur 88: Modell 7 tillsammans med resultat från kd-tree och en färgskala. Notera att färgskalan återger grader för 
stupningsriktning. Inringade områden illustrerar identifierade sprickplan/ytor. Observera att områden markerade med vita 
och lila ovaler ej är geologiska strukturer.  
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Den femte modellen redovisas i Figur 89 tillsammans med erhållet resultat för kd-tree. Utifrån 

modellen kan två tydliga strukturer (ytor) identifieras, markerade med rött och svart i Figur 89. Den 

ungefärliga orienteringen för de två strukturerna/ytorna redovisas i Tabell 12. Av de två identifierade 

områdena är det rödmarkerade området det mest distinkta. Detta område består av en stor 

struktur/yta som sträcker sig i nära nordlig riktning.  

I området finns inga korsande deformationszoner, inte heller sammanfaller orienteringen för de 

identifierande områdena med det som Mattsson m.fl. (2010) konstaterar är den dominerande 

orienteringen för sprickor i liggväggen (VNV – OSO riktning). Däremot sammanfaller orienteringen för 

det rödmarkerade området med den vanligaste dokumenterade riktningen i hängväggen (Bäckström 

m.fl., 2015).  

Tabell 12: Orientering för identifierade områden i modell 5. För omvandling av stupningsriktning till strykning. 

Markerat område Stupningsriktning [°] Strykning [°] 

Rött 90 0 

Svart 65 - 75 335 - 345 

 

 
Figur 89: Delar av modell 5 tillsammans med erhållet resultat från kd-tree och en färgskala. Notera att färgskalan återger 
stupningsriktningen. Inringade områden illustrerar identifierade sprickplan/ytor. 

Ö 

N 
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5 Diskussion  
Generellt sett uppkommer sprickor på häng- och liggväggen parallellt med malmkroppen, vilket är ett 

förväntat beteende då brytning fortgår mot djupet. Utvecklingen av sprickor, sjunkhål och kanter sker 

även uteslutande på hängväggen, med några få sprickor på liggväggen. Ingen vidare analys av 

sprickorna på liggväggen valdes att utföras då sprickorna är lokaliserade på ett så pass litet och 

begränsat området, detta tillsammans med de resultat som erhålls från flygningar gör att 

detaljnoggrannheten inte är tillräckligt hög för att få ut någon information. Att utvecklingen främst 

sker på hängväggen är också ett förväntat beteende eftersom det är denna del som påverkas mest vid 

skivrasbrytning. Från den utförda sprickinventeringen finns ett mönster som visar att både 

utbredningen och sprickfrekvensen är störst i norr för att sedan avta och bli mer koncentrerad mot 

söder. Sett över hängväggen är Sjömalmsområdet den del med störst spridning och ansamling av 

sprickor och kanter, vilket inte är oväntat och kan bero på flera saker. Bland annat startade 

produktionen i denna del senare än resterande del av gruvan vilket har gett upphov till högre tempo i 

produktionen för att komma ikapp. Det kan även bero på att brytningen i Sjömalmen startade på nivå 

540 m och inte från markytan som resten av gruvan. Detta gör att en takskiva bildas mellan 

produktionsnivån och markytan, vilken kommer blocka upp i takt med att produktionen ökar och går 

mot djupet. Utöver ökad produktion och uppblockning av takskivan förekommer även majoriteten av 

de tolkade deformationszonerna i Sjömalmen. Vid jämförelse mellan sprickinventering och 

deformationszoner finns trender mellan uppkomsten av sprickor och kanter samt läget av 

deformationszonerna. Det tycks även finnas en ökning av sprickgrupper som har hög sprickfrekvens, 

som uppkommer parallellt med tolkade deformationszoner. Även utvecklingen av kanter tycks i många 

fall följa orienteringen av deformationszonerna. Utöver korrelationen med deformationszoner 

uppvisar sprickor och kanter även liknande orientering som de karterade huvudsprickgrupperna i KUJ 

och Sjömalmen för hängväggen som är utförd av Bäckström m.fl. (2015b).  

För sjunkhål är uppkomsten mer begränsad och de flesta uppstår på en mindre yta i norra delen av 

hängväggen, strax söder om Sjömalmsområdet. I området där majoriteten av sjunkhålen är 

lokaliserade finns en deformationszon som helt korsar området och en som stupar in under området. 

Utvecklingen av sjunkhål sker ofta inom samma område som där de först upptäcktes och i många fall 

är det samma sjunkhål som utvecklas med tiden. I flera områden uppstår de först några år efter att 

sprickor har karterats på samma plats. Det är dock svårt att säga exakt hur sprickor, kanter och sjunkhål 

förhåller sig till deformationszoner, men utifrån resultatet ser det ut att finnas en trend mellan 

lokaliseringen av sprickor, sjunkhål, kanter och deformationszoner. Att det är svårt att säga hur de 

förhåller sig till varandra beror bland annat på att deformationszonerna är tolkade ute i fält och 

sträcker sig över stora områden, vilket gör att den exakta positionen är svår att säga när de ritas in i 

MicroStation. Även placeringen av sprickor, kanter och sjunkhål har vissa osäkerheter, vilket gäller 

främst för sprickor. Eftersom all kartering utförs ute i fält och bedömningen av placeringen på sprickor, 

kanter och sjunkhål görs av personen som karterar finns det stora möjligheter för feltolkning. När 

materialet sedan digitaliseras i MicroStation har personen i fråga pappersanteckningarna som 

utgångspunkt. Från att de antecknas tills digitalisering har skett har de ritats två gånger, vilket ökar 

chansen för att de eventuellt ritas in felaktigt. Felaktigt inritade sprickor, kanter och sjunkhål har extra 

stor betydelse för orienteringen i rosdiagrammen då vinkeln mäts mellan horisontalplanet och de 

inritade sprickorna, kanterna och sjunkhålen. Notera att även om de ritas in korrekt i MicroStation är 

det svårt att anteckna den exakta placeringen och orienteringen när man är ute i fält och för 

anteckningar. Ett annat problem som gör det svårt att verifiera uppkomsten/placeringen av sprickor, 

kanter och sjunkhål är då skriftliga rapporter från sprickinventeringen saknas, vilket är fallet för 2011. 

I dessa fall utgår all information från MicroStation, det således omöjligt att verifiera lokaliseringen 

vilket i sin tur kan ge en felaktig representation av ras- och sprickutvecklingen genom tiden. 
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Vid jämförelse mellan traditionell kartering och kartering i CloudCompare för respektive sprickplan i 

fältstudien var resultaten spridda. För stupningen visade både den manuella och automatiska metoden 

bra resultat jämfört med traditionell kartering. När strykningen jämfördes var resultaten däremot mer 

varierande. Sett över alla sprickplan gav den manuella metoden ett bättre och jämnare resultat än vad 

den automatiska metoden gjorde. Detta gäller både för den icke kalibrerade och kalibrerade modellen.  

Det kan finnas flera anledningar till varför resultaten för de olika metoderna var så pass olika. En av de 

första felkällorna är den mänskliga faktorn vid traditionell kartering med kompass. Här kan avläsning 

av strykning och stupning bli fel när kartering utförs ute i fält, speciellt vid svåråtkomliga platser. Ett 

annat problem var att det i fältstudien oftast var stora ytor som mättes in med kompass, vilket innebär 

att orienteringen kan variera över ytan. Beroende var på ytan orientering mättes in kan resultatet skilja 

sig. Ett försök att kompensera för detta gjordes genom att försöka ta ut ett medelvärde. Men även 

med detta förfaringssätt kan det skilja sig mycket. En annan möjlig felkälla är själva 3D-modellen och 

programvaran. Modellen skapades genom att fotografera berghällen med en mobilkamera som inte 

hade en aktiverad GPS-funktion, inte heller användes några referenspunkter. Georeferering av 

modellen skedde därför i efterhand med hjälp av programvaran Pix4D tillsammans med LKAB:s 

mätingenjörers egen modell över berghällen. Resultatet blev bra, dock förmodligen inte lika bra som 

om referenspunkter hade använts eller om mobilens GPS-funktion varit aktiverad. Allt detta innebär 

att när qFacet sedan används kommer den ta fram orienteringen utifrån en lite felaktig georefererad 

modell, vilket kommer öka skillnaden mot traditionell kartering. Även hur själva uppdelningen av ytor 

sker med algoritmerna kan påverka resultatet. För att använda qFacet måste flera ingångparametrar 

definieras, dessa parametrar reglerar processen för uppdelning och sammansättning av ytor på 

punkmolnet. För att erhålla bästa resultat bör därför en kalibrering av ingångsparametrarna göras 

enligt föreslagen metodik från Dewez m.fl. (2016). Kalibrering utförs genom att välja ut sex till sju 

väldefinierade sprickplan som en statistisk analys sedan kan utföras på. Den statistiska analysen är 

dock beroende på kvalitén av punkmolnet. Även om en kalibrering utförs så kan uppdelningen av ytor 

bli missvisande om kvalitén på de utvalda sprickplanen är dåliga.  

I fältstudien utfördes tester med både kalibrerade och icke kalibrerade ingångsparametrar. Det visade 

sig att resultaten inte skiljde sig så mycket, vissa av de undersökta ytorna gav bättre resultat medan 

vissa gav sämre i förhållande mot traditionell kartering. Däremot gav den kalibrerade modellen ett 

jämnare resultat. De ingångsparametrar som rekommenderades av programvaran visade sig alltså ge 

relativt bra resultat vid jämförelse mot kalibrerade värden. 

Vid applicerande av fotogrammetri över rasgropen finns flera utmaningar. En av utmaningarna är att 

modellerna från UAV skapas av LKAB:s mätingenjörer med programvaran Pix4D, vilket innebär att 

programvaror som ska användas för analyser måste vara kompatibla med de format som Pix4D 

använder. Detta var problemet med programvaran ShapeMetriX som LKAB har licens för. Denna 

programvara använder format som Pix4D inte kan generera, vilket innebär att programvaran inte går 

att använda för analyser på modeller skapad av mätingenjörerna.  

Ett annat problemen är rasgropens längd samt förekomsten av magnetit. Eftersom rasgropen är lång 

går det inte att generera en enda stor 3D-modell, istället måste flera mindre modeller skapas som 

tillsammans utgör rasgropen. Detta tillsammans med höga flyghöjder p.g.a. magnetiska störningar 

innebär flera utmaningar. Bland annat måste analyser utföras separat eftersom det i CloudCompare 

endast går att analysera en modell åt gången. Det uppstår även problem att kalibrera modellen för 

ingångsparametrarna utifrån den föreslagna metodiken av Dewez m.fl. (2016). Eftersom hela 

rasgropen består av åtta mindre modeller måste kalibrering utföras på varje enskild modell. Det finns 

även problem med att antalet bilder för de olika modellerna varierar vilket resulterar i en varierande 

kvalité. Med varierande kvalité blir det svårt att hitta tydliga väldefinierade sprickplan för kalibrering. 
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Det går således inte att ta fram ingångsparametrar som passar alla modeller, utan kalibrering måste 

utföras separat för varje enskild modell, vilket är tidskrävande. Att hitta ett standardvärde som är 

applicerbart på alla områden är således omöjligt. En annan aspekt med CloudCompare är att det är en 

öppen programvara, vilket kan vara både en för- och nackdel. Att det är en öppen programvara innebär 

att programkoden kan användas fritt för att t.ex. anpassa användarens behov utan att någon licens 

behöver betalas. Nackdelen är dock att det inte finns något support tillgänglig om det skulle uppstå 

problem med programmet, något som är möjligt för kommersiella program. Det finns inte heller någon 

möjlighet att be skaparna av programmet att utveckla ett speciellt plugin åt LKAB om något sådant 

intresse skulle finnas. Detta måste användaren själv utföra. 

Vid användande av CloudCompare och qFacet på rasgropen framgick det snabbt att det fanns flera 

problem. En av de största begränsningarna med qFacet är möjligheten att visualisera orienteringen för 

ytorna. För att visualisera orienteringen på ett bra sätt behöver ”shape-filer” skapas som sedan kan 

exporteras till en annan programvara, exempelvis QGIS eller ArcGIS. Ett annat problem som har stor 

inverkan är möjligheten att tolka resultatet. För att använda CloudCompare och tolka resultaten krävs 

det att användaren är bekant med området samt har kunskap om programmet. Det är således svårt 

för en person utan lokalkännedom om Kiirunavaara gruvområde att tolka resultat och urskilja på 

eventuella felaktigheter. Utan tidigare kännedom är det t.ex. enkelt att missta en gammal grusväg för 

en större kant/sättning. 

Det finns även ett problem med hur mycket av ”råmaterialet” som ska analyseras. Vid flygningar med 

UAV över rasgropen genereras stora modeller, flera av modellerna innehåller information som inte är 

av intresse (t.ex. skog). Att bearbeta modellerna tar tid, och för att minimera tiden kan modellerna 

beskäras för att endast innefatta områden av intresse. Problemet återstår dock att bestämma vad som 

är intresse och vad som inte är det. Att beskära modellerna minimerar tiden för bearbetning, men det 

finns risk att områden som kan innehålla bra information tappas. Det finns även problem med den 

mänskliga faktorn, beroende på vem som utför analyserna avgör personen i fråga vad som är av 

intresse eller ej. Att jämföra hur olika delar på häng- och liggväggen förändras med tiden blir således 

svårt om geometrin ändras för varje år då modellerna beskärs.   

En intressant observation är att uppblockningen norrut i Sjömalmsområdet har varit relativt statisk 

genom åren, utvecklingen har istället främst skett åt sidorna (väst-östlig riktning). Detta är intressant 

eftersom det i norra delen av uppblockningen går att se en tydlig struktur/sprickplan (gul markering i 

Figur 87) som går i öst-västlig riktning, vilket kan tyda på att detta sprickplan agerar som ett 

begränsande plan för uppblockning av Sjömalmsområdet. Det är dock svårt att avgöra om så är fallet 

då det endast har analyserats UAV-data för ett år, analyser längre tillbaka i tiden bör därför utföras.  
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6 Slutsatser och rekommendationer  
Från det erhållna resultatet för sprickinventering kan följande slutsatser dras: 

• Förekomsten av sprickor, sjunkhål samt kanter finns i områden med hög koncentration av 

deformationszoner/strukturer, vilket är tydligast i norra delen av hängväggen. 

 

• Lokaliseringen av sprickor och kanter uppkommer mer utspritt i norra delen av hängväggen, 

för att bli mer koncentrerade längre söderut.  

 

• Sett över hela hängväggen har kanternas lokalisering varit statiska sedan de först upptäcktes, 

med undantag för Sjömalmsområdet. Orienteringen för sprickor och kanter stämmer relativt 

bra överens med den huvudsakliga sprickorienteringen på hängväggen, för KUJ och 

Sjömalmen, som Bäckström m.fl. (2015b) fann utifrån underjordskarteringar.  

 

• I området där den första synliga sprickan eller sjunkhålet observerats sker utvecklingen av nya 

sprickor, främst i närområdet. Det dröjer vanligtvis flera år innan nya sprickor eller sjunkhål 

karteras längre bort från där de första upptäcktes. 

 

• I områden på hängväggen där det finns en eller flera korsande deformationszoner återfinns 

även karterade sprickgrupper på markytan, innehållande flera parallella sprickor med hög 

sprickfrekvens. Sprickgrupperna uppstår oftast parallellt med deformationszonerna och i flera 

fall uppstår/utvecklas en kant i de områden där dessa är lokaliserade. Bedömd kant uppstår 

ungefär två år efter att de första sprickorna upptäckts. 

 

• Majoriteten av sjunkhålen är koncentrerade till ett mindre område på hängväggen. I området 

förekommer två deformationszoner, en som korsar området och en som stupar ner under 

området. Orienteringen för sjunkhålen varierar i området. Karaktären på dessa 

deformationszoner kan vara orsaken till uppkomsten av sjunkhålen i området. 

 

• För liggväggen förekommer endast ett fåtal sprickor på markytan, belägna i den norra delen. 

Dessa är lokaliserade på ett väldigt litet begränsat område.   

Utifrån resultaten från fotogrammetri för fältstudien och rasgropen kan följande slutsatser dras: 

• Från höga höjder (≥100 m) är det endast möjligt att extrahera storskaliga strukturer (ytor). 

 

• Ett flertal av strukturerna (ytorna) som kunde extraheras ur modellerna från rasgropen visade 

korrelation med de huvudsakliga sprickorienteringarna som är framtagna av Bäckström m.fl. 

(2015b) utifrån underjordskarteringar för hängväggen i KUJ och Sjömalmen. De visade även 

korrelation mot orienteringar framtagen av Andersson (2020). 

 

• Visualisering i form av en legend för den erhållna orienteringen i från CloudCompare och 

qFacet är begränsad. För att på bästa sätt kunna visualisera orienteringen bör därför ett 

utomstående program användas, exempelvis QGIS eller ArcGIS.  

 

• Att tolka resultat och kunna urskilja vad som är naturligt förekommande eller orsakat av 

gruvbrytningen är svårt, man måste besitta god lokal kännedom för att kunna göra en korrekt 

bedömning.  
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För sprickinventeringen föreslås följande rekommendationer: 

• Implementera en rutin för att börja använda surfplatta (med penna/stylus), med 

MicroStation installerat, vid sprickinventering. Med en surfplatta kan sprickor, sjunkhål och 

kanter ritas in direkt i MicroStation när de karteras, således minskar risken för att de felaktigt 

ritas in, man får även en betydligt bättre precision. Det går även att lägga in ett ortofoto över 

hängväggen och rasgropen i surfplattan, vilket underlättar för inritande av kanter i 

MicroStation. Det innebär även att man slipper upprepa samma procedur flera gånger, d.v.s. 

rita ute i fält på papper och sedan på kontoret i MicroStation.  

 

• Under sprickinventering karteras ofta sprickor, sjunkhål eller kanter som har samma 

lokalisering som föregående år. För dessa bör det dokumenteras huruvida 

längden/bredden/djupet har förändrats. På så sätt är det enklare att följa upp hur 

utvecklingen av befintliga sprickor, sjunkhål eller kanter sker med tiden. 

 

Angående fotogrammetri över rasgropen föreslås följande rekommendationer: 

• Att LKAB fortsätter att använda Pix4D tillsammans med CloudCompare och plugin-

programmet qFacet för att skapa 3D-modeller samt att utvärdera dessa utifrån 

bergmekaniska parametrar. 

 

• Analysera befintliga UAV-modeller för att: 

o Ta ut sprickorienteringar i Sjömalmsområdet som sedan går att använda som t.ex. 

indata vid modelleringar. 

 

o Identifiera om ogynnsamma storskaliga sprickorienteringar förekommer i området 

med hänsyn till befintlig infrastruktur och dylikt. 

 

o Se huruvida strukturer som går igenom Sjömalmsområdet har utvecklats med tiden 

samt om de agerar som ett begränsande plan för uppblockningen norrut. 

 

o Se om de identifierade strukturerna i liggväggen har påverkan på utvecklingen av de 

karterade sprickorna på liggväggen (markytan). 

 

• Fortsätta analysera UAV som komplement till sprickinventeringen då det finns ett mervärde 

för LKAB att erhålla denna information. Detta gäller främst kanske för att se förändringar på 

området som inte blockat upp till markytan men som inte går att beträda på grund av 

brytningen (ur säkerhetssynpunkt).  

 

• LKAB:s mätingenjörer bör köpa in en quadrocopter som klarar av att flyga på lägre höjder 

över rasgropen. Är detta inte möjligt bör en UAV likt SmartPlane Freja köpas in, dock en som 

kan utrustas med en vinklad kamera. Detta för att erhålla bättre kvalité på modellerna. 

 

• Undersöka hur sjunkhålen i rasgropen utvecklas med tiden, vilket kan ge en indikation om 

hur framtida sjunkhål kommer utvecklas. 

 

• För att kunna se huruvida olika områden förändras med tiden måste resultaten jämföras mot 

tidigare flygningar över rasgropen. 



89 
 

 

• Genomförande av ett strukturkarteringsprojekt i liggväggsbranden för att 

kontrollera/korrelera strukturer erhållna från fotogrammetri (strukturer på hängväggssidan 

kan ev. då också mätas in på avstånd).  
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8 Bilagor 
Bilaga A – Kalibrering av ingångsparametrar för fältstudie 

Tabell 13: Kalibrering av berghällen för kd-tree och Fast Marching utifrån valda referensplan. 

Kalibrering från referensplan Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

Standard avvikelse 0,003068 0,0001 0,00372 0,00018 0,000107 0,000097 

Antal punkter 4562 3820 1385 763 1535 364 

Avstånd @99% 0,00716 0,0054 0,01169 0,00223 0,00936 0,007091 

Medelvärde för @99% 0,01051  

Avstånd som används för @99% 0,010 

Minst antal punkter 300 

  



 
 

Bilaga B – Fotogrammetri över rasgropen 

Tabell 14:Kalibrering utifrån referensplan för område åtta. 

Kalibrering från referensplan Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 

Standard avvikelse 0,0014 0,0036 0,00095 0,00076 0,0013 0,000074 

Antal punkter 2034 4124 909 1455 641 248 

Avstånd @99% 0,253 0,157 0,484 0,238 0,683 0,0371 

Medelvärde för @99% 0,3086  

Avstånd som används för @99% 0,310 

Minst antal punkter 300 

 

Tabell 15: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område åtta. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 13,37 

Maximal kantlängd [m] 3,54 
 

 

Tabell 16: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område sju. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 12 

Maximal kantlängd [m] 1,76 
 

 

Tabell 17: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område sex. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,200 

Minst antal punkter per yta 151 

Maximal kantlängd [m] 1,87 

 

 

Tabell 18: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område fem. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 83 

Maximal kantlängd [m] 6,46 

 

 



 
 

 

Tabell 19: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område fyra. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 63 

Maximal kantlängd [m] 2,89 

 

Tabell 20: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område tre. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 112 

Maximal kantlängd [m] 6,22 

 

Tabell 21: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område två. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 16 

Maximal kantlängd [m] 1,78 

 

Tabell 22: Förvalda ingångsparametrar för kd-tree på område ett. 

Ingångsparametrar Värde 

Maximal vinkel [°] 20 

Maximalt relativt avstånd [m] 1 

Maximalt avstånd @ 88% av punkterna [m] 0,010 

Minst antal punkter per yta 145 

Maximal kantlängd [m] 5,39 

 

  



 
 

Bilaga C – Modeller över rasgropen  

 
Figur 90: Modell 6 tillsammans med resultat från kd-tree och inlagd färgskala. Notera att färgskalan redovisar 
stupningsriktning. 

  



 
 

 
Figur 91: Modell 4 tillsammans med resultat från kd-tree och inlagd färgskala. Notera att färgskalan redovisar 
stupningsriktning. 

  



 
 

 

 
Figur 92: Modell 3 tillsammans med resultat från kd-tree och inlagd färgskala. Notera att färgskalan redovisar 
stupningsriktning. 

  

  



 
 

 
Figur 93: Modell 2 tillsammans med resultat från kd-tree och inlagd färgskala. Notera att färgskalan redovisar 
stupningsriktning. 

  



 
 

 
Figur 94: Modell 1 tillsammans med resultat från kd-tree och inlagd färgskala. Notera att färgskalan redovisar 
stupningsriktning. 


