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Sammanfattning 
Under pågående brytning i gruvan i Malmberget lagras stora mängder information som 

skadekarteringar, geologiska karteringar, seismiska data och spänningsförhållanden. Den data 

som fås fram lagras på flertalet ställen med olika metoder, vilket gör det problematiskt att 

använda. Syftet med detta arbete har varit att sammanställa, strukturera och tolka den 

insamlade data som finns tillgänglig i dagsläget. Målet med sammanställningen har varit att 

den tillgängliga sammanställda informationen ska kunna ge ett underlag för hurdan påverkan 

geologi, strukturer, skadeobservationer och bergkvalité tillsammans har på området kring 

Dennewitz malmkropp. 
 

Malmen i Dennewitz består uteslutande av magnetit och omgivande berg präglas av hårda 

bergarter i form av leptiter samt granit, men även den mjuka mineralen biotit. Leptiterna är de 

dominerande bergarterna medan graniten visar sig i sliror på de djupare nivåerna. Historiskt 

sett har graniten och den röda leptiten varit de bergarter som orsakat mest problem i form av 

smällberg. Dennewitz hängvägg består av grå leptit medan liggväggen domineras av röd och 

röd-grå leptit med inslag av granit samt på några få ställen biotit. 
 

Sammanställningen visar på att det finns brister i metoden för skadekarteringar eftersom 

mängden användbar data är väldigt liten jämfört med andra områden. Sammanställda data av 

skadekarteringarna visar att majoriteten av skadorna är lokaliserade till en storskalig spröd 

struktur som stryker i samma riktning som tvärortarna, samt till malmkontakten där sliror av 

granit och biotit förekommer. De skadekarteringar som varit koordinatsatt har sedan använts 

för att ta fram en gränsvinkel. Med hjälp av koordinaterna skapades ett plan, vars stupning var 

60˚ och vilket representerar gränsvinkeln för skadorna. Planet stupar likt malmkroppen och 

stryker 70˚ från norr över tvärortarna och i vissa fall snedbanan.  
 

Geologiskt sett är de längsgående ortarna de mest problematiska i området. På grund av att 

kontakten mellan magnetit, granit och leptit skapar glidytor, minskar antalet sprickor som 

behövs för att skapa en potentiell kil eller kyrktak. Detta problem ser ut att börja visa sig på 

nivå 1034 i samband med att granitsliror uppkommer och antalet sprickgrupper ökar. Den 

storskaliga strukturen som stryker längs med tvärortarna visar sig redan uppe på nivåer 

ovanför 1000 och blir tydligare med djupet. I samband med att graniten även visar sig i 

snedbanan, infarten och tvärortarna vid nivå 1034 ökar antalet sprickgrupper, kilar och 

kyrktak. Problemen ökar på nivåerna nedanför och biotit börjar även visa sig på några få 

ställen.  
 

Systemet för att logga skadekarteringar rekommenderas att ses över. Skadekarteringar bör 

utföras i större utsträckning både på nya samt gamla nivåer för att öka underlaget vid analyser 

och prognoser. Överlag rekommenderas att ta tillvara på och utnyttja de bergmekaniska och 

geologiska analyserna som redan utförs för att underlätta planering av infrastruktur, samt att 

utföra mer undersökningsborrningar. Metoden med skadezoner som Svartsjaern (2017b) tagit 

fram, samt vidareutveckling av gränsvinklar för skador, bör göras i Dennewitz och fler 

områden i gruvan. 
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Abstract 
During mining in the Malmberget mine, large amounts of information such as damage 

mapping, geological mapping, seismic data and stress conditions are stored. All the data that 

is obtained is stored in several places with different methods, which makes it problematic to 

use. The purpose of this work has been to compile, structure and interpret the collected data 

that is currently available. The aim of the compilation has been to use this information as a 

basis for what influence geology, structures, damage mapping and rock quality together have 

on the area around Dennewitz ore body. 

 

The ore in Dennewitz consists exclusively of magnetite and the surrounding rock is 

characterized by hard rock in form of leptites and granite, but also the soft mineral biotite. 

Leptites are the predominant rock types in the area, while granite appears in lenses at the 

deeper levels. Historically, granite and red leptite have been the rocks that have caused the 

most problems in the form of rock bursts. The Dennewitz hanging wall consists of grey leptite 

while the foot wall is dominated by red and red-grey leptite with minor areas of granite, and 

in a few places also biotite. 

 

The data compilation shows that there are flaws in the method for damage mapping, as the 

amount of useful data is very small compared to other areas. The compiled data on damage 

mapping shows that the majority of the damages is located along a large-scale geological 

structure that strikes in the same direction as the crosscuts. Damages are also located in the 

ore contact where granite and biotite lenses. The mapped damages with coordinates were used 

to obtain a limit angle. Using the damage coordinates, a plane representing the damages were 

created. The plane dips 60˚, which thus represents the limit angle for the damage zone. The 

plane has the same dip as the ore body and strikes 70˚ from the north over the crosscuts, and  

in some cases also the local ramp. 

 

Geologically, the drifts that runs along the orebody are the most problematic in the area. The 

contact between magnetite, granite and leptite creates sliding surfaces, which makes the 

amount of joints needed to create a potential wedge or church roof less. This problem seems 

to be starting at level 1034 as the granite is starting to show up and the number of joints 

increase. The large-scale structure that runs along the crosscuts already appears above level 

1000 and is more prominent at the deeper levels. In connection with the granite also appearing 

in the ramp, the level entrance and crosscuts at level 1034, the number of joint sets, wedges 

and church roofs increases. The problems increase at the levels below when biotite also starts 

to show up in a few places.  

 

The system for logging mapped damages is recommended to be revised. Damage mapping 

should also be performed to a greater extent at both new and old levels to increase the basis 

for analyes and prognoses. It is further recommended to take advantage of drilling and rock 

mechanical and geological analyses, as well as performing more exploration drilling, to make 

planning of the infrastructure more effective. Also, the method with damage zones developed 

by Svartsjaern (2017b), as well as further development of limit angles, should be tested in 

Dennewitz and other areas in the mine.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

LKAB Malmberget är en underjordsgruva som består av tjugotalet malmkroppar där brytning 

sker i tio av dessa idag. Området som malmkropparna ligger i är ungefär 2,5x5 km stort och i 

dagsläget tillämpas genomgående skivrasbrytning som brytningsmetod. Brytningsmetoden 

innebär att infrastrukturen under jord är komplex med flertalet olika bergkonstruktioner. 

Metoden har en omfattande påverkan både på infrastrukturen under jord och samhället ovan 

jord. 

 

För själva brytningen av malmkropparna används tvärortar som går vinkelrätt mot 

malmkroppen och in i malmen. Tvärortarna är kopplade till en fältort som är placerad i 

malmkroppens liggvägg. Annan infrastruktur som förekommer under jord är till exempel 

laddstation för sprängmedel, lokala- och huvudsnedbanor, friskluftsschakt, huvudnivåer och 

bergstigar. 
 

För att kunna upprätthålla säkerhet under jord behöver ett antal parametrar som ligger till 

grund för hur infrastrukturer under jord ska planeras och konstrueras tas hänsyn till. 

Spänningar, deformationer och geologi är några exempel på parametrar som måste 

undersökas och definieras innan infrastrukturerna kan utformas. Genom att ta reda på 

parametrarna och presentera ett faktaunderlag för dessa underlättar det för beslut angående, 

till exempel, placering, geometri och dimensioner av infrastrukturen. 
 

1.2 Problemformulering 

Under pågående brytning i gruvan i Malmberget lagras stora mängder information såsom 

skadekarteringar, geologiska karteringar, seismiska data och spänningsförhållanden. Det 

rådande problemet med detta är att all data som fås fram lagras på flertalet ställen med olika 

metoder vilket gör att det blir problematiskt att använda på ett effektivt sätt. I nuläget används 

information om rådande bergförhållanden, brottmekanismer, spänningar och geologi endast i 

en begränsad mängd. Om denna data sammanställs och jämförs finns det möjlighet att 

använda detta för planering och design av nuvarande och kommande infrastruktur under jord. 
 

1.3 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med detta examensarbete är att sammanställa, strukturera och tolka den insamlade data 

som finns tillgänglig i dagsläget för att göra den användbar för planering och design av 

infrastruktur. Målet med sammanställningen är att den tillgängliga sammanställda 

informationen ska kunna ge ett underlag för vilken påverkan geologi, strukturer, 

skadeobservationer och bergkvalité tillsammans har på stabiliteten för det aktuella området 

som undersöks. Med hjälp av detta ska rekommendationer kunna ges för vilka områden som 

bör undvikas att placera, alternativt anpassa, infrastrukturen i. Genom att göra detta kan 

anpassning av förstärkningmetod, dimensioner och orientering för kommande infrastruktur 

också rekommenderas. En prognos för den nuvarande infrastrukturen ska också ges utifrån 

sammanställningen. Arbetet är avgränsat till att fokusera på malmkroppen Dennewitz område. 

Data som behandlats har avgränsats till skadekarteringar, fältkarteringar och 

borrhålskarteringar för att hålla en lämplig omfattning på arbetet. 
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2  LKAB Malmberget 
 

2.1 Infrastruktur 

Underjordsgruvan i Malmberget består av en komplex infrastruktur anpassad för 

gruvbrytningen och malmkropparna. Infrastrukturen som beskrivs i det här kapitlet är 

begränsad till den infrastruktur som är belägen i närheten av malmkropparna. Majoriteten av 

infrastrukturen består av transportsystem för att kunna komma åt malmen. Transportsystemet 

består av huvudsnedbanor, lokala snedbanor, fältortar och tvärortar. Huvudsnedbanorna är de 

vägar som kopplar ihop huvudnivåerna med varandra, de lokala snedbanorna kopplar ihop 

produktionsnivåerna vid malmkroppen och är orienterade vertikalt i en spiralform. Inne på 

produktionsnivåerna ligger fältorten och tvärortarna. Fältorten löper parallellt med 

malmkroppen, tvärortarna är kopplade vinkelrätt mot fältorten och löper in under 

malmkroppen. LKAB använder sig av en skivhöjd på 20-30 m mellan varje produktionsnivå.  

 

Utöver transportsystemet finns skutortar, bergsstigar, parkeringsortar, förvaringsortar och 

pumpgropar. En skutort är ett kortare inslag ansluten till fältorten där skut som är för stora för 

att kunna hanteras förvaras. Bergsstigar är brantstående schakt där den utlastade malmen 

lastas ner i, dessa är lokaliserade i anslutning till fältorten. I parkeringortarna står 

lastmaskinerna när dessa inte används eller är i behov av tankning eller mindre 

serviceåtgärder. I vissa fall förekommer mindre förvaringsortar där material kan förvaras. 

Pumpgropar finns vid infarten till varje produktionsnivå, de håller undan vatten från nivån 

och förebygger översvämningar. 
 

2.2 Brytningsmetod 

På grund av det stora antalet malmkroppar med varierande geometri, orientering, storlek samt 

den geografiska spridningen av dessa, anses Malmberget vara en komplicerad gruva. Se figur 

1 för en översiktsbild av området. Brytning sker i malmkropparna Alliansen, 

Vitåfors/Ridderstolpe, Dennewitz, Fabian, Kapten, Josefina, Johannes, Baron, Välkomma, 

Marta, Hens, Printzsköld, Parta och Öster Gruvan. Förkortningar på namnen på områdena 

används oftast, exempelvis förkortas Östra Dennewitz till ”ÖDE” eller ”DE”. Som exempel 

benämns nivå 1000 i Dennewitz område som DE1000. 

 

 
Figur 1: Översiktsbild för malmkroppar samt geologi i Malmberget (Ylmefors, 2019). 
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I samtliga malmkroppar används skivrasbrytning som brytningsmetod. Metoden är särskilt 

effektiv i stora malmkroppar med brant stupning och går ut på att med hjälp av gravitationen 

spränga ner malmen i tvärortar på underliggande nivå, där den sedan lastas ut. När malmen 

succesivt lastas ut fylls det hålrum som bildats med rasmassor av gråberg. Brytningen sker 

från liggväggsidan av malmkroppen på grund av den uppblockning och tillhörande 

deformationer som sker i hängväggen och som är en förutsättning för att metoden skall 

fungera optimalt.  

 

Brytningen består av flera delprocesser, enligt följande: 

 

• Transportsystemet i form av tunnlar byggs upp. 

• På brytningsnivån i varje tvärort, även kallad produktionsort, borras 15-40 

uppåtriktade hål i ett mönster liknande en solfjäder. De färdigborrade hålen kallas för 

en krans, dessa placeras ut med jämna mellanrum under malmen som ska skjutas ner. 

Hålen borras upp till ovanliggande nivå och laddas sedan med sprängmedel. 

• Malmen skjuts sedan ner, den då fragmenterade malmen lastas och fraktas ut från 

produktionsortarna till en intilliggande bergsstig och ner till bergfickor. Bergfickorna 

är placerade strax ovanför huvudnivåerna. 

• Från bergfickorna tappas malmen ner på truckflak och transporteras till krossar. 

• Krossarna sönderdelar malmen till bitar med en storlek på cirka 10 cm vilka sedan 

fraktas med hjälp av transportband till malmhissar, även kallade skipar. 

• Skiparna transporterar malmen upp till markytan för vidare bearbetning. 
 

Brytningen sker vanligtvis på två nivåer samtidigt i varje malmkropp/produktionsområde. I 

dagsläget ligger huvudnivån i Malmberget på 1250 meters nivå där nollpunkten är lokaliserad 

på Välkommatoppen som är belägen i nordvästra Malmberget (LKAB, 2017). Se figur 2 

nedan för en illustration av skivrasbrytning. 
 

 
Figur 2: Modifierad översiktsbild där principen för skivrasbrytning illustreras (Atlas Copco, 2007). 
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2.3 Geologi 

2.3.1 Bergarter 

Den malmförande enheten domineras rent geologiskt av leptiter. Leptiterna är finkorniga 

vilket indikerar att bergarterna har bildats i ett ytnära läge. Området ligger omslutet av andra 

bergartzoner, i större drag innehåller dessa zoner linagranit förutom i söder där basiska 

bergarter dominerar. Leptiterna delas in i röd och grå leptit med mellanvarianter av dessa två. 

De grå leptiterna kan utgöras av omvandlade basiska gångar, de röda leptiterna är i varierande 

utsträckning mineraliserade och genom att de är finkorniga oftast mycket kompetenta med 

häg hållfasthet. Flera deformationsfaser i ett betydligt djupare läge har transformerat 

leptiterna i området till de folierade leptiter de är idag (Magnor, 2016).  

 

Omkringliggande bergarter innehåller i vissa zoner biotit och klorit, vilka är mineral som 

orsakar problem under jord i Malmberget. Biotit har en flakig struktur och sänker 

hållfastheten i berget avsevärt, klorit bildas genom en omvandling av biotiten (Magnor & 

Mattsson, 2010). 
 

2.3.2 Strukturer 

Ur den strukturgeologiska synvinkeln är Malmberget komplext. Området där gruvan ligger 

har påverkats av flertalet deformationsfaser vilket har gjort att de ursprungliga 

strukturmönstren är svårupptäckta. Genom att söka samband mellan de ursprungliga 

strukturerna och dagens orienteringar och mönster kan geologiska samband mellan 

malmkroppen och svaghetszoner upptäckas. Denna förståelse gör att prognostisering av 

svaghetszoner underlättas (Magnor & Mattsson, 2010). LKAB särskiljer de olika formerna av 

strukturer som kan förekomma under jord med liknande metod som är beskrivet i kapitel 

3.1.2, se figur 3 nedan där färgerna för strukturdata även visas. 
 

 
Figur 3: Legend för strukturdata som används av LKAB:s geologer (Juslenius, 2020). 

Strukturellt domineras Malmberget av plastisk foliation. Strukturen visar sig som 

förgnejsning, orientering och förskiffring för svaghetszonerna i området. Foliationen styr 

malmens veckning och även till stor del biotitzonernas utbredning. Biotitzonerna följer den 

foliation som orienterar sig parallellt med malmkroppen. Zonernas utbredning varierar för 

malmkropparna där områdena Printzsköld, Alliansen och Hoppet är de mest associerade till 

zonerna. Den plastiska foliationen har bildats under högt tryck och höga temperaturer, det 

medför att det på många ställen skapats en förskiffring med försämrad hållfasthet i berget. 

Foliationen följer nordöstlig-sydvästlig strykning med medel till brant stupning. 
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I LKAB används ”Deformationszon” som ett samlingsnamn för en struktur i berggrunden 

som är orsakad av geologisk deformation. Strukturen kan vara spröd eller plastisk som till 

exempel förkastningar, krosszoner eller skjuvzoner. En krosszon är en typ av förkastning och 

en zon av sprickor där rörelser har skett vilket har orsakat krossat berg. Ett annat begrepp som 

används av geologer och bergmekaniker är grottor, vilka är hålrum i berget som antingen 

skapats naturligt eller av gruvdriften, detta medför ofta problem vid ortdrivning. Skjuvzon är 

även det en typ av förkastning, skjuvzonen sker dock i ett plastiskt tillstånd i jämförelse med 

krosszonens spröda (Magnor & Mattsson, 2010). 
 

2.4 Dennewitz  

2.4.1 Historia 

Dennewitz utgör, tillsammans med malmkropparna Alliansen, Vitåfors Ridderstolpe, 

Östergruvan, Printzsköld, Fabian, Kapten samt Parta, det östra fältet av Malmbergets 

gruvområde. Dagbrottsbrytning pågick ovanligt länge på området och först på 250 meters 

nivå började underjordsbrytning tillämpas på Dennewitz. Flera av malmkropparna bröts ihop 

på några av nivåerna.  I början av brytningarna var malmkroppen relativt lågprioriterad 

jämfört med andra malmkroppar och vid lågkonjuktur var östra området det första där 

verksamheten stannat av. Figur 4 visar var Dennewitz malmkropp är lokaliserad i området 

tillsammans med övriga malmkroppar. 
 

 
Figur 4: Horisontalkarta visande översiktsbild på Malmbergets malmkroppar med nuvarande samhällsstruktur överlagrad. 
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Marknivå för Dennewitz ligger på 165 meters avv. Nivå 250 började tillredas redan 1917, det 

noterades då att berget var uppsprucket och därav beslutades det att fortsätta med 

dagbrottsbrytningen ända till 1940-talet. Brytningsmetoden övergick sedan till 

skivpallsbrytning mellan nivå 250-300. 

På 1950-talet påbörjades brytningen på 300 meters nivå och malmkroppen började kallas för 

Östra Dennewitz. Mellan 300-500 meters nivå tillämpades sedan skivrasbrytning. Se figur 5 

för en sidovy, öst-västlig riktning, av Dennewitz malmkropp med huvud- samt 

brytningsnivåer utplacerade. 
 

 
Figur 5: Sidovy av Dennewitz malmkropp, öst-västlig riktning. 

 

Mellan 500-600 meters nivå gjordes ett försök med att använda metoden ”Vein mining”, där 

Dennewitz tillsammans med Alliansen delades in i 6 block, 4 block på Dennewitz samt 2 

block på Alliansen. Blocken bröts sedan ut var för sig med start i Dennewitz. Försöket blev 

misslyckat eftersom metoden var för riskfylld samt inte var nog effektiv jämfört med 

skivrasbrytningen, vilket slutade i att skivrasbrytningen återupptogs från 600 meters nivå. 

Skivrasbrytning har sedan dess visat ge bra resultat och tillämpas än idag. I början användes 

12 meters skivor för att sedan öka till 20 meter, idag är skivhöjden 22 meter (Andersson, 

1995). Figur 6 visar hur malmkroppen är formad från ett Nord-Sydligt perspektiv. 
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Figur 6: Perspektivvy av Dennewitz malmkropp bakifrån, nord-sydlig riktning. 
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2.4.2 Geologi 

Malmen i Dennewitz består uteslutande av magnetit och området präglas av hårda bergarter i 

form av olika leptiter samt granit, men även den mjuka mineralen biotit. Jämfört med andra 

områden kring malmkropparna i Malmbergets gruva, förekommer de hårdare bergarterna i 

stor utsträckning i de områden där infrastrukturen ligger. Dennewitz, tillsammans med Parta, 

är generellt ett av de mer strukturstyrda områdena sett till hela gruvområdet (Magnor & 

Mattsson, 2010).  
 

Graniten förekommer inte i samma utsträckning som leptiterna, på nivåer ovanför 1000 meter 

är utbredningen relativt liten. Under 1000 meters nivå är det tydligt att graniten börjar breda 

ut sig mer omfattande på de områden var infrastrukturen ligger. Den förekommer i mindre 

sliror som i de flesta fall följer samma foliation som malmkroppen. 

 

Den röda samt röd-gråa leptiten är två av de bergarter som förekommer i stor utsträckning på 

Dennewitz, framförallt på liggsidan av malmkroppen. På hängsidan av malmkroppen 

förekommer främst grå leptit med inslag av biotit vilket gör hängsidan mindre kompetent 

jämfört med liggsidan. Precis som graniten är röd leptit en mycket hård bergart och är klassad 

som en av de hårdaste i Malmbergets gruva. Den har genom gruvans historia varit en av de 

mer problematiska bergarterna. Figur 7 nedan är en bergartstolkning som är gjord med hjälp 

av JIT-borrningar som är borrade från infarten på skivan på nivå 1144. Tolkningen ger en bra 

uppfattning om geologin i området, liknande tolkningar är utfört på flertalet nivåer nedanför 

DE1000, se bilaga E. Det som skiljer sig på nivåer ovanför är att utbredningen av graniten 

minskar (Juslenius, 2019). JIT-borrningar beskrivs mer utförligt i kapitel 5.1. 
 

 
Figur 7: Bergartstolkning av Dennewitz, nivå 1144. Grön=grå leptit (GLE), blå=magnetit (MGN), röd=granit (GRN), 

orange=röd-grå leptit (RGL). Gröna kors står för inslag av biotit samt gröna stjörnor för skarn. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Geologi 

3.1.1 Sprickor 

Termen spricka är en generell benämning för ett mekaniskt brott i bergmassan som uppstår då 

spänningen är högre än hållfastheten. Sprickor uppstår av spröd deformation och i bergmassan 

kan det förekomma större och mindre områden där sprickor förekommer med en hög 

frekvens, det vill säga med flertalet sprickor per längdenhet. Dessa områden kallas för 

sprickzoner. Sprickzonerna är uppdelade i regionala, lokala större, lokala mindre och sprickor. 

Se tabell 1 för den geometriska beskrivningen av zonuppdelningen (Stråhle, 2001). 
 

Tabell 1: Riktlinjer för längdmått på olika sprickzoner. 

Benämning Längd Bredd 

Regionala >10 km >100 m 

Lokala större 1-10 km 5-100 m 

Lokala mindre 10 m-1 km 0,1-5 m 

Sprickor <10 m <0,1 m  

 

Sprickor kan delas upp i två olika huvudtyper av sprickor, dessa är sprickor som är orsakade 

av naturliga orsaker eller av gruvdriften, som till exempel vid sprängning eller borrning. De 

naturliga sprickorna förekommer i flera olika former, dessa kan vara öppna eller läkta 

sprickor. De öppna sprickorna är fyllda av enbart luft, vatten eller bergartsmaterial. De läkta 

sprickorna är antingen helt eller delvis fyllda med kristalliserade mineral, som till exempel 

kvarts. Om en förskjutning sker längs ett sprickplan kallas det för en förkastning. Vid 

kartering så identifieras sprickor med hjälp av olika termer, dessa är: 
 

• Spricka 

• Småspricka 

• Mikrospricka 

• Öppen spricka 

• Sluten spricka 

 

Småsprickor är sprickor som ej är genomgående. Mikrosprickor är små sprickor som normalt 

kan ses med hjälp av förstoring, dessa kan vara en första indikation på att ett potentiellt större 

brott i berget är på väg att ske (Stråhle, 2001). 
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3.1.2 Strukturer 

Enligt Stråhle (2001) kan strukturer under jord delas in i plastiska och spröda strukturer. De 

spröda strukturerna omfattas av områden där deformationen varit spröd, till exempel 

sprickzoner som beskrivits ovan. För plastiska strukturer ingår veckning, foliation, 

stänglighet, plastisk deformationszon och ådring. Deformationszonerna klassificeras på 

samma sätt som för sprickzonerna där regional, lokal större samt lokal mindre förekommer. 
 

Veckning definieras som en krökt planstruktur i berget, vanligtvis sker veckningen vid 

plattektoniska händelser. De krökta planstrukturerna i berget kan uppstå genom kompression, 

uttöjning eller skjuvning. Foliation är en så kallad planparallell struktur i berg, strukturen 

består av mineral som orienterar sig i olika skikt. Foliationen, eller skikten, orienterar sig i 

den riktning som ger det minsta motståndet och vinkelrätt mot största spänningsriktningen. 

Orienteringen bestäms på samma sätt som för sprickplan där en strykning och stupning tas ut. 

Strykningen är den riktning som strukturen har i det horisontella planet och räknas från 0-359 

˚ medurs från norr, stupning anger den lutning som strukturen har från horisontalplanet nedåt 

och mäts vanligtvis från 0-90˚ (Stråhle, 2001). Se figur 8 nedan.  
 

 
Figur 8: Beskrivning av hur strykning stupning mäts (Stråhle, 2001). 

 

Stänglighet, även kallad lineation, definieras som en struktur där elongerade mineral 

orienterar sig i en riktning. Stänglighet bildas bland annat genom parallellorientering hos 

nålformade mineral eller bergartspartiklar som sträckts ut, till exempel när två foliationer skär 

varandra. Bergpartier som orienterar sig slingrandes och utdragna kallas för ådringar, dessa 

förekommer i metamorfa bergarter och kan bestå av till exempel biotit (Stråhle, 2001). 
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3.1.3 Bergarter 

En bergart är uppbyggd av ett eller flera mineral, bergarter skiljer sig från varandra genom att 

mineralsammansättningen och den inre uppbyggnaden är olika. Bergarterna delas grovt in i 

ytbergarter samt djupbergarter. Ytbergarterna är uppbyggda i olika skikt och har bildats nära 

jordytan medan djupbergarterna har bildats på stora djup i jordskorpan på grund av att magma 

har svalnat långsamt. Det finns tre huvudgrupper för bergarter och dessa klassificeras enligt 

nedan (SGU, 2020): 

 

• Magmatiska – Vulkanisk struktur 

• Sedimentära – Lagervis struktur 

• Metamorfa – Omvandling av magmatisk eller sedimentär bergart vid hög temperatur 

eller tryck 

 

Bergarterna som omsluter malmkroppen är något som kräver stor uppmärksamhet vid 

drivning av tunnlar och skapande av infrastruktur under jord. Gråberget som omsluter 

malmkroppen består sällan endast av en sorts bergart utan det förekommer vanligtvis en 

kombination av flera varierande bergarter som tillsammans kan skapa problem vid 

kontaktytorna. De bergmekaniska problemen uppkommer ofta när berget är inhomogent, till 

exempel när en bergart som är klassad som mjuk har kontakt eller är blandad med en hårdare 

bergart. Det är därför viktigt att undersöka vilken typ av bergarter som förekommer för att 

kunna förutspå potentiella risker och brottmekanismer (Brown, 2002). 
 

3.1.4 Strukturer och bergarters samverkan 

Sprickor i berget innebär inte att berget är i direkt behov av rehabilitering. De största 

faktorerna som avgör om berget är stabilt eller inte i det fall då en sprickgrupp identifierats är 

sprickornas omfattning, orientering, sprickfyllning, glidytor, sidobergets hållfasthet samt 

spänningar. I en annars stabil struktur kan de spänningsomvandlingar som sker vid brytning 

under jord orsaka instabilitet, det är därför också viktigt att förstå relationen mellan de 

inducerade spänningarna och intakta berget (Hoek & Brown, 1980). 
 

Glimmermineralen biotit, muskovit och klorit är några exempel på mineral som har en mycket 

låg hårdhet. Mineralsammansättningen i en bergart kan ge vägledning för hållfasthet och vilka 

egenskaper en bergart innehar (MinBas Innovation, 2018). Sprickytor eller fyllnad i en 

spricka i en hård bergart som innehåller ett mineral med låg hårdhet har en högre benägenhet 

att glida. Genom att undersöka vilken typ av fyllnad sprickor har är det möjligt att lättare 

kunna klassificera sprickan rent mekaniskt. Ett exempel är att fyllnaden i en spricka gör så att 

sprickytan blir halare och därmed skapar mer benägenhet för glidning (Hobbs, 1993). 
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Figur 9: Illustration på olika grader av sprickbildningar (Hoek, 2006). 

 

Som känt är att orienteringen på sprickorna har stor betydelse i de strukturstyrda brotten. 

Risken för problem beror på hur en sprickgrupp är orienterad relativt en tunnel eller ort. Om 

tunnlar placeras i fel orienteringar jämfört med strukturer eller foliationer av bergarter kan 

problem skapas. Ett exempel på detta är tunnlar som placeras längs med foliationer, detta 

orsakar en högre risk för kilar som gravitativt kan falla ut. Det krävs då endast en spricka för 

att skära av kontaktytan på foliationen som i sig kan ses som en spricka som löper längs med 

orten. 

 

Ett typfall för detta är längsgående brytning av malmkroppar där, som namnet antyder, 

brytningen sker längs med malmkroppen. För till exempel skivrasbrytning drivs då 

produktionsorten i samma strykning som malmen. Metoden tillämpas då malmkroppen anses 

vara för smal för tvärgående brytning. Risken för stabilitetsproblem ökar med detta då det kan 

ligga flera sliror med bergarter som stryker längs med orten som då skapar glidytor. Skärs 

sedan dessa glidytor av en sprickgrupp finns risken för kilutfall (Sandberg, 2017). 

 

3.2 Tillstånds- och skadekartering 

Kartering är en metod för att kartlägga och samla olika data. I underjordsgruvor sker kartering 

främst av geologer och bergmekaniker. Geologisk och bergmekanisk information kan 

inhämtas med t.ex. kartering av borrkärnor, borrhålsfilmer eller i fält. Då sprickors orientering 

och eventuella grupperingar är av intresse, måste i detta fall orientering för borrkärnor vara 

känd. 
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Bergmekaniker och geologer som jobbar i fält utför kontinuerligt tillstånds- och 

skadekarteringar på de områden som aktivitet pågår i. Skadekarteringarna går ut på att 

identifiera var skadan är lokaliserad, omfattning, brottmekanism samt eventuella åtgärder för 

rehabilitering. Tillståndskarteringar utförs till exempel för att övervaka områden där det 

potentiellt kan uppstå skador. Genom att bevaka tillståndet på området, det vill säga 

deformationer i berget samt bergförstärkningens beteende, finns det möjlighet för åtgärder för 

att förebygga större skador i berget. Figur 10-12 nedan visar hur en skadekartering av ett 

bergutfall kan gå till i LKAB då utfallet ska dokumenteras. Denna typ av dokumentation 

möjliggör att få en uppfattning om hur omfattande skadan är i form av olika skadeklasser, 

lokalisering samt ge en uppfattning om vad som behöver göras i förstärkningsåtgärder. 

 

Vid tillståndskartering samverkar ofta driftbergmekaniker och geologer med varandra för att 

tillsammans kunna förutspå potentiella problem. Genom att i fält studera strukturgeologin i 

området är det möjligt att kunna förutspå var problem kan uppstå och i förväg planera för hur 

detta ska undvikas. Exempelvis kan geologer upptäcka sprickor i kombination med kontakter 

som är orienterade så att en potentiell risk för bergutfall förekommer vid fortsatt drivning. 

Med hjälp av denna information kan bergmekanikerna planera för att förhindra utfallet i form 

av förstärknings- eller drivningsmetod. De områden som karteras måste innehålla fullt synligt 

berg för att strukturer och bergarter ska kunna identifieras. De mest lämpliga områdena är 

därför nyligen skjutna tillredningssalvor som skrotats men inte ännu förstärkts (Abzalov, 

2016). 
 

 

  

Figur 10: Formulär för lokalisering samt omfattning av skadan. Figur 11: Formulär för förstärkningsåtgärder. 

Figur 12: Formulär för bestämmelse av skadeklass på utfallet. 
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Skadeobservationer är ett av de bästa verktygen för validering och kalibrering av numeriska 

modeller. Observationerna gör det möjligt att bekräfta att modellen som är konstruerad 

stämmer överens med verkligheten och att de rådande förhållandena i den gruva som 

analyseras är korrekt simulerade (Svartsjaern, 2017b). I bergmassor som inte karteras  

manuellt är det möjligt att istället analysera förekomsten av mikro-seismiska händelser. Dessa 

händelser är ofta en indikation på att det sker en förändring i bergmassans egenskaper, som 

till exempel kan vara glidning eller sprickbildningar. Genom att spåra de mikro-seismiska 

händelserna är det möjligt att förutspå zoner i den planerade infrastrukturen där skador kan 

uppstå (Svartsjaern, 2017b). 
 

3.3 Brottmekanismer 

Det finns fyra stycken huvudorsaker till stabilitetsproblem under jord. Den första orsaken är 

höga spänningar som bland annat förekommer i djupa underjordsgruvor. Andra orsaken är 

strukturstyrda brott i berget, dessa brott förekommer till exempel i sprickigt berg med 

förkastningar. Tredje orsaken till instabilitet är brott som sker i dåligt berg som till exempel är 

poröst eller svällande. Till sist kan även trycket från grundvatten i berget vara en orsak till 

instabilitet. Mer än en av de fyra orsakerna till stabilitetsproblem kan ske samtidigt och 

samverka tillsammans, detta beror på hur bergmassan är uppbyggd, spänningar och vilken 

sorts urtagning av berget som utförs (Hidalgo Pérez, 2013). Vilken typ av brottmekanism som 

potentiellt kan ske beror på typ av bergart, strukturer, spänningsstorlek, spänningsriktning och 

sprickor (Trafikverket, 2019). I tabell 2 nedan följer en kortare beskrivning på några vanligt 

förekommande brottmekanismer som kan ske under jord. 
 

Tabell 2: Beskrivning av några vanligt förekommande brottmekanismer (Trafikverket, 2019). 

Brottmekanism Beteende Orsak 

Dragbrott Mikrosprickor bildas vilka 

sedan förenas till en 

genomgående brottyta, 

förekommer i tunnelns väggar 

Dragspänning verkar på 

bergmassan i en eller flera 

riktningar 

Spjälkbrott Berget spricker upp i tunna 

skivor som är orienterade 

parallellt med den största 

huvudspänningsriktningen, 

vanligt i hårt homogent berg 

närmast tunnelns rand 

Uppkommer när berget utsätts 

för enaxiell tryckbelastning 

Skjuvbrott Startar på liknande sätt som 

spjälkning, skjuvning sker 

längs redan existerande 

svagheter i berget vid tryck, 

kallas även tryckbrott eller 

krossning 

Uppkommer när berget utsätts 

för triaxiell belastning  

Böjbrott eller knäckning Berg som är skiktat kan utsättas 

för böjbrott i form av att en 

eller flera skivor utsätts för 

böjning tills knäckning sker 

Böjbrott kan uppkomma genom 

drag-, tryck- eller skjuvbrott 

Blockutfall och glidning Block faller, eller glider, ut 

med hjälp av gravitation eller 

laster 

Styrt av sprickor och strukturer 
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3.4 Prognostisering av skador 

 

Vid prognos av markdeformationer till följd av gruvbrytning används vanligen s.k. 

gränsvinklar som ett prognosverktyg. Vid skivrasbrytning delas deformationerna upp i två 

olika zoner, en kontinuerlig zon som är fri från sprickor och en diskontinuerlig 

deformationszon där uppsprickning och uppblockning sker. Deformationerna i den 

kontinuerliga zonen uppträder på ett mjukare och mer förutsägbart sätt. I den diskontinuerliga 

zonen förekommer mer oförutsägbara deformationer som innefattar stora rörelser, dessa 

skapas stegvis beroende på avståndet till rasgropen. Gränsvinkeln är vinkeln från 

horisontalplanet till en rät linje för aktuell brytningsnivå och gräns för bedömd 

deformationspåverkan (Svartsjaern, 2017a). Se figur 13. 
 

 
Figur 13: Övergripande beskrivning för gränsvinkel samt de olika deformationszonerna vid underjordsbrytning som 

påverkar markytan (Svartsjaern, 2017a). 

I detta arbete är en gränsvinkel kopplat till markdeformationer inte något som tas fram. 

Principen är dock liknande för den gränsvinkel som tas fram i detta arbete under jord, det som 

beskrivs ovan är därav relevant. En raszon existerar även underjord och samma koncept bör 

därför fungera. Det som främst skiljer metoderna åt är att gränsvinkeln i detta fall tas fram 

med hjälp av karterade skador underjord i infrastrukturen omkring malmkroppens liggvägg. 

Metoden som Svartsjaern (2017a) använde sig av i Kirunas underjordsgruva är också ett 

intressant alternativ. 
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I Kirunas underjordsgruva har skadekarteringar av infrastruktur i liggväggen utförts i stor 

utsträckning genom tiderna, vilket har resulterat i en stor mängd värdefulla data. Denna data 

har sedan använts för att tillsammans med strukturgeologi, bergarter och seismik skapa 

modeller som gör det möjligt att spåra och prognostisera hur skador fortplantar sig i 

malmkroppens liggvägg. Detta gör det möjligt att förutspå var, hur och vid vilket 

brytningssteg som skadorna kommer förekomma. Olika bredd på malmkroppen har även 

testats för att se hur skadezonerna påverkas. Resultatet visade på att en bredare malmkropp 

skapade en större skadezon. Figur 14 visar hur den förväntade slutgiltiga skadezonen, även 

kallad Damage Extent Boundary (DEB), kommer breda ut sig på de nya nivåerna 

(Svartsjaern, 2017b).  
 

 

Figur 14: Illustrering av den prognostiserade skadezonen. Den streckade svarta linjen representerar den förväntade 

skadezonen, de röda streckade linjerna markerar det förväntade påverkansområdet av gruvbrytningen. Illustrationen visar 

de slutgiltiga skadezonerna då framskridningen av skivrasbrytningen gjort så att bergmassan avlastats (Svartsjaern, 2017b). 
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Modellering är idag en av de mest vanliga metoderna för att simulera bergmekaniska 

förhållanden under jord. Enligt Svartsjaern (2017a) går det även att genom modellering se ett 

samband mellan deformationer i liggväggen och vilken hållfasthet som berget i liggväggen 

och hängväggen erhåller. Genom modellering har de upptäckt att om hållfastheten i 

hängväggen sänks, kommer deformationer i liggväggen att öka. Ett exempel är om 

hängväggen består av en mindre kompetent bergart som har en hållfasthet som är betydande 

lägre än liggväggens mer kompetenta bergart. Vilket leder till ökade deformationer i 

liggväggen. 
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4 Metodik 

4.1 Skadekarteringar 

Skadekarteringar som utförts av driftbergmekaniker, stationerade under jord i Malmberget, 

var den första data som sammanställdes. Detta gjordes med början på nivå 924 då information 

från tidigare skadekarteringar var bristfällig på de äldre nivåerna. Karteringar har dock senare 

utförts på äldre nivåer upp till 600 m avv. Bergmekanikerna använder sig av en dagbok där de 

för in information om bergutfall med skadeklass, seismiska händelser och andra skador som 

till exempel uppsprickning. Informationen i denna dagbok var bristande i de äldre inläggen 

men med tiden har dagboken blivit utförligare. Data som brottmekanismer, storlek på 

bergutfall, skadeklass utifrån bergmekanikernas egna klassificeringssystem och 

förstärkningsåtgärder sammanställdes i Excel. Detta gjordes för att ge en uppfattning om 

skadornas omfattning på nivåerna. Tanken var att skadekarteringarna skulle kunna skulle ge 

möjlighet att få fram en gränsvinkel för skadornas utbredning på Dennewitz. Data från detta 

skulle även användas för att kunna dra paralleller till den geologiska informationen från fält- 

och borrhålskarteringen. 
 

4.2 Fält- och borrhålskartering 

Data som finns tillgänglig från kartering av borrkärnor och fältkartering är av stor omfattning. 

För att kunna gör denna data användbar var det nödvändigt att skapa någon form av sortering 

av dessa. För detta användes i huvudsak Excel. 

 

En av de filer som fanns tillgängliga bestod av alla registrerade borrningar som utförts i 

gruvan. Därav bestod första steget av att sortera ut de borrhål som tillhörde Dennewitz, för att 

vidare identifiera de borrhål som geologerna har strukturkarterat. Efter att all tillgänglig data 

sorterats och sammanställts i en mer hanterbar form i Excel, var nästa steg att visualisera 

strukturerna. I filen med de karterade strukturerna finns bland annat koordinater för varje 

spricka samt strykning och stupning för dessa. Genom att importera koordinaterna för de 

karterade strukturerna till Microstation, var det möjligt att kunna se läget för strukturerna 

relativt befintlig infrastruktur. Samma princip användes för fältkarteringar som utförts, 

skillnaden var att data från fältkarteringarna primärt togs direkt från Microstation, data från 

excelfilerna användes sekundärt då det är samma strukturer som registrerats. 
 

Eftersom en begränsad mängd borrhål strukturkarterats låg fokuset på fältkarteringarna. 

Fältkarteringarna utförts i betydligt större utsträckning jämfört med borrhålskarteringarna, 

vilket gav en bättre bild av den rådande situationen på respektive nivå. På de nivåer där både 

fält- och borrhålskartering utförts har metoderna och data från dessa jämförts.  
 

4.3 Övriga data 

Utöver den rådata som ligger i Excelfiler finns stora mängder av oanvända rapporter 

innehållande geologiska och bergmekaniska utredningar av området. Exempelvis finns 

utfallsrapporter där bergmekaniker gjort en utredning för orsaken till bergutfall, i de 

rapporterna finns bland annat bergmekaniska och geologiska karteringar. Ett annat exempel är 

rapporter från geologer där storskaliga strukturer identifierats. Rapporterna har använts i detta 

arbete för att jämföra och styrka resultatet av analysen och även som stöd för tolkning av 

fältkarteringar. 
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4.4 Identifiera riskområden 

Efter att datasammanställningen slutförts bestod nästa steg i att analysera resultat för att hitta 

vilka områden på respektive nivå som bör tas extra hänsyn till. Det primära var att hitta 

strukturer, bergarter och brottmekanismer som varit återkommande i området för att 

identifiera eventuella trender och kunna förutspå hur och var problemområdena ligger i den 

kommande infrastrukturen. Enstaka sprickor och skador har inte varit av intresse vid analysen 

då dessa är svåra att förutspå var de kommer återkomma. Det som fokuserades på var att hitta 

återkommande brottmekanismer och sprickgrupper som kunde kopplas ihop med 

ovanliggande nivåer eller bredvidliggande ortar. 
 

När en återkommande brottmekanism upptäckts gjordes ett försök till att hitta en orsak till att 

denna sker. Ett exempel kan vara om en ort samt motsvarande ortar på underliggande nivåer 

haft ett återkommande problem med kilutfall, då det är av intresse att ta reda på varför 

kilutfallen sker. Genom att göra detta skulle en alternativ lösning på hur kilutfallen kan 

undvikas kunna tas fram. För att ett område skulle kunna klassas som ett riskområde 

bedömdes det att ett återkommande problem skulle synas på minst tre ställen, annars 

klassades det som enstaka händelser. 
 

Det sista steget i att identifiera riskområden i Dennewitz området var att ta fram gränsvinklar. 

Med hjälp av de skadekarteringar som är loggade i driftbergmekanikernas dagbok togs 

koordinater ut för dessa för att sedan markeras ut i Microstation. Detta gjordes för att göra det 

möjligt att analysera om det går att se något återkommande mönster på skadornas utbredning 

med djupet i malmkroppen. Efter att koordinaterna lagts in visualiserades resultatet med hjälp 

av programmeringsprogrammet Python, där ett plan togs fram med hjälp av minsta 

kvadratmetoden. Med hjälp av detta kunde sedan en gränsvinkel tas fram. 
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5 Databeskrivning 

5.1 JIT-borrning 

De borrhål som använts för analys och tolkning är tagna från de så kallade JIT-borrningarna 

(Just In Time), som utförs vid varje ny nivå. Borrningen görs i en solfjäderformation med 

påhuggen ofta placerade vid infarten till skivan för att borrhålen ska kunna täcka majoriteten 

av ytan där fält- samt tvärortarna är planerade, se figur 15 nedan. Kartering görs av geologer 

på vissa av de JIT-borrningar som utförs. Bergarter, RQD, RMR samt strukturer kartläggs vid 

karteringen. Borrningarna ger möjlighet till att, bland annat, kunna planera för geometri, 

förstärkning och drivningsmetod i den kommande infrastrukturen. 

 

 
Figur 15: Exempel på planering av hål för JIT-borrning. 

 

5.2 Fältkartering under jord i LKAB Malmberget 

Fältkarteringar som utförs av driftgeologerna under jord är, precis som borrhålskarteringarna, 

viktiga datainsamlingar som gör det möjligt att kunna förutspå förhållanden i berget där 

infrastruktur ska placeras. Fältkarteringar har inte alltid utförts i Malmbergets gruva, i 

Dennewitz område finns därför strukturkarteringar i fält registrerat först från nivå 1078 samt 

några enstaka nivåer ovanför.  I detta arbete har fältkarteringarna varit en stor del i 

datainsamlingen för Dennewitz och fokuset har legat på att hitta sprickgrupper, identifiera 

strukturer, potentiella brottmekanismer, bergkvalité och riskfyllda bergarter. 
 

Geologerna utför dagligen nya fältkarteringar i takt med tillredningen. För varje ny 

tillredningssalva som skjuts är målet att driftgeologerna ska hinna till platsen innan 

sprutbetong appliceras. Geologerna kan med hjälp av CAD-programmet Microstation rita ut 

identifierade strukturer, sprickor, bergarter och dess riktningar. För att ritningarna ska bli så 

korrekta som möjligt ritas sprickorna direkt in i programmet på plats. 
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Sprickorna ritas ut med tecken som visar om sprickan är vertikal, horisontell eller med 

angiven strykning och stupning. I Microstation finns gruvans alla kartor inlagda och 

geologerna kan med hjälp av fixpunkter orientera sig för att den nya salvan med tillhörande 

data ska blir registrerad korrekt, se figur 16 nedan samt bilaga A för teckenbeskrivning av 

fältkarteringssymboler. För varje salva bestäms även ett GSI-värde, vilket är ett mått på 

bergets kvalité (Hoek, 2006). I det här arbetet har som nämnts GSI inte använts på grund av 

den omfattande databehandlingen som fält- skade- och borrhålskarteringarna medför, vilket 

därför inte kommer beskrivas vidare. 
 

 
Figur 16: Topp-vy av en ort som fältkarterats, där sprickor med deras strykning/stupning, bergarter och potentiellt kyrktak 

är utritat i Microstation. 
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6 Resultat  
Som tidigare nämnts har data samlats in nivå för nivå. I detta kapitel beskrivs den insamlade 

informationen i text samt de iakttagelser som gjorts med hjälp av denna. En jämförelse mellan 

de olika karteringarna presenteras sedan för att ge en övergripande bild av de paralleller som 

kan dras mellan dem. Figur 17 nedan illustrerar hur skivorna är konstruerade på Dennewitz. 
 

 
Figur 17: Typexempel på hur infrastrukturen är konstruerad för skivorna på Dennewitz. 

6.1 Karteringar 

6.1.1 Fält- och skadekarteringar för nivå 924-990 

Nivå 924 

På nivå 924 har majoriteten av de skador som loggats lokaliserats ute i fältorten i korsningen 

för ort 3540. Skadorna började visa sig i form av uppsprickning som sedan har resulterat i 

bergutfall triggat av seismiska händelser. Omförstärkning i form av sprutbetong utfördes. 

Enligt den geologiska data som finns för området ligger korsningen mitt i en kontakt mellan 

röd-grå leptit och röd leptit med inslag av granit. Spjälkbrott har förekommit två gånger i 

korsningen in till skivan. I korsningen finns sprickor karterade med 80-85˚ stupning samt röd 

leptit. Bergsstig som kalvat med dåligt sidoberg ligger nära korsningen. 
 

Nivå 946 

Nivå 946 präglades av återkommande bergutfall i flertalet ortar. Bergutfall har skett i ort 

3510, 3530, 3570 samt 3590. Utfallen som inte kan kopplas till någon seismisk händelse har 

skett i kontakten mellan malmen och röd samt grå leptit. Skadorna har varit så pass 

omfattande att omförstärkning i form av nya bultar och sprutbetong fått göras. Precis som på 

nivå 924 ovanför har spjälkbrott skett i korsningen in till skivan där röd leptit förekommer, se 

figur 18. Anmärkningar har gjorts att bergsstigen kalvat vid denna nivå. 
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Figur 18: Spjälkbrott i korsningen in till DE946. 

Nivå 968 

Vid infarten till skivan har spjälkbrott skett, samma som för de två ovanliggande nivåerna. 

Även här finns slag karterade liknande nivå 924. Korsningen var nätad innan bergutfallet och 

var tvungen att omförstärkas med nya nät. Ungefär 60 meter in i ort 3520 och 3540 inne på 

skivan förekom det biotit som hade kontakt mot grå leptit samt magnetit. Inga bergutfall har 

skett i dessa ortar men det noterades att borrhålen i kransarna rasat igen.  
 

Nivå 990 

Slag finns i korsningen med samma strykning som ovanliggande nivåer i infarten till 

skivorna, omfattningen på slagen verkar ha ökat jämfört med ovanliggande korsningar. Denna 

korsning kompletteras med nät. I Ort 3510 och 3511 är det noterat att berget är dåligt och 

skrotning beställts, ort 3511 är den längsgående orten på skivan. I båda ortarna förekommer 

röd-grå leptit i stor utsträckning.  
 

Fältkarteringar som utförts på nivån visar på att det fanns en sprickgrupp i infarten till skivan. 

En sprickgrupp i pelaren vänster om ort 3530 är också karterad, sprickgruppen har dock inte 

skapat några bergmekaniska problem. Sprickgruppen i pelaren har relativt samma strykning 

som sprickgruppen vid infarten 
 

6.1.2 Fält- och skadekarteringar för nivå 1012-1078 

Nivå 1012 

Struktur DZ034 som Magnor & Mattsson (2010) upptäckt och skriver om i sin rapport skär 

igenom området med en orientering på 022/90. Ett kilutfall i ort 3560 har skett där tre olika 

sprickor bildat kilen. I ort 3520 vid kontakten mellan magnetit och röd leptit har ett 

spjälkbrott karterats samt avskjuvade bergbultar i samband med detta. Filmning av 

evakueringsorten på nivån visar att berget är dåligt och rekommenderas att förstärkas med 

sprutbetong. Slag löper längs med ortarna i ligg höger.  
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Fältkarteringarna visar på att det fanns ett tiotal sprickor som löper i samma riktning, alla 

sprickor har en stupning på 85˚. Sprickorna är utspridda över nivån och skapar inte någon 

sprickgrupp. Som nämnt orsakades utfallet i ort 3560 av en sprickgrupp som bildade en kil, 

kilen skapades av två sprickor och kontakten mellan magnetiten och röd-grå leptit. 

Majoriteten av sprickorna i sprickgruppen stryker i samma riktning som sprickorna som ligger 

utspridda på nivån, det vill säga Nordöstlig-Sydvästlig riktning.  
 

 
Figur 19: Gul cirkel markerar de längsgående sprickorna som tillhör DZ034, röd cirkel markerar tvärgående sprickor som 

förekommer på flera nivåer. 

Nivå 1034 

På nivå 1034 har majoriteten av de bergutfall som registrerats triggats av seismiska händelser, 

precis som på nivå 1012 löper det slag längs med flertalet ortar i ligg höger. Bergutfall har 

skett inne i malmen i ort 3550, det förekom stänglighet av granit inne i malmen vid utfallet 

samt sprickigt berg i leptiten. Ett större bergutfall skedde i ort 3510 med bultbrott som 

resultat, utfallet var triggat av en seismisk händelse. Längsgående långort 342 åt vänster på 

skivan stängdes av på grund av hög seismisk aktivitet. Inne i långorten finns längsgående 

sliror med granit som ligger i kontakt med magnetiten. 
 

Få karteringar har utförts på nivå 1034, det som går att notera är att sliror av granit har börjat 

visa sig i ort 3570 längst åt höger på skivan samt i den längsgående orten. Detta är den första 

nivån på Dennewitz där graniten börjar visa sig tydligt.  
 

Nivå 1056 

Uppsprickning av berget i ort 3520. Orten ligger i linje med ort 3530 och det förekommer 

liknande längsgående slag. I ort 3540 har två bergutfall skett, ett spjälkbrott och ett triggat av 

seismik. Bergutfallen har skett några meter ifrån varandra med några dagars mellanrum. 

Utfallsrapporten som behandlar båda utfallen visar på att det finns sprickor som går både 

vinkelrätt tvärorten samt i ortens längdriktning. Bergarten är röd leptit och sprickytorna är 

släta med en kloritbeläggning. Utfallen ligger i linje med brytningsfronten på 1034. Dåligt 

berg i ort 3560 är även registrerat i dagboken. 
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I ort 3540 har en tydlig vertikal struktur identiferats som kan ha koppling till de liknande 

strukturerna som karterats på ovanliggande nivåer. Biotit har även karterats i orten vilket kan 

ha inverkan i bergutfallen som skett. Graniten som började visa sig på nivå 1034 längst åt 

vänster fortsätter breda ut sig på 1056 i samma linje. Detsamma gäller för långorten åt vänster 

där graniten löper längs med orten samt i kontakt med malmkroppen. Ingen strukturkartering 

har gjorts på nivån vilket gör att det inte går att fastställa potentiella brottmekanismer. 
 

Nivå 1078 

Flertalet slag löper i korsningen in till skivan, samma strykning som struktur DZ034. 

Strukturen har senare orsakat bergutfall på samma ställe i korsningen. I den längsgående orten 

782 har betongutfall kopplat till seismik skett. Precis som på nivå 1034 och 1056 förekommer 

sliror av granit som är i kontakt med magnetiten. Enligt skadekarteringarna finns det tecken 

på att sprickgrupper börjat visa sig i orten. 
 

På nivå 1078 fortsätter de NÖ-SV sprickorna att dyka upp. I infarten till skivan har en 

sprickgrupp karterats där alla sprickor stryker i denna riktning med en stupning på 85˚. I ort 

3530 som är placerad mitt emot infarten förekommer biotit i kontakten mot den andra sliran 

av magnetit. Bergmekanikernas indikationer på att strukturer börjat visa sig i den längsgående 

orten bekräftas av fältkarteringarna. Geologerna har karterat ett potentiellt kyrktak där en 

sprickgrupp skär av kontakten mellan malmen och graniten. I samband med karteringen har 

geologerna noterat att smällberg förekommer, troligen på grund av graniten.  
 

6.1.3 Fält- och skadekarteringar på nivå 1100-1210 

Nivå 1100 

Som tidigare noterats förekommer längsgående sliror av granit redan på nivå 1056 i den 

längsgående orten. Inga utfall har noterats i motsvarande ort på de andra nivåerna. Problemen 

börjar visa sig på nivå 1100 där ett kilutfall skett i kontakten mellan Granit och magnetit med 

en sprickgrupp som skapat kilen. Flertalet sprickgrupper börjar dyka upp i orten. 

Bergmekanikerna har noterat att det förekommer flera potentiella kilar mellan Granit och 

magnetit samt att klorit förekommer i sprickytorna. De skriver även att graniten breder ut sig 

med djupet i den längsgående orten. Problemen gäller för nivå 1100 ner till 1144 enligt 

bergmekanikernas dagbok. Efter detta minskar antalet loggade skador i dagboken för området. 

 

I ort 3540, som ligger i linje med ort 3530 på nivå 1078, fortsätter stråket med biotit. Inuti 

biotiten har en sprickgrupp karterats där majoriteten av sprickorna stryker tvärs över 

tvärortarna i väst-nordvästlig riktning, se figur 19 för exempel. Liknande sprickor återfinns i 

samma linje i resterande tvärortar på skivan. I ort 3580 samt 3560 förekommer det granitsliror 

som även återfinns två nivåer ovanför, framför dessa granitsliror har geologerna karterat 

sprickgrupper som formar potentiella kyrktak, se bilaga B. Det är även noterat att leptiten som 

ligger en salva framför graniten uppträder blockigt. Se figur 20 för exempel på nivå 1122 

nedan samt bilaga C för gavelfoton från karteringen av salvan. 
 

Mängden karterade strukturer och potentiella brottmekanismer är stor i den längsgående orten 

1002 på skivan. Jämfört med nivåerna ovanför så verkar problemen bli fler i takt med att fler 

sprickgrupper förekommer. I orten har två kyrktak samt två potentiella kilar karterats. I 

infarten till skivan har en bredare slira av granit börjat visa sig. 
  



 26  

 

Nivå 1122 

I friskluftsorten som är placerad vid infarten till skivan är en sprickgrupp karterad, även i 

infarten till skivan finns flertalet sprickor som har samma strykning. Sprickorna ser ut att vara 

liknande de som återfinns på flertalet nivåer ovanför. Granitsliran som syntes på 1100 

fortsätter ner och återfinns även på 1122 i lokala snedbanan strax intill infarten där en 

potentiell kil även karterats. 
 

I ort 3590, 3570 och 3550 återfinns samma fenomen som noterats på 1100 där kyrktak verkar 

uppkomma framför graniten, se figur 20 samt bilaga B och C. I ort 3530 har kilar karterats 

inne i malmen i både den första och andra sliran sett utifrån. Längre in i 3530 återfinns 

biotitstråket som även karterats på nivåer ovanför, i denna förekommer både ett kyrktak och 

en sprickgrupp. Sprickgruppen ser ut att ha samma strykning som de tvärgående sprickorna 

som karterats på 1100, detsamma gäller för de ortar längre in åt höger där sprickor som ligger 

vinkelrätt visar sig.  
 

 
Figur 20: Gavelfoto på den blockiga leptiten framför granitslirorna. 

Precis som ovanliggande nivå präglas den längsgående orten 1222 av flertalet kyrktak och 

kilar, se figur 21 för ett utdrag ur Microstation samt bilaga C för gavelfoto. Antalet 

sprickgrupper i orten har ökat jämfört med 1100 och det förekommer även ett stort antal 

enskilda sprickor på en lång sträcka. Inne i lastorten i 1222 ligger bitotit mot gaveln samt en 

kil i korsningen. Sett utifrån stryker majoriteten av sprickorna före lastorten längs med 

långorten, efter lastorten verkar majoriteten av dem ändra riktning och stryka vinkelrätt 

relativt orten. Antalet potentiella kilar ökar förbi lastorten. 
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Figur 21: Exempel på ett potentiellt kyrktak i grå-röda leptiten framför granitslira. 

Nivå 1144 

I lokala snedbanan vid nivå 1144 har flertalet sprickgrupper karterats. Majoriteten av de 

sprickor som skapar sprickgrupperna stryker åt samma håll i NÖ-SV riktning. Geologerna har 

skapat ett underlag för geologiska svagheter för nivå 1100-1250, i rapporten för detta har en 

spröd struktur identifierats. Geologerna uppskattar att strukturen är cirka 50 meter bred där 

majoriteten av sprickorna stupar 85˚. Strukturen stryker i en NÖ-SV riktning, det vill säga i 

samma riktning som de närmast vertikala sprickorna som återfinns på flertalet nivåer högre 

upp med samma strykning.  I E-orten ute i snedbanan ligger en slira med granit, som på flera 

andra ställen även en sprickgrupp intill denna. Den spröda strukturen fortsätter visa sig i 

infarten med flertalet sprickor. 
 

Vid gaffelorten in till 3580 längst åt höger på skivan har granit karterats. Intill graniten har 

även smällberg samt en sprickgrupp som bildar kyrktak karterats. Längre in i ort 3580 har 

geologerna karterat granit samt en kross- och sprickzon framför granitsliran. I ort 3560 

bredvid fortsätter sprickzonen samt sliran av granit. I början av 3560 är det även karterat en 

zon av breccicerat berg, vilket är en zon av mycket uppsprucket berg. Även i ort 3540 har det 

karterats en sprickzon, till skillnad från ortarna bredvid ligger nu sprickzonen inne i malmen 

där både potentiell kil och kyrktak har noterats. 
 

Ort 3520 är den ort som det karterats mest i på skivan, här återfinns bland annat biotiten som 

karterats nivåer ovanför samt flertalet sprickgrupper som skapar kyrktak inne i malmen. 

Smällberg förekommer även i en slira av granit i orten. I den längsgående orten 1442 

fortsätter mängden karterade kilar, kyrktak och granitrelaterade problem att öka. Till skillnad 

från ovanliggande nivåer har spjälkning av berget förekommit på flertalet ställen i orten.  
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Nivå 1166 

Liknande nivå 1166 och flertalet nivåer ovanför har sprickor som liknar de som tillhör den 

spröda strukturen karterats. Detsamma gäller för infarten till skivan där flertalet sprickzoner 

lokaliserats. Geologerna har även karterat granit vid infarten och i samband med detta 

spjälkning och sprickor i berget. I fältorten inne på skivan är flertalet sprickgrupper karterade 

som har en stupning på 85˚ med samma riktning som sprickorna ute i snedbanan, se figur 22. 
 

 
Figur 22: Sprickgrupp tillhörande DZ034 I FÄLTORTEN PÅ DE1166. 

I ort 3530, 3510 och 3490 ligger granitsliror där geologerna karterat en sprickzon som ligger 

intill. I underlaget för geologiska svagheter som skapats finns det enligt geologerna tecken på 

att en tvärgående struktur stryker i en öst-västlig riktning genom området. Den längsgående 

orten 1662 är inte färdigtillredd men på den sträcka som är tillredd är två potentiella kilar 

karterade. Som ovanliggande nivåer fortsätter graniten visa sig i orten. 
 

Nivå 1188 

Ute i snedbanan har antalet sprickgrupper ökat markant och flertalet sprickgrupper har 

karterats, sprickorna har en stupning på 85˚ och stryker i NÖ-SV riktning liknande den spröda 

strukturen. I snedbanan har även granitsliror karterats, framför graniten har potentiella kyrktak 

även karterats. Liknande nivå 1144 finns även ett breccierat område i snedbanan där berget är 

mycket uppsprucket. Den spröda sprickzonen syns även i F-orten samt i infarten till skivan 

där flertalet sprickgrupper är karterade. 
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Nivå 1210 

Endast infarten och snedbanan är tillredd för nivån. Ute i snedbanan samt i infarten syns det 

tecken på enstaka sprickor som liknar de som formar den spröda strukturen som karterats på 

ovanliggande nivåer.  

 

6.1.4 Borrhålskarteringar på nivå 1166-1210 

JIT-borrningar är som nämnt tidigare utförda på flertalet nivåer. Dock återfanns data från 

strukturkarteringar endast på nivå 1166 ner till 1210. På nivå 1188 och 1210 finns 

strukturkarteringar för enskilda hål, 1166 är den nivå där strukturkarteringar utförts för alla 

hål som borrats vid JIT-borrningen. Efter nivå 1166 är det nivå 1188 som har mest loggade 

strukturkarteringar. 

 

Strukturkarteringarna visar på flertalet tydliga sprickgrupper på 1166 där sprickorna har en 

stupning på 70-80˚. I korsningen vid infarten på skivan finns tre sprickgrupper karterade där 

majoriteten har en stupning på 70-80˚. Vid den planerade fortsättningen på den längsgående 

orten åt vänster är det få sprickgrupper identifierade. Generellt verkar sprickgrupperna 

förekomma i malmkontakten, liggväggen samt i vissa delar av hängväggen var biotit 

förekommer enligt bergartskarteringar. Observationerna kan bekräftas av tolkning av JIT-

borrningarna som är utförd på nivån, se bilaga E. Tolkningarna visar även på att liknande 

förhållanden råder på nivå 1122 samt 1144.  
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6.2 Raset i DE1250 transportort 

6.2.1 Bakgrund 

Den 28 augusti 2009 skrotas en nyskjuten gavel i Dennewitz transportort på nivå 1250. 

Medan gaveln skrotas efter en tillredningsalva hör skrotaren smällar i berget och backar då 

undan, kort därefter sker ett ras. Under närmaste dagarna efter raset fortsätter det att utvidga 

sig bakåt mot Partas transportort. 
 

Händelsen tas med i denna rapport då det berör Dennewitz område. Transportorten förstärktes 

med ett betongvalv, förstärkningen vart lyckad och ingen omförstärkning har behövts göras 

efter detta. I nutid har det dock uppdagats om att raset fortsatt propagera uppåt men någon 

undersökning om hur pass omfattande uppblockningen har varit under åren har inte utförts.  

Enligt Ersholm (2020), finns det misstankar om att drivningen av de längsgående långortarna 

på DE1144 samt 1166 börjar närma sig uppblockningsområdet. Se figur 23 och 24 nedan med 

en visualisering av hur seismiken historiskt sett ut i området sedan raset ägde rum (Ersholm, 

2020).  
 

 
Figur 23: Sidovy av området med seismiska händelser, visualiserat i mXrap. De röda ”stjärnorna” representerar varje 

tillredningssalva som skjutits och ger en bild av ortarnas placering. Blågula klustret och prickarna är de seismiska 

händelserna som skett. 
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Figur 24: Toppvy av området med seismiska händelser. 

 

6.2.2 Geologin i rasområdet 

Efter att raset ägde rum karterades rasområdet för att ge en bild av de geologiska 

förhållandena. Karteringen visade på att området främst domineras av röd leptit, i 

rasmassorna hittades dock även malm. Det finns även inslag av granit karterat i området. En 

undersökningsborrning utfördes och den visade på transportorten delvis drivits i malm 

tillhörande Dennewitz malmkropp, vilket i sig visar på att malmkroppen kan vara större än 

vad som prognostiserats i tidigare undersökningar. 

 

Analysen av de geologiska karteringarna visade på att den röda leptiten endast kan ha bestått 

av en takskiva ovanför transportorten vid rasområdet. Malmen ovanför leptiten, som visat sig 

vara större än tidigare bedömts, består bitvis av större mängder biotit enligt 

diamantborrningen. Den geologiska undersökningen visade även på att en regional struktur 

skär orten, enligt driftbergmekaniker är strukturen svår att analysera vidare då förstärkningen i 

området förhindrar detta. 
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6.2.3 Bergmekanisk analys 

När driftbergmekanikerna utförde en noggrannare besiktning några dagar efter raset, 

upptäcktes det att raset fortsatt breda ut sig. Rasets läge var från början framför den röda 

cirkelmarkeringen i figur 25, betongbågen som installerades som förstärkning är illustrerad 

som den avsmalnande delen i markeringen. Bergmekanikerna kunde inte avgöra på plats vad 

som kunde varit orsaken till utfallet. Det enda som noterades var att den vänstra väggen kalvat 

i samma riktning som foliationen, vilket blir subparallellt med ortens vägg. Det fanns dock 

inte nog med information på plats för att kunna fastställa om utfallet följt foliationen eller var 

smällbergsinducerat. 

  

 

Figur 25: På kartor från microstation visar den avsmalnande delen var betongvalvet är installerat. 

Få undersökningsborrningar är gjorda i området. Borrkärnor från två undersökningshål som 

borrats vertikalt användes vid den bergmekaniska analysen. I borrkärnorna karterades disking 

i närheten av rasområdet. Detta innebär att borrkärnorna tydligt skivats. Skivningen orsakas 

av att den radiella spänningen kring borrhålet är större än den parallella vilket skapar 

dragbrott i borrkärnan (Dahnér, 2009). Detta visar på att det förekommit höga spänningar i det 

området var transporten placerades och utfallet sedan skedde. 
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Analysen av den seismiska data som finns i området visar på att den stora 

kompetensskillnaden mellan biotiten och röda leptiten kan vara orsaken till brottet. 

Bergmekanikerna tror att den röda leptiten, som har en avsevärt högre hållfasthet och styvhet 

än bitotit, dragit åt sig de höga spänningarna som då koncentrerats. Den höga lasten i leptiten i 

taket har då gjort att det gått i brott.  
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6.3 Gränsvinklar 

Av de 57 skador som loggats i driftbergmekanikernas dagbok användes 23 av dessa för 

framtagandet av en gränsvinkel. Hälften av de loggade skadekarteringarna har därav uteslutits 

då lokaliseringen för dessa inte kunde bestämmas. De framtagna punkterna som representerar 

de karterade skadorna i liggväggen skapar ett tydligt plan som sträcker sig över nivåerna 902-

1250. Detta plan visualiseras i figur 26 och 27 nedan. Se bilaga D för toppvyer samt 

perpektivbilder på planet i förhållande till malmkroppen och nivåer.  
 

Enligt Olofsson & Frank (2020) visar det sig att i dagsläget prioriteras skador som är så pass 

omfattande att de haft en påverkan på förstärkningen. Till exempel karteras inte 

uppsprickningar som skett innanför nät om inte skadan haft någon inverkan på förstärkningen. 

Anledningen till denna prioritering är den begränsade resursen på bergmekanikavdelningen 

(Olofsson & Frank, 2020). 
 

Både strykning och stupning på det skapade planet liknar malmkroppens. Planet skär igenom 

snedbanan vid ett fåtal ställen men det är framförallt de tvärgående ortarna inne på skivan som 

skärs av planet. Planet korsar aldrig de längsgående ortarna. Figur 27 nedan visar planet i 

förhållande till utsatta gröna punkter som representerar varje skada. Planet stryker 70˚ från 

norr och har en uppmätt stupning på 60˚. Planets stupning representerar gränsvinkeln för 

skadorna. Tre av de lägsta punkterna i figur 27 i området skapar tillsammans en linje som 

lutar åt motsatt håll jämfört med planet. Detta kan tyda på en till skadezon utöver den 

markerade. 
 

 
Figur 26: Perspektivvy från öst av planet inlagt i microstation med nivå 902-1250. 
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Figur 27: Sidovy i planets strykningsriktning med inlagda punkter från skadekarteringar samt stupningsvinkel. 
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7 Analys 

7.1 Skadekarteringar 

Den mängd skadekarteringar som funnits tillgänglig för användning i projektet var begränsad. 

Det går inte att utesluta att anledningen till detta är att det helt enkelt inte uppstått några större 

mängder av skador. En tänkbar anledningen till den bristande skadekarteringen på de äldre 

nivåerna ovanför nivå 924 kan därför vara att det inte fanns någon bra systematik för 

loggningen och mycket data kan därav ligga gömd eller inte finnas alls. Som nämnts är det en 

stor mängd data som ligger oanvänt då det inte finns resurser för att kartera skador som inte 

påverkat förstärkningen, detta gäller dock för de nyare nivåerna nedanför nivå 1000. 
 

Den data som funnits tillgänglig och som sammanställts i detta arbete går i många fall att 

kopplas till strukturer och infrastruktur som finns i området. Utöver dessa finns det karterade 

skador som inte verkar ha något samband annat än till seismiska händelser. Ovanför nivå 

1000 är de flesta skadorna lokaliserade i korsningen in till skivorna. Bergsstig 40 som 

användes vid brytning på nivåer ovanför 1000 orsakade problem under lång tid då kalvning 

pågick konstant i schaktet. Bergmekanikerna karterade uppsprickning vid tippläget och det är 

möjligt att skadorna som skett i korsningen in till flertalet av skivorna kan vara orsakad av 

stigen. Bergsstigen är placerad relativt nära infarterna till skivorna och kalvningen kan då ha 

resulterat i att avståndet minskat ytterligare mellan korsningen och bergsstigen. Korsningen 

ligger vinkelrätt mot största huvudspänningsriktningen vilket i kombination med avståndet 

kan ge spänningsrelaterade problem. Teorin kring detta förstärks då brottmekanismen i 

korsningen flertalet gånger visat sig vara spjälkbrott.  
 

Utöver skadorna i korsningen har majoriteten av skadorna på nivå 924-990 inne på skivan 

skett i kontakten mellan malmen och röd-grå leptit. En orsak till att bergutfallen sker just här 

kan vara kompetensskillnaden mellan leptiten och magnetiten. Skillnaden leder till att den 

mer kompetenta bergarten, i det här fallet röd-grå leptiten, blir högre belastad vilket skapar en 

avlastning på magnetiten. Avlastningen kan då göra att utfall sker i magnetiten eller kontakten 

då spänningarna inte längre hjälper till att hålla upp berget. 
 

Nedanför nivå 1000 började det enligt skadekarteringarna förekomma mer bergutfall som 

triggats av seismiska händelser. Spänningarna ökar med djupet vilket mest troligt är 

anledningen till den ökande seismiken. Den ökade mängden granit och röd leptit kan också 

vara en bidragande orsak. Orsaken till den ökade mängden spjälkbrott i området är även det 

ett resultat av högre spänningar samt mer förekomst av den hårda graniten. En parallell skulle 

kunna dras till det stora raset i transportorten på 1250 där analysen gav att raset sannolikt 

orsakats av kompentensskillnader mellan biotit och röd leptit. Den röda leptiten drar åt sig 

spänningarna så pass att koncentrationen blir så hög att leptiten går i brott.  

 

.  
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7.2 Geologiska karteringar 

Skadekarteringar på nivåerna 1012-1100 visar på att det även förekommer mer strukturstyrda 

bergutfall inne på skivorna. Detta kommer hand i hand med det ökade antalet karterade 

sprickgrupper på nivåerna vilket både noterats av driftbergmekaniker och geologer. Enligt 

driftbergmekanikernas analys kan flertalet utfall på nivåerna vara kopplade till en storskalig 

spröd struktur som identifierades. Strukturen är döpt till DZ034 och studeras resultatet från 

fältkarteringarna finns tecken på att denna börjar visa sig redan uppe på nivå 924-990. 

Sprickorna som karterats på dessa nivåer har en strykning och stupning som liknar DZ034. 

 

Eftersom strukturkarteringen i fält är begränsad på nivåerna ovanför 1078, går det inte att 

bekräfta läget på strukturen. Med relativt stor säkerhet går det ändå att se tecken på att den 

skär igenom området då sprickgrupper som indikerar detta finns både på 1012 samt 1078 med 

samma orienteringar. Enligt fältkarteringarna ser det inte ut som att strukturen påverkar den 

längsgående långorten på skivorna, det är främst i tvärortarna åt höger, infarten, samt i 

snedbanan som sprickgrupperna finns karterade.  
 

Då det förekommer en längsgående struktur eller sprickgrupp i en ort ökar risken för problem 

vid kontakten mellan två olika bergarter, i detta fall i malmkontakten. I och med att den 

spröda strukturen DZ034, orienterar sig längs med tvärortarna har detta resulterat i att de 

bergutfall som skett ofta lokaliserats till malmkontakten. De längsgående sprickorna har då 

tillsammans med malmkontakten skapat en kil som gravitativt fallit ner, alternativt triggats av 

seismiska vågor. Se figur 28 nedan för ett exempel på hur en liknande sprickgrupp format ett 

kilutfall i kontakten mellan röd-grå leptit och magnetit. 
 

 
Figur 28: Exempel där en sprickgrupp orsakat ett kilutfall på DE1012. 
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Som nämnts tidigare skapar förekomsten av granit problem i området. Graniten i sig är en 

väldigt kompetent bergart med hög hållfasthet, men på Dennewitz förekommer graniten i 

sliror som har kontakt med magnetiten och leptiten, vilket skapar problem. Eftersom 

granitslirorna börjar visa sig i tvärortarna och längsgående orten på nivå 1034 är det tydligt att 

antalet sprickgrupper börjar öka. Detsamma gäller i korsningen till infarten på skivorna, där 

granit börjar visa sig på nivå 1100 och som sedan breder ut sig. På några nivåer nedanför 

verkar graniten flytta ut sig till snedbanan.  

 

Något som verkar vara återkommande i samband med slirorna av granit, är att det i flertalet 

fall karterats antingen sprickgrupper eller potentiella kyrktak framför slirorna inne i leptiten. 

Se bilaga B. Kyrktaken och sprickgrupperna är i de flesta fall lokaliserade inne i leptiten och 

inte enbart i kontakten. Då det inte finns karterat på något annat ställe på området där leptiten 

uppträder blockigt är det tydligt att något händer just vid dessa förhållanden. Geologerna har 

själva inte lagt märke till detta fenomen tidigare och det går inte att direkt fastställa vad som 

är huvudorsaken till förekomsten av sprickbildningar. Det finns dock några olika teorier som 

kan ligga till grund för detta.  
 

Första teorin är att kyrktaken skapas på grund av kompetensskillnaden mellan graniten och 

leptiten, den mer kompetenta graniten blir högre belastad och avlastar då leptiten. Den andra 

teorin är att kyrktaken är strukturstyrda och inte har att göra med vilken bergart som 

förekommer i området. Det kan också vara så att ingen av teorierna är fel, utan en tredje teori 

kan vara att spänningsförhållandena i kombination med strukturgeologin skapar 

uppsprickningen och därefter kyrktaken. Eftersom DZ034 skär igenom området är det möjligt 

att avlastningen som sker i leptiten gör att strukturen visar sig tydligare på dessa ställen då 

inte samma tryck från spänningarna råder.  
 

De längsgående ortarna är ett fall för sig då de uppvisar många tecken på potentiella problem. 

Först och främst ligger det granitsliror i området där orten är placerad, även här börjar 

graniten visa sig på nivå 1034. Skillnaden här är att graniten, precis som malmen, ligger längs 

med ortens orientering vilket gör att kontakten mellan dessa skapar en glidyta. I och med 

denna glidyta krävs det färre sprickor för att skapa en kil eller ett kyrktak. Fältkarteringarna 

bekräftar detta då det på flertalet nivåer karterats potentiella kilar i ortarna. Kilutfall har även 

skett på grund av detta, se figur 29 och 30 för ett exempel på ett kilutfall i längsgående orten 

1222 på nivå 1122. Kilen har bildats i kontakten mellan biotit och magnetit. 
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Figur 29: Kilutfall i kontakten mellan magnetit och biotit i den längsgående orten på DE1122. Röda linjer representerar 

sprickor som skurit av foliationen som är markerat med rött. 

 

 
Figur 30: Illustrering av exempel på potentiellt kilutfall i längsgående ort.  

Något som har stor inverkan i benägenheten för att, till exempel, en kil ska glida är 

sprickytorna. I Dennewitz finns det flertalet fall där klorit karterats på sprickytorna. Kloriten 

är jämfört med leptit och granit ett väldigt mjukt mineral, vilket gör att sprickytorna blir mer 

glatta. Detta kan ha varit en bidragande orsak till flera av bergutfallen som skett i området. 

Förekomsten av klorit har framförallt visat sig i de längsgående ortarna där det på flertalet 

ställen skett en kloritomvandling. 
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Utöver sprickbildningen så är även utbredningen av graniten mest omfattande i de 

längsgående ortarna sett över området där infrastruktur finns. Detta har visat sig i form av 

smällberg som har orsakat problem vid tillredningen då det varit för riskfyllt att vara vid 

gaveln. Borrning i området har även varit problematiskt och det hårda berget tillsammans med 

sprickorna är troligen orsaken till detta. 
 

Som nämnt är förekomsten av biotit i området relativt liten i jämförelse med andra områden i 

gruvan. Men biotiten orsakar fortfarande problem, framförallt i hängväggen men också i 

längsgående orten samt tvärorten bredvid, se bilaga B. Som det ser ut nu utförs JIT-borrningar 

vid varje ny skiva och med hjälp av tolkningarna av bergarter bör det vara fortsatt möjligt att 

undvika majoriteten av biotiten. Utfallet på 1250 kan klassas som ett av de värre fallen på vad 

det kan åstadkomma, men enligt den information som finns tillgänglig har borrhålskartering i 

området varit väldigt begränsat innan utfallet ägde rum. 

 

7.3 Gränsvinklar 

Mängden skadekarteringar som är utförda i Dennewitz område är som nämnt begränsat.  

Jämfört med områden som Printzsköld, Alliansen och Hoppet är totala antalet 

skadekarteringar litet. Loggningen av skador i bergmekanikernas dagbok, som börjar år 2009 

på nivå 924, är relativt få. Det är på nivåer under 1000 som skadekarteringarna tydligt ökar 

men börjar sedan minska igen vid nivå 1100. Detta stämmer överens med de skador som har 

varit möjliga att ta ut koordinater på, majoriteten ligger under nivå 1000 och visar på att 

karteringarna är mer noggrant utförda och tar tillvara på mycket värdefull information som 

omfattning, brottmekanismer och lokalisering. 

 

Primärt verktyg för att utföra skadeprognoser i detta arbete var att ta fram gränsvinklar för att 

kunna förutspå en skadezon längre ner i malmkroppen där nivåer ännu inte är tillredda. Då få 

punkter var användbara för detta syfte var det osäkert om de 23 skadorna var koordinater 

kunnat tas ut skulle ge något användbart resultat. Punkterna som utgjorde skadornas position i 

Microstation visar dock på en tydlig trend. Efter att ha skapat planet i Python visar den tydligt 

att stupningen på zonen följer malmkroppens, vilket stämmer bra överens med skadorna i 

graniten där granitslirorna även följer malmkroppen på liggsidan. 

 

Planets strykning är svårare att tolka, den följer varken någon foliation eller struktur. Dock 

kan planet ses som ett medelvärde av alla punkter vilket gör att den nödvändigtvis inte 

behöver korrelera specifikt med enskilda skadeobservationer. Planet stryker mitt emellan 

DZ034 och malmens foliation. Förklaringen till detta kan vara att några av de inlagda 

skadorna är skador som skett i zonen av den spröda strukturen DZ034 medan några är 

lokaliserade i malmkontakten och graniten  
 

Majoriteten av punkterna ligger under nivå 1000 vilket ger en osäkerhet på planets läge och 

orientering på 900-nivåerna och högre upp. Detsamma gäller för nivåer djupare ner än 1100 

då det endast är någon enstaka punkt som bidrar till planet på nivå 1250. Osäkerheten gör att 

det är inte går med säkerhet säga om planet kommer att följa samma orientering med djupet. 

Precis som malmkroppen och omkring liggande granit kommer skadezonen med hög 

sannolikhet att bete sig annorlunda. En möjlighet är att planet kommer fortsätta följa malmens 

stupning, men om graniten kommer styra någonting är mer svårförutsett då det än så länge 

inte finns något som fastställer hur långt ner slirorna fortsätter.  
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Utfallet i Dennewitz transportort på 1250 är ett bevis på att det inte alltid går att förutspå 

skador med hjälp av gränsvinklar. Utfallet ligger långt bort från de andra vilket gör att 

punkten uteslöts vid anpassning av planet. Detsamma gäller för några enstaka skador som 

lokaliserats långt bort från övriga, men de är betydligt mindre allvarliga skador sett till 

storleken. Utfallet i transportorten bör inte uteslutas från en analys men då det kommer till att 

få fram en gränsvinkel är positionen för denna för avvikande. Orsaken till utfallet är dock likt 

flera av skadorna som skett inne på produktionsområdena, men i betydligt större skala och 

kan därför inte placeras till samma skadezon. Det bör därför inte kategoriseras under samma 

typ av skada och är också en anledning till att den inte går att använda i planet för 

gränsvinkeln. Enligt analysen som Ersholm (2020) utfört, bör uppblockningen som sker i 

utfallets hålrum undersökas vidare då det enligt figur 23 och 24, ser ut som att de längsgående 

ortarna kan börja påverkas. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Målet med detta arbete var att med hjälp av den sammanställda data som finns tillgänglig 

kunna ge prognos för infrastrukturen i Dennewitz område.  Något som varit återkommande i 

detta arbete är just mängden tillgänglig data, som skulle vara grunden för prognoserna. För att 

kunna göra så pålitliga prognoser som möjligt behövs det en stor mängd data och det är 

tydligt är att skadekarteringarna brister i detta fall. I och med att områden stängs av och blir 

otillgängliga försvinner möjligheten till att samla data från dessa. Det är svårt att säga vilken 

mängd data som är tillräcklig. Som det är i nuläget med ett 50-tal användbara 

skadekarteringar på ett spann på 10 år, går det med säkerhet att säga att det är för lite för att 

förutspå vad som kommer hända djupare ner i området. 
 

Planet som har tagits fram som uppskattning av gränsvinkel är en bra början på en metod för 

att kunna förutspå problemområden i liggväggen. Något som är viktigt att ta i beaktande är att 

mängden data som använts för framställandet av planet är liten. Osäkerheten blir för stor på 

grund av detta, även om de använda punkterna gav ett lovande resultat med en tydlig trend på 

några nivåer. Gränsvinkeln för planet kan mycket väl stämma överens med verkligheten 

djupare ner på de nya nivåerna, men för att kunna bekräfta detta behövs mer data på de 

aktuella produktionsområdena, samt längre ner i den planerade infrastrukturen. Arbetet av 

Svartsjaern (2017b) är ett bra exempel på hur utförandet kan gå till. Han använde sig både av 

LKAB:s egna karteringar samt egna karteringar på äldre områden högre upp i malmkroppen. 

Genom detta skapade han ett bra underlag för modelleringen av skadezonen i liggväggen samt 

den prognostiserade fortsättningen på denna.  
 

Det är också viktigt att särskilja olika sorter av skador. Vid framtagandet av en gränsvinkel 

finns en risk att unika skador hamnar i samma generella kategori. I verkligheten finns många 

olika fall som behöver behandlas för sig vilket kan resultera i att flera olika skadezoner 

behöver definieras. Görs inte detta kan det finnas en risk för att det tas fram en övergripande 

lösning för alla problem, som sedan visar sig passa enstaka fall medan andra problem 

kvarstår.  
 

Även om mängden data är den mest väsentliga delen i en prognos så räcker det inte med att 

utföra fler och mer utförliga skadekarteringar. Systemet med dagbok där skadekarteringar 

registreras är bristfällig, vilket försvårade arbetet med sammanställningen avsevärt. Idealet 

hade varit ett system där det med enkelhet gick att filtrera och få fram koordinater, typ av 

brottmekanism, omfattning och förstärkningsåtgärder. I nuläget blir det svårt att få 

användning av all data och mycket går förlorat bara av att lokalisering av skadorna inte går att 

göra via dagboken. Som omständigheterna är nu med bristande resurser hos 

driftbergmekanikerna, är det förståeligt att prioriteringar mot produktionen måste göras. Det 

är dock fullt möjligt att med ökade resurser utföra mer omfattande skadekarteringar för att 

samla mer kunskap om de olika områdena och förutspå framtida problem. 
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Från början var tanken att fältkarteringar och borrhålskarteringar skulle jämföras med 

varandra. Det visade sig dock bli problematiskt eftersom mängden borrhålskarteringarna var 

begränsade. Detta resulterade i att fokuset lades på fältkarteringarna vars innehåll bedömdes 

vara både värdefull och användbar information för aktuellt område. Det som uteblir med 

fältkarteringarna är att sidoberget, alltså det berg som omsluter malmkroppen och 

infrastrukturen, inte går att analysera. Detta medför att en del antagande måste göras för hur 

strukturer orienterar sig utanför ortarna. I vissa fall är det dock relativt pålitliga antagande 

som kunde göras då analysen gjordes över så pass många nivåer och samband gick att se i 

tvärortar, längsgående ortar, infarter och snedbana.  
 

I det här arbetet har fokus varit på de längsgående ortarna, graniten, malmkontakterna samt 

den spröda strukturen. Anledningen till detta är resultatet av behandlingen av den geologiska 

datan visat att det är dessa som skapat mest problem. De längsgående ortarna visar tydligt på 

att det blir mer problem med djupet. Det är möjligt att ortarna kommer behöva behandlas 

annorlunda gentemot tvärortarna på grund av den ökande risken för kilutfall och kyrktak. 

Även om det framtagna skadeplanet och gränsvinkeln i nuläget visar på att zonen kommer 

skära igenom produktionsområdet, kommer det inte behöva göras några större förändringar 

för att möta problemen i tvärortarna. Så länge som biotiten kan undvikas genom rätt placering 

av ortarna bör problemen kunna hållas under kontroll med nuvarande metoder. 

 

Många av de problem som förekommer i området skulle kunna helt undvikas, eller i vissa fall 

åtminstone reduceras, genom att ta vara på den geologiska och bergmekaniska information 

som finns från nivåer ovanför. Även JIT-borrningar tillhandahåller mycket användbara data 

och bör alltid analyseras vid planering av en ny skiva. Genom att ta vara på informationen 

från borrningarna skulle till exempel granit kunna lokaliseras innan drivning sker och genom 

det vara medveten om att problem kan uppstå. Andra exempel är biotitstråk och zoner med 

breccierat berg. Rent praktiskt kommer det aldrig att vara möjligt att undvika alla 

problemområden helt, men varje problem som går att undvikas med en hållbar metod är ett 

steg åt rätt håll. 
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9 Rekommendationer 
Detta arbete har tydligt visat på att mängden data för skadekarteringar och borrhålskarteringar 

är bristfällig. Om fler borrhålskarteringar och skadekarteringar hade existerat skulle resultatet 

kunnat se annorlunda ut. Vid fortsatt arbete bör därför metoden för skadekarteringar ses över. 

Data bör lagras mer strukturerat från början. Därför är en rekommendation att se över, och 

mest troligt, göra om systemet för datainsamling för att göra datainsamlingen vid till exempel 

modelleringar effektivare. I dagsläget behövs för mycket manuell hantering för att få fram 

data. Skadorna bör till exempel istället lagras med datum, koordinater, brottmekanismer och 

omfattning i form av förstärkningsåtgärder och storlek på utfall. 

 

Utan att påverka tillgängligheten till bergmekaniska råd för produktionen, rekommenderas det 

att mängden skadekarteringar bör öka för att bredda kunskapen om områden samt 

tillhandahålla mer data för framtida kommande arbeten. Det kan förslagsvis göras genom att 

karteringar på gamla, avslutade områden utförs. Skador som inte påverkat förstärkningen bör 

även de karteras då de ger betydande kunskap vid prognoser. Att konstruera ett helt nytt 

system för registrering av skadekarteringar kommer inte vara en rekommendation för fortsatt 

arbete då det är ett projekt i sig, men det måste göras. Vid ett fortsatt påbyggande av detta 

arbete är en rekommendation att den som fortsätter utför skadekarteringar på de gamla 

områdena som fortfarande är tillgängliga. Nya områden bör också karteras för att relativt 

snabbt få ett bättre underlag för skadezoner och gränsvinklar.  
 

Tolkningar av JIT-borrningar bör användas i större utsträckning för att förutspå och lokalisera 

eventuella problem. Överlag rekommenderas det att geologiska och bergmekaniska analyser 

och data utnyttjas mer vid planering av nuvarande och kommande infrastruktur. Till att börja 

med rekommenderas att undersökningsborrningar utförs i de längsgående ortarna på nivå 

1144 samt 1166 för att kontrollera hur raset på 1250 utvidgats. Fortsatt 

undersökningsborrning kan behövas djupare ner på 1210. Eftersom det finns risk för att det 

kommer uppstå mer problem i de längsgående ortarna bör även en alternativ drivningsmetod 

ses över. Ett alternativ kan vara en försiktigare ortdrivning med bland annat kortare salvor. 

Vid fortsatt arbete med prognoser rekommenderas det att göra ett försök med den metod med 

skadezoner som Svartsjaern (2017b) tagit fram. Gränsvinklar bör även undersökas vidare och 

tillämpas på områden som kan tillhandahålla mer data från skadekarteringar, samt på de nya 

nivåerna som kommer tillredas i Dennewitz. Nedan följer en kortare sammanfattning av 

rekommendationerna: 
 

• Metoden för skadekarteringar bör ses över, och mest troligt göras om 

• Mängden skadekarteringar bör öka genom att exempelvis kartera gamla, avslutade 

områden 

• Vid fortsatt påbyggnad av detta arbete bör mer omfattande skadekarteringar på gamla 

och nya områden utföras för att vidareutveckla gränsvinklar 

• Tolkningar av JIT-borrningar, geologiska och bergmekaniska analyser samt 

undersökningsborrningar bör utnyttjas mer 

• Raset i Dennewitz transportort på 1250 bör undersökas vidare  

• En alternativ drivningsmetod för dåliga områden bör ses över  

• Svartsjaern (2017b) metod för skadezoner samt gränsvinklar för skador bör 

vidareutvecklas och prövas i Dennewitz samt andra områden i gruvan 
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BILAGA A: Symboler för fältkartering i Microstation 
 

Bilaga A innehåller legender som driftgeologer använder sig av i Microstation vid 

fältkartering. 
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BILAGA B: Skärmklipp från Microstation 
 

Bilaga B innehåller skärmklipp på potentiella kyrktak framför granitsliror som geologerna 

karterat, även skärmklipp på längsgående ortarna samt sprickzoner i malmkontakten. 
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BILAGA C: Gavelfoton 
 

Bilaga C innehåller foton som driftgeologer tagit på gavlar som är placerade strax framför 

granitsliror. Fotona visar den blockiga strukturen i leptiten. På några av gavelfotona har 

strukturerna gulmarkerats för att markera slagen/sprickorna. 
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BILAGA D: Orientering av plan för punkter 
 

Bilaga D innehåller olika perpektivvyer på det plan som konstruerats för skadekarteringarnas 

punkter. Rosa och gul streckmarkering representerar planet. 
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BILAGA E: Bergartstolkning från JIT-borrningar 
 

Bilaga E innehåller tolkningar som Jennifer Juslenius och Jonas Karlsson utfört på JIT-

borrningarna som utförts på nivåerna 1122-1234 
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