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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesanalys av Printzsköld malmkropp i LKAB:s 

gruva i Malmberget. Nulägesanalysen omfattar tillståndsbedömning av ortar, utförda 

omförstärkningar samt utlastningsgrader.  

 

För att upprätthålla en säker arbetsmiljö för underjordspersonalen samt göra det möjligt att 

uppnå den planerade produktionskapaciteten krävs att det finns en fungerande 

bergförstärkning. Stabilitetsproblem i Printzsköld malmkropp har från år 2000 fram till 

dagsläget orsakat ett förlorat tonnage på 900kton. Trots att stabilitetsproblemen funnits ett 

antal år så saknas fortfarande information om uppkomsten till och omfattningen av dessa.  

 

Målet är att utifrån nulägesanalysen ge rekommendationer på det fortsatta arbetet med 

bergsförstärkningen, för att uppnå en säkrare arbetsmiljö för underjordspersonalen och även 

att behovet av omförstärkningar minimeras eftersom dessa innebär kostsamma 

produktionsstopp. 

 

Tillståndsbedömningen omfattar fältstudier i form av skadekartering, strukturkartering samt 

den typ och mängd av bergförstärkning som använts. Studier på utförda omförstärkningar har 

utförts samt att uppnådda utlastningsgrader beaktats.  

 

Resultaten från tillståndsbedömningen visar på att det förkommer brister i bergförstärkningen. 

Områden med för tunn sprutbetong, för lite bultar per ortmeter samt obultade sträckor har 

dokumenterats. Från en utförd tjockleksmätning på sprutbetongen i drygt 1000st 

produktionsborrhål framgick det att hela 25 procent av proverna var under den minsta tillåtna 

gränsen. Av alla de skador som karterats var 27 procent så kallade utförandeskador, utfall av 

berg och skador på betongen där betongtjockleken varit mindre än minsta tillåtna tjocklek. 

Utifrån detta kan konstateras att antalet skador skulle minska om förstärkningen varit utförd 

enligt de krav som LKAB ställer. Det finns tecken på att den normalförstärkning som används 

inte är nog kraftig för att stå emot den ökade belastning som brytningen ger upphov till. 

Troligen skulle också de bergmekaniska skadorna minska med ett högre krav på tjockleken av 

sprutbetongen samt få en bättre samverkan mellan bultar/nät. Försöken att koppla skador till 

geologi bekräftar att många stabilitetsproblem är kopplade till biotitskiffern. Men även att den 

gråröda leptiten står för stor del av uppkomna skador. Avslutningsvis kan sägas att det borde 

löna sig med att ha tillgång till mera resurser för snabba omförstärkningar, med tanke på de 

ras som orsakar fruktansvärt stora förlorade intäkter då malm måste lämnas på grund av att 

stabilitetsproblem inte hinner åtgärdas i tid.  

 

 

Thomas Öberg och Fredrik Ersholm 
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Abstract 
This report presents a present situation analysis of the orebody Printzsköld located at LKAB:s 

mine in Malmberget. The present situation analysis includes condition monitoring of drifts, 

performed re-support and achieved extraction ratio. 

To maintain a safe working environment for the underground staff and make it possible to 

achieve the planned production capacity, functional rock reinforcement is needed. Stability 

problems in the Printzsköld orebody have caused a loss in tonnage of 900 000 metric ton from 

the year 2000 until today. Although the stability problems have been known for a number of 

years, information about how they arise and their extent is still missing. 

The aim is to give recommendations on the continued work with the rock reinforcement, to 

achieve a more reliable working environment and also to reduce the costly re-support.  

The condition monitoring consists of field studies, which include failure mapping, joint 

mapping and the type and amount of rock reinforcement used. Studies of performed re-

support and achieved extraction ratios have been made. 

The result of the condition monitoring shows that there are deficiencies in the rock 

reinforcement. Areas where (i) the thickness of the shotcrete was thinner than the stated 

demands, (ii) not enough bolts per meter drift and (iii) unbolted sections have been 

documented. The performed thickness measurement on the shotcrete in slightly more than 

1000 production drillholes shows that 25 percent of the samples were below the allowed 

minimum limit. 27 percent of all mapped damages, were defined as performance damages. 

For such damages the fallout and damage of rock and shotcrete were caused by thinner 

thickness of the shotcrete than the stated demands. According to this the numbers of damages 

should decrease if the reinforcement is installed according to the LKAB requirement. The 

results indicate that the normal applied reinforcement is not capable of withstanding the 

increase of load which is induced from the mining. A thicker shotcrete, probably decreases 

the rock mechanical damages and also gives a better interaction between the bolts and the 

reinforcement net. When connecting damages to geology, many stability problems occur in 

the biotite schist, but also in the grey red leptite. It should pay off to have fast access to more 

re-support resources. A collapse, and thereby lose of ore, results in big losses in income, such 

an event could be prevented if the re-support is made in time. 

  

Thomas Öberg and Fredrik Ersholm 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

På 1660-talet så togs det första kända malmprovet i Gällivare malmberg, och några år senare 

nämligen 1696 så nämns också malmbergen Kiirunavaara och Luossavaara. Att rikedomar 

fanns i dessa berg var det många som insåg och ett flertal affärsprojekt startades men 

misslyckades. På 1870-talet med Thomasprocessen vilket var en ny metod för att framställa 

stål ur fosforrik malm, blev fyndigheterna i malmfälten av kommersiellt intresse. Tack vare 

att järnvägen byggdes till Malmfälten och vidare till Narvik så öppnades nya möjligheter för 

att öka utvinningen av rikedomarna som fanns i bergen. År 1890 bildades Luossavaara-

Kiirunavaara AB (LKAB). 

 

Idag är LKAB en internationell högteknologisk mineralkoncern och en världsledande 

producent när det gäller att förädla järnmalmsprodukter till ståltillverkningen. Marknaden för 

produkterna är Nordafrika, Sydostasien och Mellanöstern, men övervägande del säljs till de 

europeiska stålverken. LKAB är också en växande leverantör vad gäller att leverera 

mineralprodukter till andra industribranscher, vars försäljning är främst i Europa men ökar i 

Asien och USA. I malmfälten finns järnmalmgruvorna och förädlingsverk, malmhamnar i 

norra Sverige och Norge, samt försäljningsbolag i Belgien, Tyskland och Singapore. 

 

LKAB:s gruva i Malmberget består av ett tjugotal malmkroppar, där tio stycken bryts i 

dagsläget. Malmfyndigheterna består till största delen av magnetitmalm, men det finns även 

hematitmalm. Malmkropparna är åtskilda och de genomsnittliga stupningarna i 

malmkropparna är 45°-50° och de sträcker sig inom ett område med storleken på ungefär 

2,5km x 5km, se Figur 1.1. 

 
Figur 1.1 Malmfälten i Malmberget  

 

I Printzsköld malmkropp, se Figur 1.1, har stabilitetsproblem orsakat förlorat tonnage på 

900kton från år 2000 fram till dagsläget. Den planerade årsproduktionen för hela LKAB:s 

gruva i Malmberget var 14,6Mton år 2007. För att få kännedom om uppkomsten av dessa 
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stabilitetsproblem samt att eventuellt kunna förutsäga framtida problem i Printzsköld 

malmkropp så initierades detta examensarbete. 

1.2. Problembeskrivning 

Ett krav för att upprätthålla en säker arbetsmiljö samt att möjliggöra att den planerade 

produktionskapaciteten uppnås är att det finns en fungerande bergförstärkning. Om 

bergsförstärkningen inte fungerar eller inte är tillräcklig i områden där stabilitetsproblem finns 

kan produktionskapaciteten bli lidande på grund av förlorat tonnage med uteblivna intäkter till 

följd. Vid icke fungerande bergförstärkning måste resurser från tillredningen användas till 

omförstärkning, vilket påverkar ortdrivningen negativt Andra problem som kan uppstå är att 

underjordspersonalen kan förlora förtroendet för förstärkningselementen vilket kan skapa 

olust bland arbetarna. Det finns även risk att levnadstiden för huvudnivån minskar. 

Lastmaskinerna fyller bergsstigarna med berg, dessa töms via tappar med truckar för vidare 

transport mot markytan via huvudnivån. Om malm måste lämnas måste lämnas på 

brytningsnivåerna ovan huvudnivå kommer dessa ta slut snabbare än planerat, vilket 

resulterar i att en ny huvudnivå måste till tidigare än planerat för att få fram malmen.  

 

För Printzsköld malmkropp krävs bättre kännedom om stabiliteten och tillståndet av orter i 

och nära malmen. För, trots att stabilitetsproblemen har funnits i några år så saknas 

geomekanisk och bergmekanisk information för att kunna utreda dessa.  

1.3. Mål och syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ge en nulägesanalys av Printzsköld malmkropp. 

Nulägesanalysen beaktar (i) tillståndsbedömning av ortar, (ii) omförstärkningar samt (iii) 

utlastningsgrader. För att bedöma tillståndet av ortarna har strukturkartering, skadekartering 

samt en studie av använd förstärkning genomförts. Utifrån vilken förstärkning som använts 

samt informationen om storskaliga strukturer kan man avgöra om befintlig förstärkning är 

tillräcklig utifrån skadekarteringen. Målet är att utifrån nulägesanalysen ge rekommendationer 

på det fortsatta arbetet med bergsförstärkningen, så att en säkrare arbetsmiljö för 

underjordspersonalen uppstår och även att behovet av omförstärkningar minimeras eftersom 

detta leder till kostsamma produktionsstopp. 

1.4. Avgränsningar 

Tillståndsbedömningen av ortar har utförts i Printzsköld malmkropp, på nivå 895m 

avvägning, 920m avvägning samt 945m avvägning, i LKAB:s gruva i Malmberget. Använd 

förstärkning har studerats genom att mäta betongtjockleken. Detta har utförts i de orter där 

produktionsborrning utförts (men där utlastning ej pågick vid mätning). Strukturkartering har 

utförts på strukturer som antagit en längd på 2m eller större, och karterats enligt 

högerhandsregeln med strykning efter geografiska norriktningen och stupning riktad åt höger 

(90º från strykningen). Vid skadekarteringen har skador på förstärkning samt utfall av berg 

karterats. Hänsyn har tagits till aktuell geologi, för att kunna koppla skador till aktuell 

geologi. 

 

För att finna ett samband mellan utförd omförstärkning och brytningslägets front, har en 

undersökning av omförstärkningar genomförts. Undersökningen har gått ut på att då en 

omförstärkning skett har brytningsläget kontrollerats och utifrån detta har försök gjorts för att 

finna något samband. 
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Vad gäller raslastningen har de ton som lastats i en krans jämförts med det borrade tonnaget 

för aktuell krans, för att få fram uppnådda utlastningsgrader. Som ett komplement till 

tillståndsbedömningen har i nulägesanalysen dessa utlastningsgrader jämförts med den 

genomsnittliga utlastningsgraden av samtliga malmkroppar i Malmberget. Jämförelsen ger ett 

mått på hur brytningen av Printzsköld lyckas jämfört med resten av gruvan. Detta är av 

intresse i nulägesanalysen, då Printzsköld generellt har klassats som en malmkropp med större 

stabilitetsproblem än övriga malmkroppar.  
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2. Printzsköld malmkropp 

2.1. Allmän beskrivning 

Printzsköld malmkropp(PR) som består av magnetit(MGN) börjar på 760m avvägning enligt 

gruvans koordinatsystem, har på denna nivå en bergtäckning på ca 600m. Malmkroppen blev 

känd på 1970-talet efter att diamantborrning utfördes från 500m avvägning. Brytningen av 

malmen började år 2000 på nivå 780m och längsgående skivrasbrytning tillämpades. I 

dagsläget sker brytningen på nivå 895m.    

2.2. Geologi 

Malmkroppen stryker 40° till höger efter geografiska norriktningen och stupar ca 60° riktad åt 

höger(90° från strykningen). Den övre delen av malmkroppen är ca 400m lång och har en 

genomsnittlig bredd på ca 50m. Malmkroppen växer mot djupet och på 920m avvägning är 

längden ca 800m med en genomsnittlig bredd som överstiger 50m. I nuläget finns en 

undersökningsort på 1000m avvägning, från denna ort ska diamantborrning utföras för att 

dokumentera malmkroppens fortsatta utsträckning. Det finns antydningar att Printzsköld 

malmkropp växer ihop med Norra Alliansens malmkropp, se Figur 1.1. 

 

Bergarterna som återfinns i Printzsköld är (Granljung, 1999): 

 

 Röd Leptit(RLE)  

Sur bergart, fin till medelkornig, består till huvudsakligen av kalifältspat och kvarts. I 

den röda leptiten förekommer även plagioklas, biotit, amfibol och pyroxen. Närmare 

malmkroppen ökar halten biotit. Den röda leptiten återfinns främst i häng- och 

liggväggen. 

 Grå Leptit(GLE) 

Intermediär till basisk bergart, finkornig, kan innehålla stora mängder biotit som kan 

förekomma i skiktade lager, men den innehåller även andra mafiska mineraler. Den 

gråa leptiten återfinns som inneslutningar i malmen. 

 Rödgrå(RGL) och gråröd leptit(GRL) 

Rödgrå leptit innehåller mer mafiska mineral än den röda leptiten har en randig 

struktur. Gråröd leptit innehåller mer mafiska mineral än den rödgråa leptiten, har 

sällan randig struktur. Dessa återfinns i nära malmkontakten i ligg och hängväggen. 

 Granit(GRA) 

Sur djupbergart, medelkornig, består huvudsakligen av kvarts, kalifältspat, plagioklas 

och biotit. Återfinns som sliror i häng- och liggvägg. I övre delen av malmen finns 

områden med grottor vilka är omgivna av kraftigt vittrad granit. 

 Biotitskiffer(BSF) 

Består till största delen av mineralen biotit, förskiffrad struktur. Biotitskiffer 

förekommer i bredare lager. Biotitskiffern har låg hållfasthet i relation till leptiterna. 

Förekommer i större stråk enligt Figur 2.1 (Magnor, 2007) 
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Figur 2.1 Schematisk bild över nivå 895 med de två huvudsakliga biotitstråken A och B 

2.3. Brytning 

Brytningsmetoden som används i Malmbergsgruvan är storskalig skivrasbrytning, där 

längsgående och tvärgående brytning tillämpas beroende på geometrin på malmkroppen. Vid 

smala malmkroppar och då kostnaderna för den tvärgående skivrasbrytningen bedöms bli för 

stora används den längsgående skivrasbrytningen, se Figur 2.2 och 2.3.  

Figur 2.2 Principskiss av tvärgående skivrasbrytning i Printzsköld nivå 920. 

 

Figur 2.3 Principskiss av längsgående skivrasbrytning i Printzsköld nivå 870. 



7 

De aktiviteter som ingår i skivrasbrytning är tillredning av ortar följt av rasborrning, 

sprängning samt raslastning, se Figur 2.4. 

   
Figur 2.4 Skivrasbrytning med ingående aktiviteter (www.lkab.com) 

 

På Printzskölds övre nivåer, där längsgående brytning använts, har brytningsstrategin varit att 

starta utbackningen av raset från höger respektive vänster flank samtidigt. Därmed kunde 

lastningen av raset ske kontinuerligt genom att flera lastplatser finns att tillgå, se Figur 2.5. 

Ytterligare en fördel med denna strategi är att spänningsbilden blir jämnare fördelad över 

flankerna då utbackningen sker. Risken för stabilitetsproblem i längsgående orterna 

minimeras då. En nackdel till strategin är att det uppstår en pelare i mitten med höga 

spänningar. I dessa pelare uppstår ofta problem på grund av höga spänningar vilket har 

resulterat i förlorat tonnage.  

 
Figur 2.5 Schematisk skiss av brytningssekvens för längsgående brytning på nivå 780 

 

http://www.lkab.com
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En liknande brytningsstrategi, som för längsgående brytning, gäller för de nivåer där 

tvärgående brytning sker. I Figur 2.6 illustreras den tänkta brytningssekvensen för PR920. Här 

börjar utbackningen av raset samtidigt på flankerna markerat med nr1. allra sist sker brytning 

i de orter markerat med nr2. Detta kommer att innebära att även här kommer en pelare att 

bildas som blir utsatt för höga spänningar. Utlastningen sker mot bergstigar.  

 
Figur 2.6 Schematisk skiss av tvärgående brytningssekvens för nivå 920 

2.4. Layout 

Vid användandet av tvärortar minskas riskerna med att behöva lämna en större del av en 

malmkropp vid eventuella stabilitetsproblem, då tillgängligheten av malmen delas upp i fler 

orter jämfört med vid längsgående skivrasbrytning. Stabilitetsproblemen har även visat sig 

vara mindre vid brytning med tvärortar eftersom placeringen av tvärortarna inte går längs med 

kontakten av malmen och sidoberget i lika stor utsträckning. Problemen som kan uppstå när 

ortdrivning sker längs med malmkontakten beror främst på förekomsten av biotit, som är 

vanlig i denna zon. Biotiten fungerar då som ett glidande lager i kontakten och ur stabilitets 

synpunkt ställer detta ett högre krav på bergsförstärkningen vid ortdrivnings och 

brytningsskedet. 

 

Sedan brytningen av Printzsköld malmkropp började år 2000 så har layouten av de olika 

nivåerna ändrats utifrån geometrin på malmkroppen. De övre nivåerna 780, 800 och 820 har 

alla en skivhöjd på 20m. En av orsakerna till detta är att malmkroppen högst upp är uppdelade 

i olika fält som gör att en skivhöjd på 25m ökar gråbergsinbladningen jämfört med en 

skivhöjd på 20m. Nivåerna 845, 895, 920, 945 och 970 har sedan övergått till 25m skivhöjd 

då malmkroppen har en mer regelbunden form. Från nivå 780 till nivå 845 har längsgående 

ortar använts . Nivå 895 består däremot både av tvärgående och längsgående ortar. Eftersom 

malmkroppen blir större på längden och bredden vid ökat djup så har den planerade 

brytningslayouten från nivå 920 till 970 endast tvärgående ortar.  
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3. Bergförstärkning 

De förstärkningselement som används i Malmberget är till största delen bergbultar och 

sprutbetong. De olika bergbultarna är Kirunabulten, långbulten och friktionsbulten Swellex. I 

Malmberget används Kirunabulten som standardbult överallt, även Swellexbulten används 

men inte i snedbanor och på huvudnivåer på grund av dess känslighet mot korrosion. 

Långbulten används främst i de områden där man identifierat stabilitetsproblem. 

Sprutbetongen, som används i kombination med bultar, är antingen oarmerad eller 

stålfiberarmerad. Då tillståndet för orterna bedöms kritiskt och risken för utfall är stor så 

används fjällband, nätarmering eller gjutna valv.  

3.1. Bergbultar 

Bultens huvuduppgift är att förankra enskilda större block från att falla ut, samt att förhindra 

att uppsprucket berg kommer i rörelse. Då svaga partier finns är det möjligt att foga samman 

dessa med hjälp av bultar genom att få fast det svaga partiet i ovanliggande fast berg med 

tillräckligt långa bultar.  

3.1.1. Kirunabulten 

Kirunabulten är en helt betongingjuten förspänd bult med längder på antingen 2,25m 

alternativt 3,05m. Materialet som används till bulten är ett 20mm(diameter) armeringsjärn 

som har en kil i enda ändan, se Figur 3.1, och en gänga i andra ändan med tillhörande kupol 

bricka, sfärisk bricka och en M20 mutter, se Figur 3.2. 

 
Figur 3.1 Kilen på Kirunabulten (www.nybergsmek.se) 

 

http://www.nybergsmek.se
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Figur 3.2 Kirunabulten, mutter, sfärisk bricka, kupolbricka och armeringsjärn (www.nybergsmek.se) 
 

Armeringsjärnets räfflor gör att vidhäftningen mellan själva bulten och ingjutningsmassan blir 

god. Vid installation så fylls först borrhålet med en cementblandning, och därefter monteras 

bulten in. Kilen aktiveras i botten av hålet då bulten förspänns och muttern spänns mot 

kupolbrickan i den andra sidan av bulten. En Kirunabult som förspänts tar upp en omedelbar 

draglast på 5ton, då ingjutningsmassan fått brinna tar den en brottlast i drag på 17 respektive 

20ton i den gängande respektive ogängade delen samt att brottlasten vid skjuvning uppgår till 

20ton (Internrapport LKAB 2007). Tack vare den sfäriska brickan som sitter mellan 

kupolbrickan och muttern kan installation ske mot sneda bergytor utan att skjuv- och 

dragspänningar uppstår i bulten, se Figur 3.2. 

 

En nackdel är dess oförmåga att hantera situationer där stora deformationer kan förväntas, där 

förstärkningen måste ta upp energi och uppträda segt för att fungera tillfredsställande (Hoek, 

2007). Då lasten överskrider bultens hållfasthet kommer ingjutningen att gå i brott, och endast 

en kort del av bulten kommer att deformeras där brottformen kännetecknas som sprött 

(Bjurholt, 2007).  

3.1.2. Långbulten 

Långbulten, består av antingen ett eller två stycken hopskarvade armeringsjärn, med 

diametern 20mm och längden 5,5m, utan bricka. Denna bult används som vanlig bult med 

längd upp till 11m eller till spiling vid dåligt berg. Tack vare av att denna bult är lång går den 

långt in i berget och skapar en god valvverkan, och används därför till att säkra och stabilisera 

stora bergsmassor. 

 

Spiling är något som används för att behålla tvärsnittet vid dåligt berg. Spiling är något som 

görs när en salva är färdigdriven och förstärkt, då bultas ett antal bultar rakt framåt i vinkel 

lite snett uppåt från horisontalplanet så att de har en längd på ungefär 5meter in i berget från 

gaveln, se Figur 3.3. Efter det så drivs nästa salva med en indrift på ungefär 4,5m, detta gör att 

de sista 0,5m av långbultarna ligger och vilar på nästkommande salva och fungerar som en 

bärande balk vilket gör att stabiliteten i taket förbättras. Figur 3.4 är en schematisk bild över 

en salva där spiling tillämpats samt att den är förstärkt med bergbult. 

http://www.nybergsmek.se
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Figur 3.3 Långbult använd till spiling 

 

 
Figur 3.4 En salvlängd där spiling tillämpats 

3.1.3. Swellex 

Swellex är en friktionsbult som vid montering förs in i borrhålet för att sedan blåsas upp med 

högt vattentryck där den förankras tack vare den friktion som uppstår mellan bultmaterialet 

och berget, se Figur 3.5. Bulten som används i Malmberget heter Swellex Mn24 och är 3m 

lång.  

 

Fördelar med Swellex är att den är snabb att installera, detta på grund av att inget 

ingjutningsmedel används, samt att den uppnår full bärförmåga direkt efter installation (Hoek, 

2007). En annan fördel med Swellex är att den utgör en segare typ av förstärkning än 

Kirunabulten (Bjurholt, 2007). För att Mn24:an ska uppvisa en draghållfasthet på 20ton 

(Kirunabultens kapacitet) måste förankringslängden uppgå till 52cm (Bjurholt, 2007) i 

magnetit jämfört med Kirunabulten som endast kräver 20cm ingjutning. Friktionsbultar har 

uppvisat goda egenskaper vid skjuvning, och förklaringen till detta sägs vara det låga 
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böjmotstånd som bulten uppvisar. Swellexbulten trycks ihop under skjuvning då den böjs i 90 

grader i förhållande till utgångsriktningen, vilket menas att bulten dras av istället för att skäras 

av (Bjurholt, 2007). Den största svagheten som friktionsbultarna uppvisar är känsligheten mot 

korrosion.  

 
Figur 3.5 Swellex före och efter installation(Bjurholt, 2007) 

3.2. Sprutbetong/Armerad sprutbetong 

Till skillnad från bergbultar, så är sprutbetong ett ytförstärkningselement som förhindrar små 

utfall av sten och block på ytan att falla ut. Ett pågående arbete under ett sprutbetongförstärkt 

tak räknas som säkrat i Malmberget. Sprutbetong används i kombination med bergbult, för att 

förhindra både små utfall av sten på ytan samt större block att falla ut. Sprutbetong har en 

förmåga att tränga in i sprickor vilket gör att rörelser förhindras i sprickor och även 

propagering av dem. Sprutbetongen har även en förseglande effekt som förhindrar utfall av 

lösa stenar. Mycket viktigt för att undvika böjbrott i sprutbetong är att vidhäftningen mellan 

betongen och berget är god (Vedin, 2006). Vidhäftningen förbättras om ytan där applicering 

skall ske är väl rengjord. Rengöring brukar ske med spolbil som sprutar vatten under högt 

tryck mot bergytan. Att vidhäftningen är god är också viktigt med tanke på att sprutbetongen 

kommer att utsättas för vibrationer vid sprängning.  

 

Vad gäller tjockleken på sprutbetongen ska den vara 20mm eller mer på samtliga ställen, 

annars finns stor risk att den lossnar på grund av krympning och dålig vidhäftning 

(Internrapport LKAB 2007).  

 

I betongen tillsätts bland annat acceleratorn, detta för att betongen ska fastna på väggen samt 

göra det möjligt att spruta tjockare lager samtidigt som den minskar återslag(material som 

studsar tillbaka vid sprutning). 

 

Superplasticerare som är ett annat tillsatsmedel bidrar till att vattenhalten i betongen kan 

reduceras, vilket medför en snabbare hållfasthetstillväxt och samtidigt högre hållfasthet tack 

vare den lägre vattenkvoten. Vissa sprutbetongskiftlag i Malmberget har ansett att betongen 

blir svårare att spruta med då superplasticerare tillsatts(Internrapport LKAB 2007).  

 

Ett tillsatsmaterial till sprutbetongen som används ibland är stålfiberarmering med en längd på 

35mm, se Figur 3.6. Det som uppnås med stålfiberarmering är att sprutbetongen övergår från 

att vara en spröd förstärkning till en mera seg förstärkning, genom att stålfibrerna måste dras 

ut ur betongen vid brott.  
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Figur 3.6 Stålfiber(Vedin, 2006) 

 

Eftersträvas en ännu segare förstärkning än den stålfiberarmerade sprutbetongen kan 

nätarmering användas i kombination med sprutbetong, se Figur 3.7. Nätarmeringen ska vara 

fastsatt mot berget så tätt som möjligt, vilket sedan sprutas över med sprutbetong och därefter 

bergbultas, se Figur 3.8. Då nätarmering tillämpas står bergbultarna för den storskaliga 

stabiliteten medan nätet kontrollerar berget som finns mellan bultarna. 

 

 
Figur 3.7 Armeringsnät på Printzsköld 
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Figur 3.8 Armeringsnät efter sprutning på Printzsköld 

3.3. Dimensionering av förstärkning 

Bergförstärkningen i dagsläget dimensioneras först och främst utifrån personalens 

erfarenheter och tidigare kunskaper från ovanliggande skivors bergförhållanden. Det finns 

anvisningar att tillgå på hur förstärkningen ska vara dimensionerad under normala 

bergförhållanden, samt att det finns anvisningar vid sämre bergförhållanden angående fiber- 

eller nätarmeradsprutbetong kombinerat med tätare bergbultning. Dimensioneringen av 

förstärkningen sker i form av förstärkningsprognoser samt förstärkningsmöten.  

 

Normal bergförstärkning i Malmberget innefattar att samtliga orter skall sprutas med minst 

oarmerad sprutbetong i intervallet 30-50mm, samt att varje salva ska bergbultas med två 

kransar innehållande 7-9st bultar vilket ger ett c/c avstånd på ungefär 2,0-2,5m. 3,2st bultar 

per ortmeter symboliserar normal bultförstärkning. 

 

Vid sämre bergförhållanden kan den fiberarmeradsprutbetongen användas som ska ha en 

tjocklek på 80-100mm kombinerat med tätare bultning. Anses inte det vara tillräckligt 

tillämpas nätarmering kombinerat med sprutbetong och även där tätare bultning. 
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4. Nulägesanalys av Printzsköld 

En omfattande tillståndsbedömning har genomförts på tillgängliga nivåer (895, 920 och 945) 

av Printzsköld malmkropp. Tillståndsbedömningen består av resultat från fältstudier. 

Tillståndsbedömningen utgör tillsammans med studie av omförstärkningar och 

utlastningsgrader själva nulägesanalysen.  

4.1. Tillståndsbedömning 

Fältstudierna som utförts innefattar delarna skadekartering, strukturkartering samt den typ och 

mängd av förstärkning som har använts på de aktuella nivåerna. Totalt har 6 km ort karterats. 

4.1.1 Typ och mängd av förstärkning 

För att avgöra om befintlig förstärkning klarar de laster och påfrestningar som den utsätts för i 

Printzsköld malmkropp har en studie utförts hur förstärkningen är gjord på de olika nivåerna, i 

form av typ och mängd. De parametrar som har dokumenterats vid detta moment är: typen av 

bult, bultmönster, armerad eller icke armerad sprutbetong, förekomsten av extra lager 

sprutbetong, om det är nätarmerat och även om det förekommer områden med sprutskuggor. 

Sprutskuggor uppstår vid sprutningen av betongen och består utav områden där sprutbetong 

saknas, i Figur 4.1 syns skuggorna tydligt. Dokumentationen har sedan införts i MicroStation. 

Vad beträffande bultmönstret så är det infört i MicroStation endast där riktvärdet på 3,2bultar 

per ortmeter understigs. Värdet 3,2 representerar normal bultförstärkning. Under denna del 

har även en mätning av betongtjockleken gjorts, mätningen gjordes på nivå 895 i de 

produktionsborrhål som finns. Totalt utfördes 1266 stycken mätningar från tio olika ortar. 

Figur 4.1 Sprutskuggor i ort, infällda bilden visar en förstoring av ortväggen. 

4.1.2. Strukturkartering 

För att identifiera återkommande storskaliga strukturer som påverkar stabiliteten negativt har 

strukturkartering utförts. Vid karteringen har endast strukturer som har en längd större än 2m 

karterats. Det ska även vid dessa strukturer varit möjligt att med hjälp av en vinkel- och 

lutningspass (se Figur 4.2) ta ut strykning och stupning enligt högerhandsregeln. Strukturer 

kortare än 2m har rationaliserats bort eftersom de har mindre påverkan på stabiliteten.  
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Foliationer i bergmassan kan ha stor betydelse för stabilitet då det kan förekomma biotit i 

dessa som bildar svaghetsplan. De foliationer som har karterats är sådana som innehåller 

bioitit, se Figur 4.3. Informationen från strukturkarteringen har sedan förts in i MicroStation.  

 

 
Figur 4.2 Vinkel- och lutningspass  

 

 

Figur 4.3 Foliationer i bergmassan på Printzsköld nivå 895 (ort 8955) 

4.1.3 Skadekartering 

Vid karteringen av skador har läge, storlek, geologi och förstärkning dokumenterats. I de fall 

där det har varit möjligt att bestämma vilken typ av brott som skett så har även det 
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dokumenterats. Vid fältstudierna har läget av skadorna förts in på utskrivna gruvkartor för att 

därefter manuellt föras över till en digital gruvkarta i CAD-programmet MicroStation. Vid 

överföringen till MicroStation har även skadans storlek, typ och den visuellt bestämda 

betongtjockleken vid skadan förts in. De olika skadorna som dokumenterats är enligt nedan: 

 

 Sprickor i betong 

Förekomsten av sprickor i sprutbetongen har dokumenterats, sprickorna ger 

anvisningar att rörelser har skett i bergmassan. Se Figur 4.4. Ju större rörelser som 

betongen utsatts för, ju längre och bredare sprickor. 

 
Figur 4.4 Flertal vertikala sprickor i betongen 

 

 Utfall av betong 

Vid klassificeringen av olika typer av utfall av betong, så har storleken av skadan 

bedömts till mindre (<) och större (>) än 1m
2
 till ytan räknat. Detta för att skador med 

en area av mindre än 1m
2
 anses vara av ringa betydelse för stabiliteten, dessa skador 

kan istället användas som indikatorer av att förändringar sker i stabiliteten, se Figur 

4.5 för exempel på stort utfall av betong trots tjock tjocklek av sprutbetong. 
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Figur 4.5 Utfall av betong i orttak, där storleken är >1m

2
 och tjockleken av sprutbetongen >22mm  

Betongtjockleken har vid införandet i MicroStation klassificerats som mindre (<) och 

större (>) än 22mm. Detta för att kunna bestämma om skadan är av typen 

utförandeskada eller en bergmekanisk skada. Bergmekanisk skada definieras i detta 

arbete som brott i berg som är orsakat av för höga spänningar eller rörelser. 

Utförandeskada definieras som skada eller utfall som är orsakad av att förstärkningen, 

ex. sprutbetongen är för tunt sprutad dvs. mindre än 22mm. Gränsen 22mm är satt på 

grund av detta är den minsta tjocklek på betongen som är tillåten vid en 

kvalitetskontroll av entreprenörens arbete. Tunt sprutad betong är mer benägen att 

lossna på grund av krympning och dålig vidhäftning, se Figur 4.6. 

 
Figur 4.6 Tunt applicerad betong med dålig vidhäftning 

 

 Spjälkning 

Vid spjälkbrott sker uppsprickning parallellt med den största spänningsriktningen, det 

som kännetecknar ett spjälkbrott är utfall bestående av tunna flak med en tjocklek av 

ca en till fyra centimeter. Vid karteringen av spjälkbrott så har storleken kopplats till 
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arean av det skadade området. Spjälkbrottet sker främst genom det intakta berget och 

det är triggat av för höga spänningar. Det intakta bergets hållfasthet är oftast hög och 

bergmassan är sprickfattig. Se Figur 4.7. 

 

 
Figur 4.7 Spjälkbrott i anfanget, infälld bild visar utfall från skadan 

 

 Skjuvbrott 
Skjuvbrott är liksom spjälkbrott en spänningsinducerad brottyp, normalt så är 

mängden utfall större vid ett skjuvbrott, utfallet består normalt av både tunna flak och 

större bitar berg, se Figur 4.8.   
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Figur 4.8 Skjuvbrott i orttak 
 

 Strukturellt styrda brottformer  

Utfall som sker vid förekomsten av strukturer sker främst som kilutfall, se Figur 4.9. 

Vid strukturellt styrd brottform finns ihållande/kontinuerliga strukturer som nedsätter 

hållfastheten.  

 
Figur 4.9 Kilutfall i orttak längs strukturer 
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 Bergutfall 

Bergutfall i denna rapport är en skada där sprutbetong och bergbitar lossnat från tak 

och/eller vägg och fallit ner på sulan. Alltså då utfall av berg förekommit och orsaken 

till detta inte varit möjligt att bestämma, om det berott på spjälkning, skjuvbrott eller i 

form av kilar, har det klassificerats som ett bergutfall.  

 

 Kollaps/Ras 

Ras eller kollaps är den allvarligaste typen av brott. Figur 4.10 visar ett ras i en av de 

tänkta fältortarna på nivå 945, detta ras resulterade i att fältorten fick förflyttas.  

 
Figur 4.10 Ras på Printzsköld nivå 945 

4.2. Omförstärkningar 

När ett större utfall alternativt då befintlig förstärkning indikerar överbelastning och 

ytterligare förstärkning krävs, så måste en omförstärkning göras. När behovet av en 

omförstärkning finns görs en beställning i databasen ”Arbetsbeställning Tillredning” som 

finns i dataverktyget Lotus Notes. Vid en beställning så införs parametrar som: datum, 

område (malmkropp, nivå och ort), typ av förstärkning som krävs och vilken prioritet som 

arbetet har. Det som inte kommer med i databasen är den exakta lägesbestämningen på 

omförstärkningen, det framgår ej heller vilken omfattning som den aktuella omförstärkningen 

har.  

 

Databasen ”Arbetsbeställning Tillredning” har använts för att undersöka fördelningen av 

omförstärkningar för de olika nivåerna samt fördelningen över orterna. Databasen har även 

använts tillsammans med datahanteringssystemet Giron(se avsnitt 4.3.) för att kontrollera om 

samband finns mellan brytningsläget och omförstärkningarna.  
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4.3. Utlastningsgrader 

På lastmaskinerna finns ett skopvägningssystem som registrerar in vad varje skopa med berg 

väger innan dumpning sker i bergstigarna. Vågsystemet registrerar från vilken krans samt från 

vilken ort som lastning sker. Dessa data överförs till GIRON, vilket är ett 

datahanteringssystem som hanterar data vad gäller gruvbrytningen. I GIRON finns data för 

hur många ton varje borrad krans ska innehålla, det borrade tonnaget, samt tonnen som 

lastmaskinen rapporterar in att det lastats från respektive krans, se Tabell 4.1. Då dessa data 

jämförs med varandra fås ett värde på hur många procent av det borrade tonnaget som 

lastningen lyckats få ut vilket benämns utlastningsgrad. I den här rapporten har 

utlastningsgraden använts som ett mått för att se hur väl man lyckats med 

lastningen/brytningen på de olika nivåerna i Printzsköld malmkropp. Utlastningsgraden för 

samtliga nivåer på Printzsköld har jämförts med den genomsnittliga utlastningsgraden för alla 

de andra malmkropparna i Malmberget för att ha något att referera till samt att studera om 

Printzsköld skiljer sig mycket från övriga malmkroppar, då den stabilitetsmässigt anses vara 

av sämre kvalité. På en del nivåer på vissa sträckor har det visat sig att bergkvaliteten varit så 

pass dålig att en del kransar blivit tvungna att helt lämnas, ingen lastning har alltså kunnat 

ske, vilket kommer med i utlastningsgraden för den berörda nivån. 

 

 
Tabell 4.1 Utdrag ur GIRON visande borrat tonnage, lastade ton samt utlastningsgraden 
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5. Resultat 

I den här delen av rapporten finns en sammanställning av resultaten från 

tillståndsbedömningen. Exempel på skador och typ och mängd av förstärkning som karterats 

och förts in i CAD-programmet MicroStation finns att tillgå i Bilaga 1-5. Resultaten från de 

två resterande delarna i nulägesanalysen nämligen utförda omförstärkningar och uppnådda 

utlastningsgrader är presenterade i form av diagram. 

5.1. Tillståndsbedömning 

5.1.1. Typ och mängd av förstärkning 

Resultaten från karteringen av den använda förstärkningen finns sammanställt i Diagram 5.1. 

I Diagram 5.1 syns att det använts mest nätarmering på nivå 895med 649meter, en trolig orsak 

till detta utseende är att denna nivå delvis bryts med längsgående ortar. Det syns även i 

diagrammet att på mest fiberarmerad sprutbetong har använts på nivå 920, vilket kan tyda på 

sämre bergförhållande vid tillredningen jämfört med de andra nivåerna. 

 
Diagram 5.1 Resultat från karteringen av de använda förstärkningselementen   

 

I Diagram 5.2 framgår antalet ortmeter där förstärkningen ej uppfyller de krav som LKAB 

ställer på en permanent förstärkning. På nivå 920 finns ca 380 meter ort där bultmönstret inte 

når upp till 3,2bult/ortmeter. På nivå 945 finns över 200 meter ort där det är helt obultat. 
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Diagram 5.2 Antalet ortmeter där förstärkningen ej uppfyller kraven 

 

Den uppmätta sprutbetongens tjocklek, i produktionsborrhålen på nivå 895 finns sammanställt 

i Diagram 5.3. Sprutbetongens tjocklek i en ort med nätarmering har också sammanställts se 

diagram 5.4 . Vid mätningarna har ingen hänsyn tagits till om sprutbetongen varit armerad 

eller oarmerad. Det syns i Diagram 5.3 att majoriteten av proverna ligger i intervallet 20 – 50 

mm med en topp på 30 mm. Medelvärdet på sprutbetongens tjocklek är 46 mm vilket är större 

än det minsta tillåtna värde på 22 mm. Men ca ¼ av proven är under gränsen 22mm. 

 
Diagram 5.3 Tjockleksfördelningen i produktionsborrhålen på nivå 895 
 

I Diagram 5.4 syns hur tjockleken tilltar när man nätarmerar jämfört med resultaten i Diagram 

5.3. I Diagram 5.4 ligger medelvärdet på tjockleken på 18 cm. 



25 

 
Diagram 5.4 Tjockleksfördelning i produktionsborrhålen i nätarmerad ort 

5.1.2. Strukturkartering 

Vid strukturkarteringen dokumenterades 65 områden med strukturer. Fördelningen av dessa 

områden med strukturer i relation till den rådande geologin ses i Diagram 5.5. Av dessa 65 

områden så bestod fyra av dem av strukturer i form av foliationer. Foliationerna förekom 

endast i bergarten gråleptit. I Diagram 5.5 syns tydligt att majoriteten av de karterade 

strukturerna finns i magnetiten. 

 
Diagram 5.5 Antal karterade områden med strukturer på nivå 895, 920 och 945 för olika bergarter 
 

De dokumenterade strukturerna har sammanställts med hjälp av dataprogrammet DIPS 5.0. I 

Figur 5.1 finns sammanställningen från samtliga strukturer med DIPS 5.0. I Figur 5.1 syn tre 

dominerande huvudsprickgrupper. Varav huvudsprickgrupp 1 (strykning/stupning = 274/43), 

är den mest dominerande sprickgruppen. I Figur 5.2 finns strukturdata sammanställt från 

strukturer som har karterats i magnetiten. För magnetiten är huvudsprickgrupp 1 

(strykning/stupning = 274/41) den enda dominerande huvudsprickgruppen. 
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Figur 5.1 Sammanställning av strukturdata för Printzsköld 

 
Figur 5.2 Sammanställning av strukturdata för bergarten magnetit 

 

I Figur 5.3 visas resultatet för de karterade foliationerna som finns i den gråa leptiten på 

Printzsköld. Det inringade området i Figur 5.3 visar koncentrationen av foliationerna. Enligt 

sammanställningen så finns även strukturer liknande de som återfinns i magnetiten i den grå 

leptiten. Då foliationen sammanfaller med strukturerna så finns stor risk att utfall sker i form 

av kilar, vilket också observerats under tillredningsskedet vid tillståndsbedömningen. 
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Figur 5.3 Sammanställning av foliationerna som karterats i den gråa leptiten 

5.1.3. Skadekartering 

Här redovisas resultaten från skadekarteringen i form av olika diagram för Printzsköld 

malmkropp. Förekomsten av de olika bergarterna skiljer mycket varandra åt samt att det är 

stor skillnad mellan de olika nivåerna. Så för att kunna jämföra skadefrekvensen i de olika 

bergarterna med varandra har antalet skador per 100meter i respektive bergart bestämts, och 

utifrån detta sedan kunna dra slutsatser angående skador kopplade till geologi. Skador 

definieras som alla slags utfall, dvs. utfall av betong, spjälkning, skjuvbrott, kilutfall. Vad 

gäller sprickorna har dessa behandlats i ett separat diagram, orsaken till detta är att tjockleken 

på betongen är svår att bedöma vid smala sprickor vilket gör det svårt att avgöra om sprickan 

uppkommit av att betongen varit för tunn eller om den är orsakad av någon rörelse. Även de 

skador som funnits i gränsen mellan två olika bergarter har behandlats i separata diagram.  

 

Den totala sträckan som karterats är knappt 6km, och i Diagram 5.6 framgår hur många 

ortmeter som de olika bergarterna upptar. Magnetiten är den klart mest förkommande 

bergarten med lite drygt en tredjedel av totala antalet ortmeter, syns också klart och tydligt att 

biotitskiffer är mindre förekommande i det stora hela, se Diagram 5.6.    



28 

 
Diagram 5.6 Antal meter av respektive bergart 

 

I Diagram 5.7 finns antal och i vilken bergart karterade skador förekommit exklusive sprickor. 

Antalet som anges är för en sträcka på 100meter av de olika bergarterna. Det som framgår ur 

Diagram 5.7 är att mest frekventa skadorna återfinns för bergarten biotitskiffer. 

Skadefrekvensen i biotitskiffern är till exempel mer än dubbelt så stor som i den mest 

förekommande bergarten magnetit. Antalet skador i biotitskiffer visar att, trots att den 

förkommer sparsamt jämfört med resterande bergarter så är totala antalet skador högt. En 

annan sak att reflektera över i Diagram 5.7 är att den gråröda leptitens skadefrekvens endast 

har något lägre antal skador per 100 m bergart jämfört med biotitskiffer.  

 
Diagram 5.7 Alla karterade skador exklusive sprickor för 100m av respektive bergart 
 

I Diagram 5.8 framgår hur stort antal och vilken typ av skada som funnits vid karteringen, 

samt att antalet för respektive nivå finns att tillgå. Det som syns vad gäller utfallen av betong 

är att nivå 920 står för största delen, nivå 895 klart minst och 945 mitt emellan, men en 

förklaring till det stora antalet på 920 kan vara att den bestod av flest antal karterade ortmeter. 
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Det som också syns i Diagram 5.8 är att huvuddelen av bergutfallen är förpassade till nivå 

895, samt att samtliga strukturella och skjuvbrott återfinns på 895.  

 
Diagram 5.8 Typ och antal av skador över respektive nivå 
 

Här i Diagram 5.9 syns antal skador i form av utfall av betong med betongtjockleken större än 

22mm och storleken mindre än 1m
2
, spjälkbrott, skjuvbrott, strukturstyrda brott samt 

bergutfall för 100meter av respektive bergart. Vid den här typen av brott har biotitskiffer 

högst skadefrekvens, men den gråröda leptiten ligger inte långt efter, se Diagram 5.9. 

 
Diagram 5.9 Antal utfall av betong > 22mm <1m

2
, samt utfall av berg 
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I Diagram 5.10 enligt nedan framgår antal skador i form utfall av betong med 

betongtjockleken mer än 22mm och storleken större än 1m
2
, spjälkbrott, skjuvbrott, 

strukturstyrda brott samt bergutfall för 100meter av respektive bergart. Det som framgår är att 

skadefrekvensen för den gråröda leptiten är klart störst, den uppvisar en skadefrekvens 

dubbelt så stor som för alla andra bergarter om biotitskiffer inte räknas med, se Diagram 5.10. 

 
Diagram 5.10 Antal utfall av betong >22mm >1m

2
 samt utfall av berg 

 

Diagram 5.11 visar förekomsten av sprickor i sprutbetongen för 100meter av respektive 

bergart. Förhållandet mellan antalet sprickor och mängden ortmeter för respektive bergart 

visar att sprickor är mest förkommande i biotitskiffer, se Diagram 5.11. 

 
Diagram 5.11 Förekomsten av sprickor i sprutbetongen för 100m av respektive bergart 

 

Här i Diagram 5.12 framgår hur stor andel av det totala antalet skador som beror på att 

betongen varit för tunt sprutad, dvs. fel vid utförandet av bergförstärkning. I samma diagram 

ser man också hur stor del av skadorna som klassas under kategorin bergmekaniska skador, 

dvs. att skadorna är orsakade av rörelser och/eller spänningsförändringar. Ur Diagram 5.12 
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syns att hela 27 procent av alla skador som karterats är relaterade till att betongen är för tunt 

sprutad.  

 
Diagram 5.12 Andelar av utförande- respektive bergmekaniska skador 
 

Generellt sett så är fördelningen av utförandeskadorna jämt fördelade mellan de olika 

bergarterna, se Diagram 5.13. 

  
Diagram 5.13 Fördelning av utförande skador till respektive bergart 

 

I Diagram 5.14 framgår antalet skador som karterats i olika typer av gränser mellan olika 

bergarter. Av totalt 144 stycken bergartsgränser har skador karterats i 28 stycken dem, dvs. ca 

20 %. Från Diagram 5.14 framgår att största antalet skador funnits i gränsen mellan den 

gråröda leptiten och magnetiten. 
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Diagram 5.14 Antal skador vid bergartsgränser 

5.2. Omförstärkningar 
Resultat av sambandet mellan det rådande brytningsläget och beställda omförstärkningar finns 

sammanställt i Diagram 5.15. Kurvorna representerar den relativa andelen skjutna kransar på 

nivåerna 820, 845, 870 och 895. Under perioden 04-06-04 till 08-04-07 utfördes 67 stycken 

beställningar av omförstärkningar. I Diagram 5.15 syns att majoriteten av beställningarna på 

omförstärkningarna på nivå 895 har skett före man börjat med utbackningen på samma nivå.  

 
Diagram 5.15 Anmälda omförstärkningar på Printzsköld i korrelation till relativa andelen skjutna 

kransar 

 

Fördelningen av omförstärkningarna på de olika nivåerna finns i Diagram 5.16. I Diagram 

5.16 syns att fördelningen av omförstärkningarna är relativt lika, förutom för nivå 920 där 

endast en omförstärkning har gjorts, det kan tilläggas att för den aktuella perioden så har 

endast tillredning skett på nivå 920. En sammanställning av hur omförstärkningarna fördelat 

sig på de olika nivåerna finns att se i Bilaga 6. 
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Diagram 5.16 Fördelningen av omförstärkningarna på nivåerna 845, 870, 895 och 920 

5.3. Utlastningsgrader 
Resultatet av de uppnådda utlastningsgraderna för Printzsköld finns visat i Diagram 5.17. I 

diagrammet syns att de övre nivåerna 780 och 800 har resulterat i de lägsta 

utlastningsgraderna. 

  
Diagram 5.17 Uppnådd utlastningsgrad per nivå för Printzsköld 

 

I Diagram 5.18 redovisas ett medelvärde av samtliga malmkroppars uppnådda 

utlastningsgrader, här syns att Printzsköld har ett lägre värde på utlastningsgraden i jämförelse 

med de övriga malmkropparna (förutom malmkroppen Johannes). 
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Diagram 5.18 De olika malmkropparnas uppnådda utlastningsgrader 
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6. Diskussion och slutsatser 

Vid tillståndsbedömningen upptäcktes brister i utförandet av bergförstärkningen. Dels var 

sprutbetongen för tunn, dels fanns ortar med mindre bultar än det föreslagna bultmönstret men 

även sträckor som var helt obultade dokumenterades. På flertalet områden var sprutbetongen 

sprutad tunnare än de krav som LKAB ställer på betongtjockleken, dvs. 22mm. Tjockleken på 

sprutbetongen som uppmättes i produktionshålen hade ett medelvärde på 46mm, vilket ligger 

inom intervallet för oarmerad sprutbetong. Kravet på den fiberarmerade sprutbetongens 

tjocklek ska vara inom intervallet 80 till 100mm. Resultatet från mätningen av tjockleken 

(oberoende av armerad eller oarmerad betong) visar att 25 procent av tjocklekarna låg under 

den minsta gräns för oarmerad sprutbetong, dvs. 22mm. Av det totala antalet skador som 

karterats var 27 procent av dem så kallade utförandeskador (utfall av sprutbetong), alltså 

skador som troligen uppkommit för att betongen varit för tunt sprutad.  

 

Den längst obultade sträckan, för de ortar som var ytförstärkta med sprutbetong men som 

lämnats helt obultade, uppmättes till hela 68m. Bultmönstret understeg det normala 

bultmönstret på 3,2 bultar per meter ort, för ca 380meter ort på nivå 920. Områdena där 

bultmönstret understeg riktvärdet samt där det var obultat uppvisade inga tecken på ökade 

skador. Orsaken till att sträckor lämnats obultade beror mest troligt på att bergförhållandena 

bedömts som goda, vilket resulterat i att dessa stängts av och bultningsresurserna har kunnat 

utnyttjas på annat håll. De obultade områdena utgör nog ingen direkt fara för personal då 

dessa orterna är avstängda. Men valet som gjorts att bara ytförstärka orterna och helt borste 

från djupförstärkning av bergmassan, som kräver en samverkan mellan sprutbetong och 

bergbult är inte att rekommendera med tanke på de tidigare ras/kollapser som inträffat på 

Printzsköld. De stabilitetsproblem som resulterat i ras/kollaps har vid första upptäckten endast 

visat tecken på fullt hanterbara stabilitetsproblem, men förloppet från upptäckt av skada till 

ras har gått mycket fort. Så skulle samma scenario uppstå i de obultade orterna borde 

förloppet bli ännu mera påskyndat med mindre chanser att i tid hinna åtgärda problemet. En 

annan nackdel med beslutet att stänga av en ort resulterar i att all information om eventuella 

skador går förlorad då ingen vistas där. 

 

Avslutningsvis vad gäller den utförda bergförstärkningen kan konstateras att det finns 

områden som inte uppfyller kriterierna för normalförstärkning i Malmberget. I områden där 

brister i sprutbetongen finns kan man också se en ökad tendens av skador. Om förstärkningen 

varit utförd enligt de krav som LKAB ställer så skulle utfall av berg och skador på betongen 

varit betydligt mindre. Dagens krav på 22mm tjock sprutbetong är eventuellt för lite, då det 

trots detta uppstår så kallade bergmekaniska skador. Troligen skulle de bergmekaniska 

skadorna minska med högre krav på tjockleken av sprutbetongen samt med en bättre 

samverkan mellan bultar/nät. På grund av de mycket stora ekonomiska förlusterna som 

uppkommer vid en kollaps med förlorat tonnage till följd, borde det vara ekonomiskt 

försvarbart att ha tillgång till mera resurser för snabba omförstärkningsinsatser samt använda 

sig av mer permanent förstärkning redan från början. 

  

Vad beträffar de bergutfall, spjälk- samt skjuvbrott som karterats är dessa i huvudsak 

förekommande i mitten på nivå 895. Det som är oroväckande med skadorna som finns på nivå 

895 är att de finns i de ortar som skall lastas ut allra sist. Den brytningssekvens som råder i 

Printzsköld gör att spänningskoncentrationen kommer att öka i de nämnda orterna i takt med 

att utlastningen fortskrider vilket ger upphov till högre belastning i de redan belastade orterna. 

Utifrån detta kan konstateras att den bergförstärkning som använts i dessa orter inte var 
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tillräcklig. Detta baserat på att skador uppkommer trots att brytningen enbart påbörjats från 

ena sidan på nivå 895.  

 

Angående de skador som dokumenterats på nivå 920, består dessa i huvudsak av utfall av 

betong med varierande storlek. Enligt vår bedömning finns det tre stycken områden, på nivå 

920, som kraftigt skiljer sig från de övriga. Det ena området tyder på spjälkning med 

bergutfall till följd samt uppsprickning av betongen. Orsaken till det tryckinducerade utfallet 

tros vara att brytningen på nivån högre upp ligger rakt ovanför det skadade området, vilket 

ökar belastningen och spänningarna avsevärt. Detta tyder på att normalförstärkningen 

bestående av oarmerad sprutbetong i kombination med bergbult inte är nog kraftig för att stå 

emot den ökade belastningen som brytningen genererar. Det andra området på nivå 920 ligger 

i mitten av nivån, där även på nivå 895 en hel del skador förekommit. Skadorna verkar vara 

spänningsinducerade, det finns sprickor i betongen och bergarten är gråröd leptit. Det sista 

området är beläget i ett mindre område med biotitskiffer, och har troligen uppkommit på 

grund av att rörelser skett.  

 

Försöken att koppla dokumenterade skador till aktuell geologi, visar att biotitskiffer orsakar 

stabilitetsproblem. Att biotitskiffer orsakar stabilitetsproblem är känt sedan tidigare, men en 

stor del av skadorna återfanns även i den gråröda leptiten. Resultaten från 

tillståndsbedömningen av dokumenterade skador visar också att skadefrekvensen för skador 

som kan ha betydelse för stabiliteten är nästan dubbelt så stor i den gråröda leptiten som för 

den annars så skadebenägna biotitskiffern. Även resultatet från skador som uppstått vid 

bergartsgränser visar på att den gråröda leptiten orsakar mer skador än de övriga. 

 

De dokumenterade fallen av sprickor i betongen har enligt resultaten visat sig vara mest 

frekvent i biotitskifferrika områden. Sprickorna har troligen orsakats av stora rörelser. Som ett 

resultat utifrån det som dokumenterats i detta arbete föreslås en segare förstärkning 

(exempelvis fiberarmerad sprutbetong) i biotitrika områden.  

 

Undersökningen av samband mellan utförd omförstärkning och det rådande brytningsläget har 

inte gett så tydliga resultat som förväntat. Det enda som egentligen framgått är att den största 

delen av omförstärkningar som skett på nivå 895 har skett före påbörjad brytning på samma 

nivå. Om dessa omförstärkningar skett på grund av tillredningen på nivå 895 eller brytningen 

på nivå 870 finns inga belägg för. För att få en rättvisare bild av brytningslägets eventuella 

påverkan på stabiliteten krävs mer indata än de som fanns tillgängliga för denna studie. 

 

Den utlastningsgrad som uppnåtts i Printzsköld ligger ungefär 30 procent under medelvärdet 

för uppnådd utlastningsgrad i Malmberget. Orsaken till detta ligger troligen i de problem som 

den längsgående skivrasbrytning medför, samt att resurser saknas då stora skador och mindre 

ras uppstår vilka kräver en riktigt snabb omförstärkningsinsats. Förhoppningen är att 

utlastningsgraden ska öka i och med att tvärgående brytning kommer att tillämpas från nivå 

920 och neråt. Utlastningsgraden bör även kunna öka med förhöjda förstärkningsinsatser och 

därmed ytterligare förbättrad stabilitet. 

 

De strukturer som karterats i Printzsköld bör särskiljas för olika bergarter. 

Huvudsprickgruppen med strykning/stupning 274˚/43˚ har mestadels hittats i magnetiten, men 

finns även i den grå leptiten och bör därför ses som en struktur som är förkommer i malm men 

även grå leptit. Vad beträffar den tydliga foliationen, 104˚/61˚, innehållande biotit har denna 

endast karterats i den grå leptiten, och utifrån detta betraktas som förekommande i bergarten 

grå leptit. Det bör finnas i åtanke att de strukturer som karterats endast är sådana där 
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stupnings- och strykningsriktning varit möjligt att ta fram. Då en kombination av foliationen 

och strukturen 274˚/43˚ sammanfaller är risken för kilutfall stor, vilket också observerats vid 

karteringen där kilutfallen skett under tillredningsskedet.  

 

I en ort där en foliation observerats på nivå 895 i grå leptit har kraftig förstärkning i form av 

nätarmering använts, vilket troligen varit enda alternativet till förstärkning på grund av de 

svåra bergförhållanden som foliationen ger upphov till då brytningen pågår i aktuell ort. På 

underliggande nivå där samma foliation karterats, har endast normalförstärkning använts, och 

med tanke på den förstärkning som tillämpats på nivå 895 borde samma användas där redan i 

tillredningsskedet. Detta för att undvika eventuell omförstärkning då lastningen påbörjats, 

vilket leder till produktionsstörningar. 

 

Eventuella felkällor som kan ha påverkat resultaten beskrivs i följande lista: 

 

 En osäkerhetsfaktor beträffande bultmönstret är själva bedömningen av 

avståndet mellan bultraderna. Osäkerheten beror på att avståndet har mätts med 

uppstegning. För att minimera osäkerheten har kontroll av steglängden skett 

med mätstock. 

 En annan osäkerhet som finns är bedömningen av betongtjockleken vid 

skadorna, då denna uppskattats med visuell bedömning.  

 Andra strukturer kan ha förekommit men inte behandlats eftersom mätning inte 

varit möjlig av ex alla strukturer i tak. 
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7. Rekommendationer 

De rekommendationer som föreslås baserat på den nulägesanalys som utförts för Printzsköld 

malmkropp, är beskrivna enligt:  

 Utföra kvalitetssäkring av utförd bergförstärkning av samtliga utövare. Med detta 

uppnås att skador inte uppkommer på grund av utförandeskador. Alternativt också 

höja kravet på minsta tillåtna tjocklek på sprutbetongen och därmed förhoppningsvis 

generellt minska antalet skador. 

 

 Införa schemalagd skadekartering, detta för att upptäcka skador i begynnelseskedet. 

 

 Dokumentation och uppföljning av den använda bergförstärkningen, främst i områden 

med stabilitetsproblem. Detta för att kunna kontrollera vilken förstärkning som 

används vid olika bergförhållanden samt hur väl de kan uppehålla stabiliteten. 

 

 Dimensionera bergförstärkning i ortarna efter hur de är planerade i 

brytningssekvensen. Kraftigare förstärkning i de orter där brytning sker sist. Med detta 

skulle förhoppningsvis antalet omförstärkningar reduceras. 

 

 Utöva sonderingsborrning främst där indikationer på dåliga bergförhållanden finns. 

Indikationerna kan exempelvis baseras på erfarenheter från ovanliggande nivå. På så 

sätt fås en bättre prognos för kommande drivningsförhållanden. 

 

 Eftersom stabilitetsproblem uppmärksammats i foliationer bör dessa dokumenteras i 

samband med den geologiska karteringen och införas på gruvkartor. 

 

 Tydligt uppmärksamma operatörerna som utför bergförstärkningen på hur viktigt det 

är att förstärkningen utförs rätt. Operatörerna bör ständigt kompetensutvecklas inom 

området förstärkning kopplat till stabilitet. De resultat som finns redovisade i detta 

arbete är ett steg till att öka förståelse för förstärkningens betydelse.  

 

 Se till att resurser finns tillgängliga för snabba omförstärkningar och krävande 

bergförhållanden. Potentiella områden där det finns risk för omförstärkning bör 

baseras på erfarenheter från ovanliggande nivåer samt bergart och foliationer. På så 

sätt minska produktionsstörningar och förlorat tonnage. 
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Bilaga 1 

Förklaring till den digitala gruvkartan med karterade skador 

 

a 

Exempel på information angående en skada:  

BS>1m2  X 4ST  

>22mm  

2 

 

BS = typen av skada, i detta fall betyder BS, utfall av betong 

 >1m2 = Skadans storlek, i detta fall  större än 1 kvadrat meter 

 X 4ST = Antal skador förekommande, idetta fall fyra stycken 

>22mm = betongen tjocklek vid skadan, i detta fall är tjockleken mer än 22mm tjock 

2 = Läget för skadan, enligt figuren nedan, ortprofilen är sedd från ortens början och in emot 

gaveln, i detta fall är läget för skadan i vänster anfang 
 
 

 
Ortprofil  

 

 



Bilaga 2 

Gruvkartan med karterade skador, nivå 895   

 

b 

 

 

Karterade skador, alla typer av skador nivå 895



Bilaga 3 

Gruvkartan med karterade skador, nivå 920  

 

c 

 

Karterade skador, alla typer av skador nivå 920 



Bilaga 4 

Gruvkartan med karterade skador, nivå 920  

 

d 

 

Karterade skador, alla typer av skador nivå 920 



Bilaga 5 

Gruvkartan med typ och mängd av förstärkning, nivå 945  

 

e 

 

 

Typ och mängd av förstärkning, obultade områden nivå 945 



Bilaga 6 

Resultat, omförstärkningar 

 

f 

 
Fördelning av omförstärkningarna på nivå 845 

 

 
Fördelning av omförstärkningarna på nivå 870 

 

 
Fördelning av omförstärkningarna på nivå 870 
 




