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SAMMANFATTNING 

Ny strukturdata har tagits fram för två av LKAB:s dagbrott, Gruvberget i Svappavaara och 
dolomitdagbrottet i Masugnsbyn. Det fanns ett behov av att ta fram ny strukturdata i Gruv-
berget, där brytningen nått djupare nivåer sedan tidigare kartering har utförts och för dag-
brottet i Masugnsbyn där inga tidigare strukturdata har tagits fram. Syftet med insamlingen av 
strukturdata var att möjliggöra en uppdatering av palldesignen i Gruvberget och dagbrottet i 
Masugnsbyn.  

Vid insamlingen av strukturdata användes digital stereofotogrammetri. Slänterna i dagbrotten 
fotograferades och bilderna användes till att skapa 3D-modeller för digital kartering. Pro-
gramvaran som användes var ShapeMetriX3D. Större delen av slänterna i de båda dagbrotten 
har dokumenterats och analyserats.  

Inför designen av pallarna delades dagbrotten in i domäner efter sprickorientering med meto-
den ”kumulativ summa”, vilket innebär att domängränser införs där sprickorienteringen änd-
rar riktning. I fall där domänerna blev stora sattes fler domängränser in för att ta hänsyn till 
olika släntriktningar inom en domän. Huvudsprickgrupper identifierades i varje domän för att 
möjliggöra kinematisk analys av strukturstyrda brott. Designen av pallvinkeln baserades på 
den kinematiska analysen och den mest kritiska brottformen har varit styrande i valet av pall-
vinkel. Pallhöjden har designats efter den befintliga maskinparken och fånghyllans bredd har 
bestämts med Ritchies designkriterium.   

I Tabell 1 och Tabell 2 presenteras en sammanställning av föreslagen palldesign för domän-
erna i Gruvberget och Masugnsbyn. 

Tabell 1 Uppdaterad palldesign för Gruvberget. 

Domän  B C D E 

Pallvinkel 77° 61° 68° 72° 

Pallhöjd 30 m 30 m 30 m 30 m 

Fånghyllans bredd 15 m 15 m 15 m 15 m 

 

Tabell 2 Uppdaterad palldesign för Masugnsbyn. 

 

  

Domän  A B C D E F 

Pallvinkel 80° 68° 74° 69° 80° 71° 

Pallhöjd 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 

Fånghyllans bredd 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 



III 
 

ABSTRACT 

Collection of structural data was performed in two open pit mines, Gruvberget in Svappavaara 
and the open pit mine in Masugnsbyn, both owned by the mining company LKAB. There was 
a need of collecting new structural data in Gruvberget since ore now is excavated on deeper 
levels compared to when the last structural mapping was performed. In Masugnsbyn there 
was no existing structural data. The purpose of collecting structural data was to update the 
bench design in both mines.  

Digital photogrammetry was used to collect structural data by photographing the slopes of the 
mines. The pictures were used to create 3D-models, which were mapped digitally using the 
ShapeMetriX3D software. Most of the slopes in both of the mines were documented and 
analyzed. 

The two pits were divided into design domains with similar orientations of the structures. The 
method used to perform this is called the ”cumulative sum technique”. The joint orientation 
trends were identified and domain limits were obtained, where the direction of the orienta-
tions changes. In cases where the domains became too large, additional domain limits were 
inserted to consider different directions of the slopes within a domain. Main joint sets were 
identified in each domain to enable kinematic analysis of structural failures. The design of the 
bench face angle was based on the results of the kinematic analysis and the most critical type 
of failure was used as the limiting factor. The bench height was designed based on the exist-
ing equipment of the mine and the width of the bench was determined using the “Ritchie cri-
teria”.  

Table 1 and Table 2 shows the suggested bench design for the domains in Gruvberget and 
Masugnsbyn.   

Table 1 Updated design of the benches in Gruvberget. 

Domain  B C D E 

Bench face angel 77° 61° 68° 72° 

Bench height 30 m 30 m 30 m 30 m 

Bench width 15 m 15 m 15 m 15 m 

 

Table 2 Updated design of the benches in Masugnsbyn. 

Domain  A B C D E F 

Bench face angel 80° 68° 74° 69° 80° 71° 

Bench height 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 

Bench width 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Målet med designen för ett dagbrott är att optimera brytningen av malm i förhållande till de 
krav som ställs på stabiliteten av slänterna. Det är ekonomiskt fördelaktigt att ha brantare slä-
ntvinklar eftersom det medför ett minskat gråbergsuttag, men branta släntvinklar kan leda till 
försämrad släntstabilitet. Vid design av ett dagbrott måste därför hänsyn tas till ekonomin ge-
nom att välja en så brant släntvinkel som möjligt, utan att kompromissa med säkerheten. Om 
bergmassans hållfasthet är måttlig till hög styr strukturerna i bergmassan slänternas stabilitet. 
Kunskap om strukturer i bergmassan är därför en viktig parameter i framtagandet av dag-
brottsdesignen.  

Strukturdata samlas in genom att kartera bergmassan. Det finns olika metoder för kartering 
och i denna rapport har insamling av strukturdata utförts med hjälp av digital stereofoto-
grammetri. Metoden ger ett omfattande material som kan användas till att utföra en design 
baserat på förekomsten av strukturer i bergmassan.  

Behovet av att samla in nya strukturdata finns i två av LKAB:s dagbrott, Gruvberget i Svap-
pavaara samt dolomitdagbrottet i Masugnsbyn (Figur 1.1). I rapporten kommer dagbrotten att 
refereras till som ”Gruvberget” och ”Masugnsbyn”. De strukturdata som insamlats kommer 
att användas för att uppdatera palldesignen i de båda dagbrotten. Den nuvarande dagbrotts-
designen i Gruvberget bygger till stora delar på karteringar som utförts av Klemo (2012) samt 
kompletterande strukturdata från borrhål. För Masugnsbyn finns inga strukturdata dokument-
erade och designen bygger på observationer av bergmassan samt på praktisk erfarenhet. Nya 
strukturdata ger möjligheten att uppdatera och skapa en optimal palldesign för de båda dag-
brotten.  

 

Figur 1.1 Karta över Svappavaara och Masugnsbyn (Lantmäteriet, 2015). 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta fram nya strukturdata för Gruvberget och Masugnsbyn 
med hjälp av stereofotogrammetri. Insamlat strukturdata ska därefter analyseras med målet att 
ta fram en optimerad palldesign för respektive dagbrott. 

1.3 Genomförande 

Genomförandet av examensarbetet har inkluderat en litteraturstudie över stereofotogrammetri, 
domän- och sprickgruppsindelning samt palldesign. Stereofotogrammetri har utförts i fält för 
respektive dagbrott, därefter har strukturdata tolkats och sammanställts. Den uppdaterade pall-
designen har baserats på insamlad strukturdata och utförd domänindelning, genomförandet 
omfattade följande punkter för respektive dagbrott: 

• Kartering av synliga strukturer 
• Indelning av dagbrottet i domäner 
• Bestämning av huvudsprickgrupper 
• Design av pallar 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar gäller för det utförda arbetet: 

• Karteringen baseras endast på strukturdata från stereofotogrammetri 
• Endast palldesign uppdateras (ej interramp- och totalslänt) 
• Palldesignen baseras endast på strukturstyrda brott 

1.5 Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i 7 kapitel. Kapitel 2 ger enskilda platsbeskrivningar av Gruvberget 
och Masugnsbyn och kapitel 3 innefattar metodbeskrivning av stereofotogrammetri, tolkning 
av strukturdata, domänindelning, indelning i sprickgrupper samt palldesign. I det fjärde kapit-
let redovisas resultat från domänindelning och strukturdata för respektive dagbrott. Därefter 
presenteras palldesign för dagbrotten i kapitel 5 och de avslutande kapitlen innefattar diskus-
sion, slutsatser och rekommendationer. 
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2 PLATSBESKRIVNING 

2.1 Gruvberget 

2.1.1 Allmänt 

Gruvberget är en dagbrottsgruva som ligger i närheten av Svappavaara i Kiruna kommun, se 
Figur 2.1. Fyndigheten har fått sitt namn efter det berg som den större delen av malmkroppen 
är belägen i. Försök att bryta järnmalmen utfördes för första gången på 1700-talet, men stor-
skalig produktion inleddes av LKAB Berg & Betong först i juni 2010. Vid denna tidpunkt 
uppskattades malmreserven vara 10 miljoner ton med en medelhalt på 53,2 %. Den årliga pla-
nerade produktionen uppgår till ca 2 miljoner ton magnetitjärnmalm. Brytningen av malm på-
börjades nära toppen av berget, 420 m.ö.h, och tillstånd att bryta malmen ned till 220 m.ö.h 
har beviljats (SGU, 2011). 

 

Figur 2.1 Karta över Gruvberget, Svappavaara (Lantmäteriet, 2015). 

Brytningen i Gruvberget sker med pallbrytning, vilket innebär att horisontella pallar tas ut 
från toppen av gruvan och nedåt. Genom att avlägsna sidoberg friläggs malmen och brytning-
en utförs genom borrning, sprängning och lastning. Truckar transporterar sedan malmen till 
kross- och sovringsanläggningen på Svappavaara industriområde för vidare förädling 
(Berggrund, 2014). Storleken på dagbrottet är ca 600 m x 600 m och nuvarande djup är 150 
m, mätt från den högsta slänten i dagbrottet, se Figur 2.2. Brytningen är planerad att fortgå 
ned till ca 270 m djup. I Gruvberget används koordinatsystemet SWEREF 99 20 15. 
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Figur 2.2 Gruvkarta över Gruvberget. 

2.1.2 Geologi 

Mineraliseringen i Gruvberget har en nordsydlig strykning och stupar 50 – 75° mot öst. 
Malmkroppen är skivformad, har en längd på ca 1300 m och en genomsnittlig bredd på ca 30 
m. Enligt utförda borrningar sträcker sig malmkroppen ned till 140 m.ö.h, det innebär att 
malmkroppen sträcker sig 350 m från marknivån och ned (Figur 2.3, Figur 2.4). Norra delen 
av malmkroppen utgörs av magnetit med inslag av hematit och innehåller gångbergarter som 
apatit och kalcit. Den magnetitrika malmen övergår successivt mot söder till att innehålla hög-
re andelar hematit och i den södra delen består malmkroppen enbart av hematit (Figur 2.5). 
Hematitmalmen innehåller gångbergarter i form av apatit, kalcit och andradit (SGU, 2011). 
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Figur 2.3 Vertikal tvärsektion av magnetitdelen av malmkroppen i Gruvberget. 

 

Figur 2.4 Vertikal tvärsektion av hematitdelen av malmkroppen i Gruvberget. 

 

Figur 2.5 Toppvy över mineraliseringen i Gruvberget, rosa magnetit och lila hematit. 
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Sidoberget utgörs av metavulkaniter med inslag av plagioklas, mikrolin, kvarts och biotit. 
Denna typ av metavulkanit har tidigare benämnts syenitporfyr. På malmens östra sida finns 
stråk av sericitskiffer som har tolkats som omvandlad metaandesit och på den västra sidan 
finns stråk av biotitrika vulkaniter. Det finns ett flertal förkastningar i både sidoberg och 
malm, dessa förkastningar är parallella och har en nordost-sydvästlig strykning (SGU, 2011). 
En geologisk karta över malmkroppen och sidoberget visas i Figur 2.6. 

 

Figur 2.6 Geologisk karta över malmkropp och sidoberg (Berggrund, 2014). 

2.1.3 Nuvarande palldesign 

Designen av pallarna i Gruvberget bygger på karteringar som är utförda av Klemo (2012). 
Hon har samlat in strukturdata från delar av dagbrottet genom manuell kartering, borrhåls-
filmer samt 3D-modeller från stereofotogrammetri. Den nuvarande designen utgörs av dub-
belpallar där varje pall är 15 m hög och pallhöjden har valts efter maskinparken. Fånghyllans 
bredd är 15 m och inkluderar fångzon, skyddsvall med höjden 1 m och bredden 3 m, samt en 
plan yta utanför skyddsvallen som är 1 m bred. Bredden på fånghyllan inkluderar även 3 m 
som utgör kompensation för bakåtbrytning (Figur 2.7). I Figur 2.8 och Tabell 2-1 visas de 
nuvarande designdomänerna och pallvinklarna i Gruvberget (Niia, 2015). 
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Figur 2.7 Nuvarande design av fånghylla och pallhöjd i Gruvberget. 

 

Figur 2.8 Nuvarande designdomäner i Gruvberget. 

Tabell 2-1 Nuvarande pallvinklar i Gruvberget. 

Designdomän Pallvinkel (°) 

Norr/hängvägg 80 

Hängvägg 80 

Hängvägg/söder 80 

Söder 80 

Söder/liggvägg 75 

Liggvägg 60 

Hängvägg/norr 75 

Norr 78 

Höjd 
dubbelpall 
30 m 

Bredd  
fånghylla 15 m 

Bredd skyddsvall 3 m 

Höjd  
skyddsvall 1 m  
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2.2 Masugnsbyn 

2.2.1 Allmänt 

Dolomitdagbrottet ligger i Masugnsbyn (Figur 2.9), i syd-västra delen av Kiruna kommun, där 
LKAB Berg & Betong har hand om driften av dagbrottet. Dolomiten bryts med pallbrytning 
genom borrning och sprängning. Därefter sker transport av dolomiten med lastbilar till 
LKAB:s industriområde i Kiruna. Mineralet används vid malmförädlingen som tillsatsmedel i 
den så kallade direktreduktions-pelletsen, där det förhindrar att pelletskulorna klumpar ihop 
sig under tillverkningsprocessen. Varje år utvinns ca 200 000 ton dolomit och den nuvarande 
storleken på dagbrottet är 250 × 250 m med ett djup på 50 m (Figur 2.10, Figur 2.11). För 
Masugnsbyn finns ingen strukturdata dokumenterad, designen bygger på observationer av 
bergmassan och har uppdaterats efter behov. I Masugnsbyn används koordinatsystemet 
SWEREF 99 21 45. 

 

Figur 2.9 Karta över Masugnsbyn där dolomitfyndigheten är markerad (Lantmäteriet, 2015). 
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Figur 2.10 Gruvkarta över Masugnsbyn med höjdangivelser i m.ö.h. 

 

Figur 2.11 Fotografier över dagbrottet i Masugnsbyn (Ögren, 2014),(Bergman et al., 2015). 

2.2.2 Geologi 

I Masugnsbyn är dolomiten belägen mellan ett lager av så kallad Veikkivaara grönsten, som 
är en mafisk bergart, och ett överliggande lager av metasedimentära bergarter. Mineral som 
olivin, amfibolit, klorit, pyrit och kalcit förekommer i mindre mängder i dolomiten. Dolomit-
en innehåller en låg halt kiseldioxid (1,5 %), vilket är fördelaktigt för dess användningsom-
råde vid malmförädlingen. Vid platsen för brytningen är fyndigheten som mäktigast, ca 300 
m, den övriga delen av mineraliseringen är mellan 100 – 200 m bred (Hellström och Jönsson, 
2014). Mineraliseringens längd är 600 m och provborrning har utförts ned till 100 m djup 

308 

283 

267 283 

304 

N 

100 m 
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(Bergman, A 2015). Figur 2.12 visar en toppvy över dagbrottet samt mineraliseringen i 
Masugnsbyn och i Figur 2.13 visas en vertikal tvärsektion av mineraliseringen. 

 

 

Figur 2.12 Toppvy över mineraliseringen i Masugnsbyn. 

 

Figur 2.13 Vertikal tvärsektion av mineraliseringen i Masugnsbyn.  
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3 METOD 

För att ta fram ny strukturdata utfördes kartering av sprickor med hjälp av digital stereofoto-
grammetri. Dagbrottet delades in i domäner med metoden ”kumulativ summa” samt med hän-
syn till slänternas riktning. Huvudsprickgrupper för respektive domän sammanställdes och 
med hjälp av kinematisk analys uppdaterades palldesignen för varje domän baserat på struk-
turstyrda brott. Sprickornas orientering definierades enligt högerhandsregeln där strykningen 
anges mellan 0 – 360° räknat från norr och stupningen anges mellan 0 – 90° räknat från hori-
sontalplanet. Vid högerhandsregeln stupar alltid en spricka mot höger i förhållande till stryk-
ningen.  

3.1 Digital stereofotogrammetri 

Digital stereofotogrammetri är en metod som gör det möjligt att utföra mätningar ur fotogra-
fier. Genom att fotografera ett objekt från två olika vinklar kan en tredimensionell modell av 
objektet skapas, som innehåller mer information än ett tvådimensionellt fotografi. Principen 
för stereofotogrammetri visas i Figur 3.1 (Gaich et al. 2007). I detta examensarbete represen-
teras objekten av slänterna i de två dagbrotten Gruvberget och Masugnsbyn. 

 

Figur 3.1 Principen för stereofotogrammetri (Gaich et al., 2007). 

Fördelen med stereofotogrammetri är att strukturerna i bergmassan kan karteras och doku-
menteras utan att personal behöver vara i direkt kontakt med bergväggen. Detta kan vara nöd-
vändigt ur säkerhetssynpunkt då delar av dagbrottet är svåra att nå på grund av rasrisk eller 
pågående produktion. Ytterligare en fördel med metoden är att det genererar en stor mängd 
data på kort dit jämfört med manuell kartering. För att kunna skapa 3D-modeller utifrån foto-
par och mäta geometrisk data finns olika mjukvaruprogram (Gaich et al. 2006). Programmet 
som använts för framtagandet av strukturdata för Gruvberget och Masugnsbyn är Shape-
MertiX3D, utvecklat av 3G Software & Measurements GmbH Company.  

För att fotograferingen av ett objekt ska ge en korrekt 3D-modell krävs ett visst avstånd, en så 
kallad baslinje, mellan två positioner för ett fotopar (Figur 3.2). Längden på baslinjen bör vara 
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1/5 – 1/10 av medelavståndet från fotoparet till objektet som ska avbildas. En lång baslinje 
ger i teorin en bättre precision, men med ökad längd på baslinjen förändras perspektiven mel-
lan de två bilderna i ett fotopar, vilket kan försvåra matchningen. För att kunna bestämma ob-
jektets geografiska läge och strukturernas orientering i dagbrottet kopplas bilderna ihop med 
ett lokalt eller globalt koordinatsystem med hjälp av referenspunkter. Koordinaterna för ref-
erenspunkterna mäts in med exempelvis totalstation eller GPS. Det krävs minst tre referens-
punkter placerade inom arean för varje bild för att skapa en metrisk bild (Gaich et al. 2006).  

 

Figur 3.2 Ett stereoskopiskt fotopar relaterat till en punkt på det tredimensionella objektet (Gaich et 
al., 2006). 

Efter utförd fotografering i dagbrotten skapades 3D-modeller av respektive fotopar i Shape-
MetriX3D. Koordinaterna för referenspunkterna sattes in i varje modell och närliggande mo-
deller kopplades ihop för att ge en sammanhängande bild av strukturerna i slänten. Utvärde-
ring av 3D-modellen utfördes med JMX Analyst som är ett verktyg i programvaran Shape-
MetriX-3D. Med verktyget kan geometriska mätningar utföras i 3D-modellen genom att mar-
kera synliga strukturer, som sprickor eller sprickplan. Alla mätningar som utförs är tredimen-
sionella i det givna koordinatsystemet och mätningarna baseras på linjer eller areor. Vid mät-
ningar av linjära strukturer i bergmassan, som exempelvis en spricka, markeras punkter längs 
sprickan och en tredimensionell linje skapas. Om den tredimensionella linjen har skillnader i 
djup kan programmet binda samman punkterna och bilda ett plan. Orienteringen på planet 
motsvarar sprickplanets strykning och stupning. Då sprickplan är synliga i 3D-modellen mar-
keras de som en area. Medelorienteringen på arean beräknas automatiskt vilket ger strykning-
en och stupningen för sprickplanet som markeras med en orienteringsvektor från sprickplanet 
(Gaich et al. 2007). Ett exempel från karteringen visas i Figur 3.3. 
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Figur 3.3 En 3D-modell från Masugnsbyn med markerade strukturer utförda i JMX Analyst. Figuren 
visar ett sprickplan med dess orienteringsvektor markerat med rött och en linjär struktur med dess 
sprickplan markerat i grönt. 

3.2 Domänindelning 

Dagbrotten delades upp i domäner efter områden med liknande sprickorienteringar samt efter 
slänternas riktning. Domänindelningen är ett hjälpmedel vid design av pallarna. En korrekt in-
delning innebär att palldesignen kan optimeras efter de rådande strukturella förhållandena i 
bergmassan. 

För att identifiera gränser mellan domänerna användes metoden ”kumulativ summa”. Metod-
en kan användas för att bestämma betydande trender över eller under ett medelvärde. Man kan 
också ta reda på omfattning och läge för dessa trender. De huvudsakliga användningsområde-
na vid analys av sprickor i berg är (Piteau & Russell, 1971): 

• Att finna allmänna förändringar i sprickorientering över och under medelvärdet av de 
angivna sprickorienteringarna. 

• Att bestämma var i bergmassan förändringarna i sprickornas orientering sker. 
• Att uppskatta medelorienteringen för sprickorna i någon punkt längs slänterna i ett 

dagbrott. 
• Att förutse medelorienteringen för en viss sprickgrupp i andra delar av bergmassan där 

information om strukturerna inte är tillgänglig. 

I denna rapport användes metoden för att ta reda på var i bergmassan sprickorna ändrar orien-
tering. Beräkningarna utfördes i följande steg: 

1. Medelvärdet av stupningen på sprickorna beräknades och avvikelsen för varje enskild 
spricka bestämdes genom att subtrahera medelvärdet från sprickans stupning. Därefter 
beräknades den kumulativa stupningen. 
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2. Det vinkelräta avståndet från varje spricka till en angiven nollpunkt på slänten 
beräknades och sedan bestämdes det kumulativa avståndet. 

3. Den kumulativa stupningen plottades mot det kumulativa avståndet. 

Då den kumulativa stupningen plottas mot det kumulativa avståndet visar en stigande kurva 
att avvikelsen ligger över medelvärdet och en fallande kurva att avvikelsen ligger under me-
delvärdet. En tydlig riktningsändring på kurvan indikerar en förändring i egenskaperna hos 
sprickorna längs slänten och utgör därmed en möjlig gräns för en domän (Piteau & Russell, 
1971).  

Dagbrotten delades upp i domäner utifrån resultatet från ”kumulativ summa”. Där domänerna 
blev stora sattes fler domängränser in för att ta hänsyn till olika släntriktningar inom en do-
män och en slutlig domänindelning bestämdes. 

3.3 Huvudsprickgrupper 

En huvudsprickgrupp består av flera strukturer med liknande orienteringar, vilka kan ha en 
stor inverkan på bergmassans beteende. Dess orientering representerar medelvärdet av de in-
gående strukturernas strykning och stupning. Huvudsprickgrupper är därför av stor vikt vid 
bestämning av släntstabilitet (Priest, 1985).                                                                                                                              

Sprickorna från varje domän analyserades i Dips 6.0 (RocScience, 2013) för att ta fram hu-
vudsprickgrupper för respektive domän. Dips 6.0 är en programvara som används för att göra 
statistiska analyser av strukturdata. Analyserna utförs genom att strukturerna plottas i sfäriska 
projektioner där deras strykning och stupning åskådliggörs. Sfäriska projektioner innebär att 
tredimensionell orienteringsdata kan presenteras i ett tvådimensionellt diagram som storcirk-
lar eller polpunkter. Om materialet är omfattande och det är ett stort antal sprickor som ska 
åskådliggöras plottas strukturernas normaler som polpunkter. Detta ger en mer överskådlig 
bild över sprickornas orienteringar, vilket gör det enklare att hitta medelorienteringar för hu-
vudsprickgrupper. Vid nästa steg i analysen skapas en konturplott som visar koncentrationer 
av strukturer med liknande orienteringar (Figur 3.4a). Ett konturintervall mellan 0 – 10 % an-
vändes i analysen för att visa de olika koncentrationerna. Ur konturplotten kan indelning av 
sprickgrupper utföras manuellt genom att markera koncentrationer av polpunkter och utifrån 
detta kan medelorienteringarna beräknas för respektive huvudsprickgrupp (Figur 3.4b). 

 

Figur 3.4 Illustration från Dips 6.0 Tutorial 3 över: (a) konturplott med koncentrationer av strukturer, 
(b) konturplott med markerade huvudsprickgrupper (RocScience, 2013).  



15 
 

3.4 Palldesign 

Dagbrottsdesignen är uppdelad i tre delar: design av pallar, interrampslänt och totalslänt där 
första steget är palldesignen, se Figur 3.5. Parametrarna som ingår i designen av pallarna är 
pallhöjd, pallvinkel samt fånghyllans bredd. Om bergmassans hållfasthet är måttlig till hög 
styr strukturerna i bergmassan slänternas stabilitet. Detta gör att palldesignen baseras på struk-
turstyrda brottformer som kilbrott, plant brott och överstjälpningsbrott (Read & Stacey, 2009). 

 

Figur 3.5 Definitionen av pall, interramp- och totalslänt i ett dagbrott (Modifierad efter Sjöberg, 
1999). 

Pallhöjden designas efter befintlig maskinpark, baserat på maskinernas storlek och kapacitet. 
Pallvinkeln designas efter att en kinematisk analys utförts för att identifiera eventuella struk-
turstyrda brott i slänten. Målet med pallvinkeln är att skapa en stabil pall och minska sanno-
likheten för att strukturstyrda brott ska uppstå. Kinematiska analyser utfördes för varje domän 
i dagbrottet med avseende på plant brott, kilbrott och överstjälpningsbrott (Read & Stacey, 
2009). För att ett plant brott ska inträffa ska sprickplanet ha en strykning på ± 20° parallellt 
med släntens strykning. Sprickplanet ska också stupa flackare än slänten och skära slänten 
mellan släntfot och släntkrön (Figur 3.6a). Kilbrott kan uppstå när två sprickplan skär varan-
dra och skärningslinjen mellan dem mynnar ut i slänten. Glidplanet för kilbrottet ska ha en 
flackare stupning än slänten för att brott ska uppstå (Figur 3.6b). Överstjälpningsbrott kan 
uppstå då branta parallella strukturer bildar kolumner som lutar in i slänten. De parallella str-
ukturerna ska ha en strykning som inte skiljer sig mer än ± 10° från släntens strykning. Över-
stjälpningsbrott sker då kolumnerna stjälper och roterar, vilket inträffar när kolumnerna böjs 
av eller om en annan sprickgrupp skär kolumnerna vinkelrät i släntfoten (Figur 3.6c) (Wyllie 
& Mah, 2004 )Figur 3.6. 
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Figur 3.6 (a) Plant brott,(b) kilbrott och (c) överstjälpningsbrott (Nordlund et al., 1998). 

Programvaran som användes för den kinematiska analysen av de olika brottformerna är Dips 
6.0 (RocScience, 2013), där analyserna utfördes med hjälp av sfäriska projektioner. I pro-
gramvaran undersöks vilka typer av brottformer som kan uppstå i slänten med en given slänt-
vinkel. Det är kombinationen av orienteringar på slänt, huvudsprickgrupper och friktions-
vinkel som kontrolleras för att avgöra om det finns risk för brott. Indata som krävs för den 
kinematiska analysen är därför släntens strykning och stupning, friktionsvinkeln samt orient-
eringen på huvudsprickgrupperna. Friktionsvinkeln som användes vid analyserna för Gruv-
berget och Masugnsbyn antogs till 30°. Kinematisk analys utfördes enskilt för respektive 
brottform i alla domäner i dagbrotten. Analysen ger en statistisk uppskattning på hur troligt 
det är att brott kommer att ske. I Figur 3.7 visas exempel på kinematiska analyser av plant 
brott och kilbrott.  

 

Figur 3.7 Kinematisk analys i Dips: (a) Plant brott, där polpunkter inom den kritiska zonen markerats 
med rött vilket innebär att planet kan glida ut. (b) Kilbrott, där skärningspunkter mellan 
huvudsprickgrupper markerats. Om dessa hamnar inom den kritiska zonen kan kilar falla ut 
(RocScience, 2013). 

För plant brott och överstjälpningsbrott bestämdes pallvinkeln för varje domän utifrån antalet 
strukturer som kan orsaka brott, det vill säga procentandelen av de karterade strukturerna som 
faller inom den kritiska zonen för respektive brottform. Två alternativ för pallvinkeln togs 

a) b) 
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fram med en procentandel på maximalt 10 respektive 20 %. De två alternativen ger möjlighet 
till jämförelse mellan olika nivåer av stabilitet för pallen. För kilbrott har den kinematiska an-
alysen utförts med avseende på skärningspunkterna mellan medelriktningarna av de ingående 
huvudsprickgrupperna. Detta innebär att analysen baserats på medelriktningarna för huvud-
sprickgrupper och inte alla karterade strukturer, vilket var fallet i analyserna av plant brott och 
överstjälpningsbrott. För att ta fram en lämplig pallvinkel för respektive domän jämfördes res-
ultaten från de kinematiska analyserna av de olika brottformerna i domänen. Den brottform 
som bedömdes vara dimensionerande styrde designen av pallvinkeln. 

Fånghyllans bredd designas för att kunna fånga upp nedfallande sten och spill från ovanligg-
ande pallar och för att förhindra att det når arbetsområden i dagbrottet där personal och mas-
kiner är belägna. I fånghyllan ingår fångzon, skyddsvall och en plan yta utanför skyddsvallen 
(Figur 3.8). För att kompensera för bakåtbrytning adderas 3 m till fånghyllan, baserat på nu-
varande maskinpark. Bakåtbrytning, som är ett resultat av sprängskador, innebär att pallens 
verkliga profil skiljer sig från den tänkta profilen och beskrivs som den horisontella sträckan 
mellan den planerade pallkanten och den verkliga pallprofilen (Ryan & Pryor, 2000). Bakåt-
brytning illustreras i Figur 3.9. 

 

Figur 3.8 Fånghyllans geometri (modifierad efter Sjöberg, 1999). 
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Figur 3.9 Bakåtbrytning (Nordlund et al., 1998). 

För att bestämma bredden på fånghyllan användes Ritchies designkriterium. Ritchie utförde 
praktiska försök år 1963 där stenar rullades ned för vägslänter med olika lutningar och höjder. 
Försöken visade att dessa två parametrar har stor inverkan på hur bred fångzonen måste vara 
för att fånga upp nedfallande sten. Detta resulterade i en tabell där fångzonens bredd kan läsas 
av beroende på vilken vinkel och höjd pallen har, se Figur 3.10 (Wyllie & Mah, 2004). 

 

Figur 3.10 Ritchies designkriterium (Wyllie & Mah, 2004). 
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4 DOMÄNINDELNING OCH STRUKTURDATA 

I det här kapitlet presenteras resultat från insamlat strukturdata från Gruvberget och Masugns-
byn. Kapitlet innehåller även resultat från domänindelningen som utförts med hjälp av ”ku-
mulativ summa” och de framtagna huvudsprickgrupperna för respektive domän. 

4.1 Gruvberget 

Fotograferingen av Gruvberget färdigställdes under två dagar och karteringen av materialet 
från stereofotogrammetrin gav data från 788 sprickor. I Figur 4.1 är de slänter som var till-
gängliga för fotograferingen och som ingått i karteringen markerade. 

 

 

Figur 4.1 Slänterna som har karterats i Gruvberget är markerade med svart. 

4.1.1 Domänindelning Gruvberget 

Med hjälp av metoden ”kumulativ summa”, där den kumulativa stupningen plottades mot det 
kumulativa avståndet, identifierades tre domängränser där kurvan ändrar riktning i diagram-
met (Figur 4.2). I den första utvärderingen av ”kumulativ summa” lades även en domängräns 
in vid den kumulativa stupningen 2700 och det kumulativa avståndet 160 000, mellan domän-
gräns 2 och 3. På grund av att domänen som bildades var liten, jämfördes den med närligga-
nde domäner med avseende på sprickorientering. Liknande sprickorienteringar betyder att en 
sammanslagning av domäner är möjlig. Jämförelsen visade att den aktuella domänen kunde 
slås ihop med en av de närliggande domänerna. Placeringen av domängränserna från ”kumu-
lativ summa” visas på gruvkartan i Figur 4.3. För att ta hänsyn till olika släntriktningar mellan 
domängräns 1 och 3 kompletterades resultatet från ”kumulativ summa” med domängränser 
från den nuvarande indelningen i Gruvberget (Figur 4.4). Den södra delen av dagbrottet 
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utökades därför med två domängränserna från den nuvarande indelningen. Den slutliga indel-
ningen av Gruvberget med fem domäner illustreras i Figur 4.5. I de domäner där delar av 
slänten inte karterats, antas sprickriktningarna vara samma som den karterade delen av slänten 
i respektive domän.  

 

Figur 4.2 Plott av den kumulativa stupningen mot det kumulativa avståndet där avvikelser från 
medelvärdet har markerats med rött och visar domängränser i Gruvberget. 

 

Figur 4.3 Domängränser identifierade med ”kumulativ summa” numrerade 1 – 3 i Gruvberget. 
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Figur 4.4 Nuvarande domänindelning i Gruvberget 1 – 5. 

 

Figur 4.5 Slutlig domänindelning för Gruvberget A – E. 
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4.1.2 Huvudsprickgrupper Gruvberget 

Identifieringen av huvudsprickgrupper för respektive domän har utförts i Dips 6.0 och resul-
tatet från identifieringen har sammanställts i Figur 4.6. I detta avsnitt följer en mer ingående 
beskrivning av huvudsprickgrupperna i varje domän, där konturplotten med identifierade hu-
vudsprickgrupper för domän B redovisas i Figur 4.7. Konturplottarna för de övriga domän-
erna presenteras i bilaga A.1.  

 

Figur 4.6 Konturplottar med huvudsprickgrupper för respektive domän i Gruvberget. 

Domän A 

Endast en huvudsprickgrupp har identifierats i domän A vilket beror på att insamlingen av 
strukturdata var begränsad. Sprickgruppen har en nord-sydlig strykning och en brant stupning, 
se Tabell 4-1. 

Tabell 4-1Huvudsprickgrupp i domän A. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 
A 1 165 62 

 

Domän B 

Analysen i Dips visar på att det finns tre huvudsprickgrupper i domänen, se Figur 4.7. Två av 
sprickgrupperna har en öst-västlig strykning. Dessa två är sprickgrupp 1 som är en medelbrant 
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struktur och sprickgrupp 2 som har en brant stupning. Sprickgrupp 3 har en brant stupning 
och stryker i nord-sydlig riktning. I Tabell 4-2 har huvudsprickgrupperna för domän B sam-
manställts. 

 

Figur 4.7 Konturplott med identifierade huvudsprickgrupper för domän B. 

Tabell 4-2 Huvudsprickgrupper i domän B. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 
 1 289 49 

B 2 293 80 
 3 356 68 

 

Domän C 

Tre huvudsprickgrupper har identifierats i domänen där sprickgrupp 1 stryker i nord-sydlig 
riktning, sprickgrupp 2 har nordväst-sydostlig strykning och sprickgrupp 3 har öst-västlig 
strykning. Samtliga sprickgrupper har en brant stupning. I Tabell 4-3 visas en sammanställ-
ning av huvudsprickgrupperna i domän C. 

Tabell 4-3 Huvudsprickgrupper i domän C. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 
 1 7 63 

C 2 330 60 
 3 287 76 
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Domän D 

I denna domän var spridningen på strukturernas orientering stor, vilket resulterade i att sex 
huvudsprickgrupper identifierades. Sprickgrupp 1 är en medelbrant struktur med nordväst-
sydostlig strykning, sprickgrupp 2 har en liknande strykning men stupar brant. Sprickgrupp 3 
är en struktur som sträcker sig från öst till väst med en brant stupning. Två av sprickgrupperna 
stryker i nord-sydlig riktning, sprickgrupp 4 som är en brant struktur och sprickgrupp 5 som 
är en flack struktur. Slutligen tyder sprickgrupp 6 på att det finns en brant struktur med en 
nordost-sydvästlig strykning. I Tabell 4-4 visas en sammanställning av huvudsprickgrupperna 
i domän D. 

Tabell 4-4 Huvudsprickgrupper i domän D. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 
 1 123 30 
 2 122 68 

D 3 82 70 
 4 156 58 
 5 194 16 
 6 34 70 

 

Domän E 

Konturplotten visar på att det finns tre huvudsprickgrupper i domänen där sprickgrupp 1 utgör 
en brant struktur, sprickgrupp 2 stupar flackt och båda stryker i nord-sydlig riktning. Sprick-
grupp 3 har en medelbrant stupning och en nordväst-sydostlig strykning. I Tabell 4-5 visas en 
sammanställning av huvudsprickgrupperna i domän E. 

Tabell 4-5 Huvudsprickgrupper i domän E. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 
 1 159 67 

E 2 196 20 
 3 313 31 
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4.2 Masugnsbyn 

Fotograferingen av dolomitdagbrottet i Masugnsbyn färdigställdes under en dag och kart-
eringen av materialet från stereofotogrammetrin gav data från 1405 sprickor. I Figur 4.8 är 
slänterna som ingått i karteringen markerade. Stora delar av dagbrottet var tillgängliga för 
fotografering. 

 

Figur 4.8 Slänterna som har karterats i Masugnsbyn är markerade med svart. 

4.2.1 Domänindelning Masugnsbyn 

Med hjälp av metoden ”kumulativ summa” där den kumulativa stupningen plottades mot det 
kumulativa avståndet identifierades tre domängränser där kurvan ändrar riktning i diagram-
met, se Figur 4.9. Placeringen av domängränserna visas på gruvkartan i Figur 4.10. 
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Figur 4.9 Plott av den kumulativa stupningen mot det kumulativa avståndet där avvikelser från 
medelvärdet har markerats med rött och visar domängränser i Masugnsbyn. 

 

Figur 4.10 Domängränser identifierade med ”kumulativ summa” numrerade 1 – 3 i Masugnsbyn. 

Den slutliga domänindelningen utgår från resultatet av ”kumulativ summa”. Indelningen ut-
ökades med tre domängränser för att ta hänsyn till olika släntriktningar inom domänerna som 
tagits fram med ”kumulativ summa”. Detta gav en slutgiltig indelning med sex domäner, se 
Figur 4.11.  I de domäner där delar av slänten inte karterats, antas sprickriktningarna vara 
samma som den karterade delen av slänten i domänen. 
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Figur 4.11 Slutlig domänindelning för Masugnsbyn A – F. 

  



28 
 

4.2.2 Huvudsprickgrupper Masugnsbyn 

Identifieringen av huvudsprickgrupper för respektive domän har utförts i Dips 6.0 och resul-
tatet från identifieringen har sammanställts i Figur 4.12. I detta avsnitt följer en mer ingående 
beskrivning av huvudsprickgrupperna i varje domän där konturplotten med identifierade hu-
vudsprickgrupper för domän A redovisas i Figur 4.13. Konturplottarna för de övriga domän-
erna presenteras i bilaga A.2.  

 

Figur 4.12 Konturplottar med huvudsprickgrupper för respektive domän i Masugnsbyn. 

Domän A 

Konturplotten visar på fyra huvudsprickgrupper i domän A, se Figur 4.13. Sprickgrupp 1 visar 
en tydlig koncentration av strukturer med nord-sydlig strykning och brant stupning. Sprick-
grupp 4 har en liknande strykning och brant stupning. Sprickgrupp 2 och 3 har nordost-
sydvästlig strykning, sprickgrupp 2 är en flack struktur och sprickgrupp 3 är medelbrant. I 
Tabell 4-6 har huvudsprickgrupperna för domän A sammanställts. 
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Figur 4.13 Konturplott med identifierade huvudsprickgrupper för domän A. 

Tabell 4-6 Huvudsprickgrupper i domän A. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 151 78 

A 2 243 13 

 3 150 31 

 4 337 60 

 

Domän B 

I domän B har fem huvudsprickgrupper identifierats. Sprickgrupp 2 samt sprickgrupp 3 har 
båda en medelbrant stupning och stryker i nordost-sydvästlig riktning. Sprickgrupp 1 och 4 är 
branta strukturer med nordväst-sydostlig strykning. Även sprickgrupp 5 har samma strykning 
men stupar medelbrant. Tabell 4–7visar en sammanställning av huvudsprickgrupperna i dom-
än B. 
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Tabell 4-7 Huvudsprickgrupper i domän B. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 151 84 

 2 27 53 

B 3 210 60 

 4 115 67 

 5 153 40 

 

Domän C 

En stor spridning på orienteringarna hos de karterade strukturerna har lett till att sex sprick-
grupper har identifierats i domänen. Sprickgrupp 1 har en brant stupning och en öst-västlig 
riktning. Även sprickgrupp 2 är en brant struktur men strykningen är nordväst-sydostlig. 
Sprickgrupp 3 har en medelbrant stupning och sprickgrupp 6 har en brant stupning men de har 
båda en liknande nord-sydlig strykning. Slutligen är både sprickgrupp 4 och 5 branta struktur-
er med en riktning från nordost till sydväst. I Tabell 4-8 visas en sammanställning av huvud-
sprickgrupperna i domän C. 

Tabell 4-8 Huvudsprickgrupper i domän C. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 263 74 

 2 291 84 

C 3 8 48 

 4 32 66 

 5 226 77 

 6 168 81 

 

Domän D 

I domän D fanns en stor spridning på strukturernas orienteringar, varpå fem huvudsprickgrup-
per har identifierats. Tre av sprickgrupperna är branta strukturer med liknande strykning i 
nordväst-sydostlig riktning. Dessa är sprickgrupperna 1, 2 och 3. Sprickgrupp 4 har en öst-
västlig strykning och en brant stupning. Även sprickgrupp 5 är en brant struktur men den har 
en riktning från nordost till sydväst. I Tabell 4–9 visas en sammanställning av huvudsprick-
grupperna i domän D. 
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Tabell 4-9 Huvudsprickgrupper i domän D. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 291 88 

 2 158 87 

D 3 322 69 

 4 275 73 

 5 52 79 

 

Domän E 

Konturplotten från domän E tyder på att domänen har fyra huvudsprickgrupper där sprick-
grupp 1 och 2 har brant stupning och stryker i nord-sydlig riktning. Sprickgrupp 3 stupar brant 
och stryker från nordost till sydväst. Sprickgrupp 4 stryker i nordväst-sydostlig riktning och 
även den har en brant stupning. I Tabell 4-10 visas en sammanställning av huvudsprickgrupp-
erna i domän E. 

Tabell 4-10 Huvudsprickgrupper i domän E. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 356 65 

E 2 158 71 

 3 42 74 

 4 322 59 

 

Domän F 

Tre huvudsprickgrupper har identifierats i domän F. Sprickgrupp 1 är en brant struktur som 
har en nordväst-sydostlig strykning. Sprickgrupperna 2 och 3 stryker från nordost till sydväst, 
där sprickgrupp 2 har en medelbrant stupning och sprickgrupp 3 har en brant stupning. I 
Tabell 4–11visas en sammanställning av huvudsprickgrupperna i domän F. 

Tabell 4-11 Huvudsprickgrupper i domän F. 

Domän Sprickgrupp Strykning (°) Stupning (°) 

 1 148 69 

F 2 30 44 

 3 72 68 
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5 PALLDESIGN 

I det här kapitlet presenteras framtagen palldesign för Gruvberget och Masugnsbyn. Pall-
vinkeln redovisas separat för respektive dagbrott, därefter följer resultatet för pallhöjd och 
fånghyllans bredd. 

5.1 Pallvinkel 

För plant brott och överstjälpningsbrott har pallvinkeln för varje domän bestämts utifrån an-
talet strukturer som kan orsaka brott, det vill säga procentandelen av de karterade strukturerna 
som faller inom den kritiska zonen för respektive brottform. Två alternativ för pallvinkeln 
presenteras där procentandelen är maximalt 10 respektive 20 %. För kilbrott har den kinemat-
iska analysen utförts med avseende på skärningspunkterna mellan medelriktningarna av de in-
gående huvudsprickgrupperna. Pallvinkeln har sedan designats efter den brottform som be-
dömts vara dimensionerande. Nedan redovisas resultat för pallvinklarna separat för Gruv-
berget och Masugnsbyn. 

5.1.1 Gruvberget 

Endast en liten del av slänten i domän A var möjlig att fotografera vilket gav begränsad infor-
mation om strukturerna i detta område, se Figur 4.1 och Figur 4.5. Därför har ingen kinemat-
isk analys utförts och ingen pallvinkel bestämts för domän A. Plottar från den kinematiska an-
alysen av de olika brottformerna presenteras för domän B i Figur 5.1 – Figur 5.5. För de öv-
riga domänerna redovisas plottarna från den kinematiska analysen i bilaga B.1. 

Domän B 

För domän B kan sprickgrupp 1 orsaka plant brott både vid 10 och 20 %, den har en stryk-
ning som ligger inom 20° från pallens strykning och har en flackare stupning än pallen. Vid 
20 % visar analysen att sprickgrupp 2 kan orsaka plant brott, men eftersom skillnaden i stryk-
ning är för stor kommer brott inte att ske. Plottar från den kinematiska analysen för plant brott 
visas i Figur 5.1 och Figur 5.2. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och direkt över-
stjälpning ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar designen av 
pallvinkeln. Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för över-
stjälpningsbrott överstiger 10 %. I Figur 5.3 - Figur 5.4 visas den kinematiska analysen av 
överstjälpningsbrott. 
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Figur 5.1 Kinematisk analys av plant brott för 10 % i domän B. 

 

Figur 5.2 Kinematisk analys av plant brott för 20 % i domän B. 
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Figur 5.3 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel i domän B. 

 

Figur 5.4 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel i domän B. 

Tabell 5–1visar de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän B. 
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Tabell 5-1 Pallvinkel i domän B för procentandel 10 och 20. 

Domän B Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 54 77 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Plant brott kan orsakas av sprickgrupp 1 som har en stupning på 49°. De mest kritiska plana 
brotten orsakas av strukturer som har en stupning mellan 50 – 70°. Därför bedöms sannolik-
heten att plant brott ska ske som relativt låg och pallvinkeln sätts till 77°. En kinematisk ana-
lys av kilbrott utfördes vid en pallvinkel på 77°, se Figur 5.5. Vid denna pallvinkel hamnar 
skärningspunkten för sprickgrupp 1 och 3 inom den kritiska zonen, vilket innebär att kilbrott 
kan ske. Då antalet karterade strukturer i sprickgrupp 3 är få, bedöms möjligheten för kilbrott 
som liten. Det rekommenderas dock att utvidga analysen genom att göra en jämviktsanalys av 
de båda brottformerna för att få en bättre uppfattning om vilken påverkan de har på pallens 
stabilitet. 

 

Figur 5.5 Kinematisk analys av kilbrott för 77° pallvinkel. 
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Domän C 

För domän C kan sprickgrupp 1 orsaka plant brott då den har en strykning som ligger inom 
20° från släntens strykning. Däremot är sprickgruppens stupning (63°) brantare än vad pall-
vinkeln är vid 10 och 20 % (se Tabell 5-2) vilket gör att blocket är stabilt. Om pallvinkeln 
skulle överskrida sprickgruppens stupning kan plant brott uppstå. Även sprickgrupp 2 kan 
orsaka plant brott men skillnaden i strykning mellan sprickgruppen och slänten är för stor för 
att brott ska ske. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och direkt överstjälpning ska 
ske är väldigt liten vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet av pallvinkel. Den max-
imala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott översti-
ger 10 %. 

I Tabell 5-2 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän C. 

Tabell 5-2 Pallvinkel i domän C för procentandel 10 och 20. 

Domän C Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 53 61 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Sprickgrupp 1 kan bilda plant brott, men pallvinkeln bedöms vara stabil vid 61°(se Tabell 
5-2) eftersom sprickgruppens stupning då är brantare än pallvinkeln. Inga kilar bildas om pall-
vinkeln inte överstiger 57° enligt den kinematiska analysen för kilbrott. Med hänsyn till resul-
tatet för plant brott sätts pallvinkeln till 61° och analysen visar då att sprickgrupp 2 och 3 skär 
varandra inom den kritiska zonen. Dessa två sprickgrupper innehåller få karterade strukturer 
vilket minskar sannolikheten för kilbrott. Vidare analyser av potentiella plana brott och kil-
brott rekommenderas med jämviktsanalys. 

Domän D 

Sprickgrupperna 1, 2 och 3 kan ge upphov till plant brott enligt den kinematiska analysen. Det 
är endast sprickgrupp 3 som har en strykning inom 20° från släntens strykning och som därför 
kan leda till plant brott. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och direkt överstjälpning 
ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet av pallvinkel. Den 
maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott över-
stiger 10 %. 

I Tabell 5-3 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän D. 
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Tabell 5-3 Pallvinkel i domän D för procentandel 10 och 20. 

Domän D Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 68 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Sprickgrupp 3 stupar 70° vilket innebär att pallvinkeln kan sättas till 68° (se Tabell 5-3) utan 
att plant brott bildas. Vid en pallvinkel på 68° visar den kinematiska analysen för kilbrott att 
skärningspunkterna för sprickgrupperna 6 och 2 samt 6 och 4 hamnar inom den kritiska zon-
en. Sprickgrupp 6 har en stor spridning på de ingående strukturerna vilket anses minska sann-
olikheten att kilar bildas. Valet av pallvinkel blir därför 68° efter resultatet från analysen för 
plant brott. Vidare analyser av potentiella plana brott och kilbrott rekommenderas med jäm-
viktsanalys. 

Domän E 

Enligt den kinematiska analysen kan plant brott orsakas av sprickgrupp 1, men skillnaden i 
strykning är större än 20° jämfört med släntens strykning och därför kommer inte brott att ske. 
Analysen visar även att sprickgrupp 2 kan ge upphov till plant brott eftersom strykningen skil-
jer sig mindre än 20° från släntens strykning, men stupningen (20°) är flackare än friktions-
vinkeln vilket gör att blocket är stabilt. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och di-
rekt överstjälpning ska ske är väldigt liten vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet 
av pallvinkel. Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för över-
stjälpningsbrott överstiger 10 %. 

I Tabell 5-4 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän E. 

Tabell 5-4 Pallvinkel i domän E för procentandel 10 och 20. 

Domän E Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 65 72 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Den kinematiska analysen av plant brott visar att pallvinkeln kan sättas till 72° med en bi-
behållen stabilitet, se Tabell 5-4. Vid denna pallvinkel visar den kinematiska analysen av 
kilbrott att inga kilar bildas. Detta gör att plant brott blir den styrande faktorn vid valet av 
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pallvinkel som därför sattes till 72°. Det rekommenderas därför att utföra en jämviktsanalys 
för plant brott. 

Sammanfattning pallvinklar Gruvberget 

En totalbedömning av de olika brottformernas påverkan på pallens stabilitet har resulterat i 
framtagna pallvinklar för domän B – E, se Tabell 5–5. De föreslagna pallvinklarna för respek-
tive domän i Gruvberget visas i Figur 5.6.  

Tabell 5-5 Framtagna pallvinklar för domänerna i Gruvberget. 

Domän  Pallvinkel (°) Dimensionerande brottform 

B 77 Plant brott 

C 61 Plant brott 

D 65 Plant brott 

E 72 Plant brott 

 

 

Figur 5.6 Föreslagna pallvinklar för respektive domän i Gruvberget. 

  

72° 

77° 

61° 

65° 
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5.1.2 Masugnsbyn 

Plottar från de kinematiska analyserna av de olika brottformerna för domän A presenteras i 
Figur 5.7 – Figur 5.10. För de övriga domänerna redovisas de kinematiska analyserna i bilaga 
B.2. 

Domän A 

I domän A kan plant brott orsakas av sprickgrupperna 1 och 3 enligt den kinematiska analy-
sen, men dessa har en strykning som skiljer sig mer än 20° från släntens strykning vilket gör 
att brott inte kommer att ske. Sannolikheten att böjningsöverstjälpning och direkt överstjälp-
ning ska ske är väldigt liten vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet av pallvinkel. 
Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott 
överstiger 10 %. Figur 5.7 – Figur 5.9 visar plottarna från de kinematiska analyserna för plant 
brott och överstjälpningsbrott. 

 

Figur 5.7 Kinematisk analys av plant brott för 10 %. 
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Figur 5.8 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

Figur 5.9 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel.Tabell 5-6 visar de 
pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och överstjälpnings-
brott. Ur tabellen kan avläsas att pallvinkeln kan sättas till 80° för både plant brott och över-
stjälpningsbrott. Sannolikheten för att plant brott ska ske är större än för överstjälpningsbrott, 
därför tas endast hänsyn till plant brott vid designen av pallvinkeln.  
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Tabell 5-6 Pallvinkel i domän A för procentandel 10 och 20. 

Domän A Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 80 - 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Den kinematiska analysen av plant brott visar att pallvinkeln kan sättas till 80° (se Tabell 
5-6). Enligt den kinematiska analysen av kilbrott, vid pallvinkel 80°, bildas en kil (se Figur 
5.10). Den bedöms vara stabil på grund av att skärningspunkten ligger utanför den kritiska 
zonen samt att de karterade strukturerna är få i de ingående sprickgrupperna. För att stärka 
detta antagande rekommenderas att en jämviktsanalys för kilbrott utförs. 

 

Figur 5.10 Kinematisk analys av kilbrott för 80° pallvinkel. 

Domän B 

Den kinematiska analysen visar att plant brott kan orsakas av sprickgrupperna 3 och 5, men 
skillnaden i strykning mot släntens strykning är större än 20° för båda sprickgrupperna och 
därför kommer brott inte att ske. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och direkt över-
stjälpning ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar pallvinkeln. 
Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott 
överstiger 10 %. 
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I Tabell 5-7 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän B. 

Tabell 5-7 Pallvinkel i domän B för procentandel 10 och 20. 

Domän B Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 68 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Den kinematiska analysen av plant brott visar att pallvinkeln kan sättas till 68° (se Tabell 
5-7). Enligt den kinematiska analysen av kilbrott är denna brottform styrande vid design av 
pallvinkeln. Analysen visar att tre skärningspunkter ligger inom den kritiska zonen för pall-
vinklar mellan 54 – 68°. Vid pallvinklar över 68° bildas en fjärde kil med sprickgrupp 1, som 
har en hög koncentration av liknande strukturer, och sprickgrupp 3. Detta bedöms leda till en 
kil med större sannolikhet att falla ut. Pallvinkeln sätts därför till 68° för att undvika den fjär-
de kilen men ändå skapa en så brant vinkel som möjligt. För att bedöma kilarnas påverkan vid 
vald pallvinkel rekommenderas att jämviktsanalys för kilbrott utförs. 

Domän C 

Skillnaden i strykning mellan sprickgrupp 1 och slänten understiger 20°, vilket möjliggör pla-
nt brott i domän C. Den kinematiska analysen visar att sprickgrupp 5 också kan ge upphov till 
plant brott men där är skillnaden i strykning för stor för att brott ska ske. Sannolikheten för att 
böjningsöverstjälpning och direkt överstjälpning ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa 
brottformer inte påverkar valet av pallvinkel. Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås 
utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott överstiger 10 %. 

Tabell 5-8 visar de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän C. 

Tabell 5-8 Pallvinkel i domän C för procentandel 10 och 20. 

Domän C Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 74 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 



43 
 

Pallvinkeln sätts till 74° för att undvika plant brott (se Tabell 5–8). Den kinematiska analysen 
av kilbrott visar att tre kilar kan bildas vid denna pallvinkel. Strukturerna som ingår i de akt-
uella sprickgrupperna har stor spridning och bedöms därför inte skapa kritiska kilar. Det re-
kommenderas att kilbrott bör analyseras ytterligare för att se kilarnas påverkan på stabiliteten. 
Jämviktsanalys rekommenderas för plant brott och kilbrott. 

Domän D 

Den kinematiska analysen visar att sprickgrupp 3 kan orsaka plant brott då skillnaden i stryk-
ning är mindre än 20° mot släntens strykning. Detta gäller även sprickgrupp 1 när sannolik-
heten för plant brott är 20 %. Sannolikheten för att böjningsöverstjälpning och direkt över-
stjälpning ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet av pall-
vinkel. Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälp-
ningsbrott överstiger 10 %. 

I Tabell 5-9 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott 
samt överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln 
för att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän D. 

Tabell 5-9 Pallvinkel i domän D för procentandel 10 och 20. 

Domän D Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 69 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Pallvinkeln sätts till 69° för att undvika plant brott (se Tabell 5-9). Vid denna vinkel visar den 
kinematiska analysen av kilbrott att tre kilar kan bildas. Strukturerna som ingår i sprickgrupp-
erna har stor spridning, vilket gör att kilarna inte bedöms vara kritiska. För att undersöka anta-
gandet rekommenderas att jämviktsanalys för kilbrott utförs. Även plant brott bör undersökas 
för att se dess påverkan på pallens stabilitet. 

Domän E 

I domän E kan plant brott bildas för sprickgrupperna 1 och 3 enligt den kinematiska analysen. 
Men skillnaderna i strykning mellan sprickgrupperna och slänten är större än 20°, vilket inne-
bär att brott inte kan ske. Sannolikheten att böjningsöverstjälpning och direkt överstjälpning 
ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet av pallvinkel. Den 
maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för överstjälpningsbrott över-
stiger 10 %. 

I Tabell 5-10 visas de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott 
och överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln 
för att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän E. 
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Tabell 5-10 Pallvinkel i domän E för procentandel 10 och 20. 

Domän E Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 67 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Då plant brott inte kan ske sattes pallvinkeln till 80° i den kinematiska analysen för kilbrott. 
Enligt den kinematiska analysen av kilbrott bildas tre skärningspunkter inom den kritiska zon-
en. De ingående sprickgrupperna har låga koncentrationer av strukturer med liknande orien-
tering, vilket gör att kilarna inte påverkar valet av pallvinkel som därför sattes till 80°. För att 
säkerställa stabiliteten på pallen rekommenderas att jämviktsanalys av kilbrott utförs. 

Domän F 

Enligt den kinematiska analysen kan plant brott orsakas av sprickgrupp 2, men skillnaden i 
strykning mellan sprickgruppen och slänten överstiger 20°. Detta innebär att plant brott inte 
kan ske. Däremot kan sprickgrupp 3 orsaka plant brott eftersom skillnaden i strykning är min-
dre än 20°, vilket leder till ett instabilt block. Sannolikheten att böjningsöverstjälpning och di-
rekt överstjälpning ska ske är väldigt liten, vilket gör att dessa brottformer inte påverkar valet 
av pallvinkel. Den maximala släntvinkeln på 80° kan uppnås utan att sannolikheten för över-
stjälpningsbrott överstiger 10 %. 

Tabell 5-11 visar de pallvinklar som tagits fram i den kinematiska analysen för plant brott och 
överstjälpningsbrott. Ur tabellen kan avläsas att plant brott kräver den lägsta pallvinkeln för 
att uppfylla kravet på önskad säkerhet i domän F. 

Tabell 5-11 Pallvinkel i domän F för procentandel 10 och 20. 

Domän F Pallvinkel (°) 

10 % 

Pallvinkel (°) 

20 % 

Plant brott 71 80 

Böjningsöverstjälpning 80 80 

Direkt överstjälpning 80 80 

 

Med hänsyn av resultatet från den kinematiska analysen av plant brott sätts pallvinkel till 71°. 
Enligt den kinematiska analysen av kilbrott hamnar tre skärningspunkter inom den kritiska 
zonen för kilbrott vid denna pallvinkel. På grund av få karterade strukturer i de ingående 
sprickgrupperna bedöms dessa kilar inte ha en stor påverkan på pallens stabilitet. Jämvikts-
analys rekommenderas för plant brott och kilbrott. 
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Sammanfattning pallvinklar Masugnsbyn 

En totalbedömning av de olika brottformernas påverkan på pallarnas stabilitet har resulterat i 
framtagna pallvinklar för varje domän, se Tabell 5-12. De föreslagna pallvinklarna för respek-
tive domän i Masugnsbyn visas i Figur 5.11. 

Tabell 5-12 Framtagna pallvinklar för domänerna i Masugnsbyn. 

Domän  Pallvinkel (°) Dimensionerande brottform 

A 80 Kilbrott 

B 68 Kilbrott 

C 74 Plant brott 

D 69 Plant brott 

E 80 Kil brott 

F 71 Plant brott 

  

 

Figur 5.11 Föreslagna pallvinklar för respektive domän i Masugnsbyn. 

80° 

74° 
69° 

80° 

71° 

68° 
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5.2 Pallhöjd och fånghylla 

Pallhöjden för alla domäner i både Gruvberget och Masugnsbyn har med hänsyn till maskin-
parken bestämts till 15 m och brytningen kommer att ske med dubbelpallar vilket ger en total 
pallhöjd på 30 m. Detta innebär att ingen ändring utifrån tidigare design av pallhöjden i Gruv-
berget utförts.  

Mellan varje dubbelpall lämnas en fånghylla som inkluderar en fångzon, skyddsvall samt en 
plan yta utanför skyddsvallen. Dimensionerna på skyddsvallen och ytan utanför skyddsvallen 
kommer att ha samma dimensioner som den nuvarande designen i Gruvberget. Detta innebär 
att skyddsvallens dimensioner har bestämts till höjden 1 m och bredden 3 m, samt att ytan ut-
anför får en bredd på 1 m. Som kompensation för bakåtbrytning adderas 3 m till fånghyllan. 
Fångzonens bredd har bestämts med Ritchies designkriterium där fångzonens bredd ska vara 
7,62 m då pallvinkeln överstiger 60°. Detta leder till att fånghyllan får en bredd på 14,62 m, 
vilket avrundas till 15 m. Designen av pallhöjd och fånghylla kan ses i Figur 5.12. Dimen-
sionerna kommer att användas i alla domäner i både Gruvberget och Masugnsbyn. 

 

Figur 5.12 Föreslagen design av pallhöjd och fånghylla i Gruvberget och Masugnsbyn. 
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Bredd  
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Bredd skyddsvall 3 m 

Höjd  
skyddsvall 1 m  



47 
 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

För att få ett bra underlag till uppdateringen av palldesignen ville vi samla in strukturdata från 
så stora delar av slänterna i dagbrotten som möjligt. Det fanns områden i båda dagbrotten som 
inte var tillgängliga för fotografering. Det gäller domän A, mindre delar av domän B, C och D 
i Gruvberget, samt delar av domän A och F i Masugnsbyn. För att ändå kunna uppdatera pall-
designen för dessa delar av slänten, har vi antagit att de har samma sprickorienteringar som 
den karterade delen av slänten i domänen. För domän A i Gruvberget uppdaterades inte pall-
designen på grund av att mängden strukturdata var för liten.  

Vi anser att stereofotogrammetri är en bra metod för insamling av strukturdata då insamlingen 
kan utföras på kort tid. För att fotografera slänterna i Gruvberget och Masugnsbyn tillbringade 
vi endast tre dagar ute i fält. Metoden ger också en stor mängd data jämfört med manuell kart-
ering och kan ge möjligheter till att mäta strukturer i områden som annars är svåråtkomliga. 
Insamlat strukturdata kan sedan tolkas och sammanställas i efterhand utan att behöva vara på 
plats i gruvan där produktionen kan leda till avbrott i karteringsarbetet. Det krävs en god kva-
litet på bilderna för att metoden ska ge ett bra resultat, därför råder vi att man ska vara nog-
grann vid fotograferingen. Det är viktigt att man har tillgång till en kalibrerad kamera, använ-
der sig av en korrekt baslinje samt att fokuspunkten är densamma på båda bilderna i fotoparet. 
Avståndet till slänten bör anpassas efter kamerans objektiv för att bilderna ska få så hög upp-
lösning som möjligt och fotograferingen bör utföras under goda ljusförhållanden. Detta leder 
till att strukturerna blir lättare att urskilja och att karteringen av dem blir mer korrekt. Karter-
ingsarbetet är personberoende och hade möjligen skiljt sig åt om en mer erfaren person utfört 
arbetet. Slutresultatet i denna rapport bedöms dock inte påverkas i någon större utsträckning 
beroende på vem som utfört arbetet. 

Domänindelningen har baserats på slänternas riktningar och på sprickornas orienteringar som 
identifierades med metoden ”kumulativ summa”. Vi har inte tagit hänsyn till geologiska grän-
ser eller storskaliga strukturer i dagbrotten, vilket hade kunnat leda till andra domängränser än 
de som vi presenterat. ”Kumulativ summa” har i denna rapport utförts på sprickornas stup-
ning. För att utöka underlaget vid identifieringen av domängränser kan man också ta hänsyn 
till sprickornas strykning i indelningen.  

För att uppdatera pallvinkeln har vi använt oss av kinematisk analys av strukturstyrda brott. I 
vissa av domänerna var spridningen av sprickorienteringar stor, vilket ledde till att många hu-
vudsprickgrupper identifierades i dessa domäner. Om vi hade valt att utesluta några av dessa 
huvudsprickgrupper hade den kinematiska analysen kunnat visa på färre möjliga strukturstyr-
da brott, vilket hade resulterat i andra pallvinklar.  

Vi har jämfört resultatet från vår analys av pallvinklar mot de nuvarande pallvinklarna i Gruv-
berget. Jämförelsen visar att pallvinklarna bör sänkas i domän B, D och E. Den kinematiska 
analysen som vi utfört för att ta fram förslag på pallvinklar baseras på en större mängd struk-
turdata än vad den nuvarande designen av pallvinklar gör. Orsaken till att pallvinklarna blivit 
lägre i vår analys kan bero på att hänsyn tagits till fler strukturer som kan påverka stabiliteten. 
Vi har däremot inte utfört någon jämviktsanalys för kritiska brottformer, vilket hade kunnat 



48 
 

påverka resultaten. I Masugnsbyn finns ingen tidigare design och därför har ingen jämförelse 
utförts.  

Höjden på pallarna är designad för den befintliga maskinparken och därför behöll vi den tidig-
are designen från Gruvberget. Bredden på fånghyllan kvarstår också från nuvarande design. 
Dimensionerna för Gruvbergets pallhöjd och fånghylla används också i Masugnsbyn. Fång-
zonen bestämdes med Ritchies designkriterium till 7,62 m. Tidigare erfarenhet från gruvdrift i 
Gruvberget och i Aitik har visat att en fångzon på 7 m är tillräckligt för att fånga upp nedfall-
ande sten, i denna typ av bergförhållanden. 
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7 REKOMMENDATIONER 

För att få strukturdata från alla slänter i dagbrotten rekommenderas att kartering utförs där 
strukturdata saknas i underlaget för denna rapport. Materialet kan även kompletteras med 
manuell kartering för att erhålla information om sprickors egenskaper som kan användas vid 
ytterligare analyser. 

Vi rekommenderar att den domänindelning som tagits fram baserat på släntriktningar och 
sprickorienteringar bör styrkas genom att kartera geologiska gränser och undersöka om de 
påverkar indelningen. I domänerna där spridningen hos strukturernas orienteringar är stor 
rekommenderar vi att karteringen kompletteras med fler strukturer. Detta kan göra det möjligt 
att finna områden med högre koncentrationer av liknande strukturer, vilket ger tydligare indi-
kationer på hur indelningen av huvudsprickgrupper bör se ut. 

Slutligen rekommenderas att kontrollera om de föreslagna pallvinklarna är optimala. Jäm-
viktsanalys av plant brott och kilbrott ger en bättre uppfattning om brottens omfattning och 
säkerhetsfaktorn för varje möjlig brottform. Därmed kan designen av pallvinkeln optimeras 
ytterligare. I kapitel 5.1 presenteras rekommendationer om vilka brottformer som bör analys-
eras med hjälp av jämviktsanalys. I Tabell 7-1 och Tabell 7-2 har vi sammanställt rekommen-
dationerna för varje domän i respektive dagbrott. 

Tabell 7-1 Rekommendationer för vilka brottformer som bör analyseras med jämviktsanalys i 
Gruvberget. 

Domän  Rekommenderad jämviktsanalys 

B Plant brott och kilbrott 

C Plant brott och kilbrott 

D Plant brott och kilbrott 

E Plant brott och kilbrott 

 

Tabell 7-2 Rekommendationer för vilka brottformer som bör analyseras med jämviktsanalys i 
Masugnsbyn. 

Domän  Rekommenderad jämviktsanalys 

A Kilbrott 

B Kilbrott 

C Plant brott och kilbrott 

D Plant brott och kilbrott 

E Kilbrott 

F Plant brott och kilbrott 
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BILAGA A 

Konturplottar strukturkartering 
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A.1 Gruvberget 

 

Figur A.1 Konturplott av domän A i Gruvberget. 

 

 

Figur A.2 Konturplott av domän B i Gruvberget. 
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Figur A.3 Konturplott av domän C i Gruvberget. 

 

 

Figur A.4 Konturplott av domän D i Gruvberget. 
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Figur A.5 Konturplott av domän E i Gruvberget. 
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A.2 Masugnsbyn 

 

Figur A.6 Konturplott av domän A i Masugnsbyn. 

 

 

Figur A.7 Konturplott av domän B i Masugnsbyn. 
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Figur A.8 Konturplott av domän C i Masugnsbyn. 

 

 

Figur A.9 Konturplott av domän D i Masugnsbyn. 
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Figur A.10 Konturplott av domän E i Masugnsbyn. 

 

 

Figur A.11 Konturplott av domän F i Masugnsbyn. 
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BILAGA B 

Kinematisk analys 
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B.1 Gruvberget 

Domän B 

 

Figur B.1 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.2 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 
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Figur B.3 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.4 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.5 Kinematisk analys av kilbrott för 77° pallvinkel. 

 

Domän C 

 

Figur B.6 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 
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Figur B.7 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.8 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.9 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.10 Kinematisk analys av kilbrott för 61° pallvinkel. 
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Domän D 

 

Figur B.11 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.12 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 
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Figur B.13 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.14 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.15 Kinematisk analys av kilbrott för 68° pallvinkel. 

 

Domän E 

 

Figur B.16 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 
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Figur B.17 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.18 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.19 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.20 Kinematisk analys av kilbrott för 72° pallvinkel. 
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B.2 Masugnsbyn 

Domän A 

 

Figur B.21 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.22 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B. 23 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.24 Kinematisk analys av kilbrott för 80° pallvinkel. 
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Domän B 

 

Figur B.25 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.26 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 
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Figur B.27 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.28 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.29 Kinematisk analys av kilbrott för 68° pallvinkel. 

 

Domän C 

 

Figur B.30 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 
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Figur B.31 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.32 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.33 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.34 Kinematisk analys av kilbrott för 74° pallvinkel. 
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Domän D 

 

Figur B.35 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.36 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 



 

B-20 
 

 

Figur B.37 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.38 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.39 Kinematisk analys av kilbrott för 69° pallvinkel. 

 

Domän E 

 

Figur B.40 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 
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Figur B.41 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.42 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.43 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.44 Kinematisk analys av kilbrott för 80° pallvinkel. 
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Domän F 

 

Figur B.45 Kinematisk analys av plant brott för 10 % sannolikhet. 

 

 

Figur B.46 Kinematisk analys av plant brott för 20 % sannolikhet. 
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Figur B.47 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel. 

 

 

Figur B.48 Kinematisk analys av direkt överstjälpning för 80° pallvinkel. 
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Figur B.49 Kinematisk analys av kilbrott för 71° pallvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


