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SAMMANFATTNING 

Gruvbolaget Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) planerar att öppna tre dagbrottsgru-
vor (Gruvberget, Leveäniemi samt Mertainen) för järnmalmsbrytning i Svappavaara-
området. Syftet med den här rapporten är att uppdatera de bergmekaniska designvillko-
ren för planerat dagbrott i Mertainen. 
 
Den tidigare undersökningen var baserad på ett begränsat dataunderlag gällande struk-
turer i området och i detta arbete har ett bredare underlag tagits fram för både struk-
turer och för bergmassans egenskaper inom planerade slänter. Underlaget för strukturer 
och bergmassans egenskaper har tagits fram genom filmning av borrhål och kartering av 
borrkärnor.  
 
Dagbrottet har delats in i domäner med avseende på geometri men en ytterligare indel-
ning med hänsyn till bergmekaniska förhållanden kunde inte motiveras eftersom det var 
för lite data. Därefter har en bergmekanisk design för pallgeometri och storskalig slänt-
stabilitet (interrampslänt och totalslänt) utförts för respektive domän. Pallgeometrin 
styrs av strukturstyrda brott och har bestämts genom en kombination av kinematisk ana-
lys och jämviktsanalys. En undersökning gjordes för att se om datorprogrammet RocFall 
kunde användas för att bestämma fånghyllans bredd men resultatet var inte tillfredsstäl-
lande och därför användes Ritchies designkriterium istället. Den storskaliga släntstabili-
teten, med avseende på cirkulärt skjuvbrott, har utförts med numerisk analys. I Tabell I 
visas de uppdaterade bergmekaniska designvillkoren för Mertainen. 

Tabell I Uppdaterade bergmekaniska designvillkor för Mertainen. 

Domän SW FW NE HW 
Designdomän 1 2 3 4 5 6 7 
Pallvinkel 70° 80° 80° 57° 80° 70° 80° 
Pallhöjd 2x15 m 
Fånghyllans bredd 15 m 15 m 15 m 13 m 15 m 15 m 15 m 
Ramphyllans bredd 40 m 
Interrampsläntvinkel 49° 56° 56° 43° 56° 49° 56° 
Total slänthöjd 300 m 

 
Anledning till att ingen totalsläntvinkel finns med beror på att det finns en ramp i varje 
domän vilket gör att totalsläntvinkeln kommer vara flackare än interrampsläntvinkeln 
och genom att anta att interrampslänten är 300 m hög kunde det värsta fallet studeras. 
Designvillkoren enligt Tabell I kan användas under förutsättning att samtliga slänter 
dräneras. Fortsatta undersökningar och insamling av data gällande bergmassans egen-
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skaper och strukturer inom planerade slänter rekommenderas för att verifiera att de-
signvillkoren är korrekta. Insamling av data kan utföras i takt med att brytningen pågår. 
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ABSTRACT 

The mining company Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) plans to open three open 
pit mines (Gruvberget, Leveäniemi and Mertainen) for iron ore mining in the area of 
Svappavaara. The purpose of this report is to update the current design criteria for the 
slope design for the planned open pit mine in Mertainen. 
 
The previous investigation of the slope design was based on a limited amount of data for 
the existing structures. For the updated version more drilling and mapping of cores 
from planned slopes has been conducted and there is now a larger amount of data for 
the structures and rock mass properties.  
 
The open pit was divided into design domains based on pit geometry and rock mechan-
ical conditions. However, the geomechanical data was sparse and could not be used to 
justify changing the geometrically defined design domains. Following that, a slope de-
sign of bench scale and large-scale slope stability (interramp slope and overall slope) was 
performed. Benches were designed, with respect to structurally controlled failure, with a 
combination of kinematic analysis and equilibrium analysis. A study was conducted to 
see if the computer program RocFall could be used to determine the catch bench width 
but the results were not satisfactory and therefore Ritchie’s design criterion was used 
instead. The large-scale slope stability, with respect to circular shear failure, was assessed 
through numerical analysis. The updated design criteria for the open pit slope design for 
Mertainen are presented in Table I. 

Table I Updated slope design criteria for the Mertainen open pit. 

Domain SW FW NE HW 
Design domain 1 2 3 4 5 6 7 
Bench face angle 70° 80° 80° 57° 80° 70° 80° 
Bench height 2x15 m 
Catch bench width 15 m 15 m 15 m 13 m 15 m 15 m 15 m 
Ramp width 40 m 
Interramp angle 49° 56° 56° 43° 56° 49° 56° 
Total slope height 300 m 

 
The reason that only the interramp angle is shown in Table I is because in every domain 
a ramp will be made which makes the interramp angle steeper than the overall slope 
angle. Thus, by assuming that the interramp slope is 300 m high the worst case was stud-
ied. 
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Design criteria for the slope design according to Table I can be used only if the slopes 
are drained. Further investigation and data collection, regarding rock mass properties 
and structures in the planned slopes, are recommended as mining progress to verify that 
the design criteria are correct. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är ett gruvbolag som bryter järnmalm i Gällivare 
och Kiruna kommun i norra delen av Sverige. År 2013 levererades 25,5 Mton färdiga 
järnmalmsprodukter vilket främst var från två stora underjordsgruvor i Malmberget och 
Kiruna. Järnmalmsprodukterna skapas då järnmalmen förädlas till t.ex. pellets. LKAB 
har som mål att öka sin produktion till 37 Mton färdiga järnmalmsprodukter från och 
med år 2015. För att klara detta planerar de att öppna tre dagbrottsgruvor (Gruvberget, 
Leveäniemi samt Mertainen) i Svappavaara-området. 
 
Gruvberget och Leveäniemi ligger inom LKAB:s område i Svappavaara medan Mertai-
nen är beläget 12 km nordväst om Svappavaara och 34 km sydöst om Kiruna. I Figur 1.1 
visas placeringen av de tre dagbrottsgruvorna. Av de tre planerade dabrottsgruvorna är 
det endast Gruvberget som är aktivt idag. Leveäniemi är ett gammalt dagbrott där 
malmbrytning skedde mellan år 1964 till 1983. Dagbrottet har nyligen tömts på vatten 
för att produktion skall kunna starta på nytt år 2015. Mertainen är en fyndighet där 
malmbrytning har skett mellan år 1956 till 1958 men endast 400 000 ton utvanns. Ef-
tersom Mertainen planeras att tas i bruk igen år 2015 har en provbrytning på 300 000 
ton utförts 2011. Tillstånd för brytning har nyligen erhållits för Mertainen. Planerad 
brytning i Mertainen omfattar 15 miljoner ton malm per år vilket betyder att Mertainen 
är viktig för att målet på 37 Mton färdiga järnmalmsprodukter skall kunna uppnås. 
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Figur 1.1 Översiktsbild över dagbrottsgruvornas placering (Skoglund, 2012). 

1.2 Mål och syfte 

För att en storskalig malmbrytning skall kunna utföras i Mertainen måste en bergmeka-
nisk undersökning av det planerade dagbrottet utföras. Ur den bergmekaniska under-
sökningen kommer designvillkor för släntvinklar, rampvinklar, hyllbredder med mera 
tas fram. En bergmekanisk undersökning och framtagning av designvillkor utfördes un-
der perioden november 2012 till mars 2013 av Bergman (2013). I denna undersökning 
rekommenderades att designvillkoren skulle uppdateras när mer indata tagits fram.  

Eftersom mer undersökningar såsom kärnborrning och borrhålsfilmning har utförts 
efter de ursprungliga designvillkoren togs fram krävs en uppdatering av designvillkoren 
vilket är huvudsyftet med detta examensarbete. Examensarbetet omfattar: 

o Kartering av borrkärnor för framtagning av bergmekaniska parametrar. 
o Fältkartering av bergvägg för framtagning av sprickriktningar. 
o Utvärdering av borrhålsfilmning för framtagning av sprickriktningar. 
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o Analys av insamlad data och tidigare undersökningar. 
o Framtagning av bergmekaniska designvillkor för: 

o Pallgeometri med hjälp av kinematisk analys och jämviktsanalys 
o Interramp- och totalslänt med hjälp av numerisk analys.  

Målet med examensarbetet är att uppdatera de bergmekaniska designvillkoren för Mer-
tainens dagbrott och föreslå ändringar där det behövs. Huvudmålet är att optimera de-
signvillkoren för: (1) pallgeometri, (2) interrampslänt samt (3) totalslänt.  En optimering 
innebär att en så brant vinkel som möjligt (som uppfyller kraven på säkerhetsfaktorn) 
för pall, interramp och totalslänt eftersträvas. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet omfattar ett maximalt dagbrottsdjup på 300 meter samt de punkter som nämn-
des under avsnittet ”Mål” ovan. 

1.4 Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel och börjar med en inledning där bakgrund och syfte 
beskrivs. Kapitel två består av en platsbeskrivning av Mertainen där geologi samt nuva-
rande bergmekanisk design redovisas. Tredje kapitlet beskriver metodiken för att utföra 
en bergmekanisk design av dagbrott, fältkartering, kärnkartering, borrhålskartering samt 
tryckhållfasthetsprovning. Det fjärde kapitlet är resultatdelen där resultat från datain-
samling, domänindelning, designindelning, numerisk analys samt slutgiltig bergmeka-
nisk design presenteras. Kapitel fem är diskussion och kapitel sex är slutsatser och re-
kommendationer.   
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2 PLATSBESKRIVNING MERTAINEN 

2.1 Allmänt 

Det planerade dagbrottet börjar vid slutningen av berget Mertainen och sträcker sig syd-
väst mot väg E10, se Figur 2.1. Mellan dagbrottets nordöstra och sydvästra del är det en 
höjdskillnad på cirka 100 meter. Eftersom dagbrottet sträcker sig från en bergsluttning 
ned mot en plan yta kommer jorddjupet att variera mellan ca 2 m vid bergsluttningen i 
nordöst till ca 7 m vid den plana ytan i sydväst (Bergman, 2013). I Figur 2.2 kan minera-
liseringen ses ur ett 3D-perspektiv. 
 

 
Figur 2.1. Mineraliseringens läge (Bergman, 2013). 
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Figur 2.2 Mineraliseringen ur 3D-perspektiv. 

2.2 Geologi 

Mineraliseringen i Mertainen är ca 1200 meter lång med en varierande bredd mellan 70 
till 200 meter och har en nordöstlig-sydvästlig strykning samt stupar 55° till 85° åt nord-
väst (Bergman, 2013). Till skillnad från Leveäniemi och Gruvberget består inte mineral-
seringen av enbart massiv magnetit utan även rik och fattig malmbreccia. Malmbreccian 
förekommer i sprickfyllnader, ådror, fläckar, impregnationer och även som centimeter-
stora magnetitfyllda amygduler. Eftersom mineraliseringen består av både massiv magne-
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tit och malmbreccia klassas den som heterogen. Figur 2.3 tyder på att mineraliseringen 
består av rikare delar magnetit på den östra sidan. I södra delarna sträcker sig minerali-
seringen till ett djup på mer än 500 meter (Skoglund, 2012). 

 

Figur 2.3 Mineraliseringens geologi (Skoglund, 2012). 

Enligt Skoglund (2012) utgörs sidoberget främst av vulkaniter och sediment där den 
dominerande bergarten är grå vulkanit, även kallad trakyandesit. Trakyandesit har tidi-
gare benämnts syenitporfyr och är en finkornig intermediär vulkanit där inslag av 
amygduler kan förekomma, se Figur 2.4 (Lundqvist, 2009). Amygdulerna består vanligt-
vis av magnetit, amfibol och kalcit. Kalciten i sin tur kan också förekomma som sprick-
fyllnad och ådror i bergmassan (Skoglund, 2012).  
 

 

Figur 2.4 Trakyandesit med inslag av magnetitfyllda amygduler (Skoglund, 2012). 

 



 

8 
 

2.3 Nuvarande bergmekanisk design 

I Tabell 2.1 och Figur 2.5 redovisas den nuvarande bergmekaniska designen och layou-
ten från april 2013. För att uppnå en tillräckligt hög säkerhetsfaktor är dränering nöd-
vändig i hängväggens slänt. Dubbelpallar (2x15 m höjd) ska användas vilket betyder att 
en pall är 15 m hög. Pallhöjden samt ramphyllans bredd har bestämts utifrån maskin-
parkens storlek där ramphyllans bredd är bestämd till 40 m. Fånghyllans bredd är be-
räknad till 15 m och där ingår en fångzon, en skyddsvall som är 1 m hög och 3 m bred 
samt en plan yta utanför skyddsvallen som är 1 m bred. För att kompensera för förvän-
tad bakåtbrytning läggs ytterligare 3 meter till fånghyllans bredd och därmed blir totala 
bredden 15 m (Bergman, 2013). I Figur 2.6 visas designparametrarna vid dagbrottsde-
sign. 

Tabell 2.1 Nuvarande designvillkor för Mertainen (Bergman, 2013). 

Designdomän 

  

NE 
(Nordöst) 

FW 
(Liggvägg) 

SW 
(Sydväst) 

HW 
(Hängvägg) 

Bredd, fånghylla 15 m 

Pallhöjd 2x15 m 

Pallvinkel  80° 65° 70° 80° 

Ramphyllans bredd 40 m 

Interrampsläntvinkel 56° 46° 49° 56° 

Totalsläntvinkel 49° 44° 46° 47-53° 

Total slänthöjd 265 m 265 m 240 m 300 m 
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Figur 2.5 Nuvarande layout för Mertainen (Bergman, 2013). 

 

Figur 2.6 Designparametrar vid dagbrottsdesign (Bergman, 2013). 
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3 METODIK 

3.1 Kärnkartering 

Kartering av borrkärnor har två olika syften i detta arbete. I det ena fallet karteras borr-
kärnan för att bestämma vilken bergart/geologi det är och i det andra fallet är det en 
bergmekanisk kärnkartering för att bestämma bergmassans egenskaper. För att be-
stämma bergmassans egenskaper finns det tre olika klassificeringsmetoder som tillämpas 
i det här arbetet. Klassificeringsmetoderna är: (1) Rock Quality Designation RQD, (2) 
Rock Mass Rating RMR samt (3) Q-systemet. Något som också kan bestämmas i sam-
band med kärnkartering är strukturernas friktionsvinkel och bergmaterialets hållfasthet. 
Friktionsvinkeln bestäms med hjälp av tilttester och bergmaterialets hållfasthet med 
hjälp av punktlasttester (PLT).  

3.1.1 Rock Quality Designation 

RQD är en snabb och enkel metod för att bestämma sprickfrekvensen i en borrkärna där 
sprickfrekvensen indikerar vilken bergkvalitet det är. I det här arbetet är RQD en para-
meter vid klassificering av bergmassan med RMR och Q-systemet. RQD beräknas med 
hjälp av Formel 3.1 (Deere, 1968). 
 

    
∑                         

                  
      Formel 3.1 

 
Enligt Formel 3.1 ska alla kärnbitar med en längd större än 10 cm summeras och sedan 
divideras med den totala borrlängden och kvoten multipliceras med 100 för att RQD 
ska utryckas i procent (Deere, 1968). Figur 3.1 visar hur beräkning av RQD går till och 
Tabell 3.1 visar hur bergmassans kvalitet bedöms. 
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Figur 3.1 Beräkning av RQD (Deere, 1989). 

Tabell 3.1 Bedömning av bergmassans kvalitet (Deere, 1968). 

RQD (%) Kvalitet 

0 – 25 Mycket dålig  

25 – 50 Dålig 

50 – 75 Bra 

75 – 90 Mycket bra 

90 – 100  Utmärkt 

3.1.2 Rock Mass Rating 

RMR finns i två versioner RMR76 samt RMR89 där den senare är den mest använda vers-
ionen idag och den som redovisas nedan. RMR, även kallad Geomekaniska Klassifice-
ringssystemet, används för att klassificera bergmassan på en skala som sträcker sig från 0 
till 100. Borrkärnan delas in i sektioner med liknande geologi och kvalitet och poäng-
sätts sedan efter sex parametrar enligt Figur 3.2. Parametrarna karteras enligt följande 
(Bieniawski, 1989): 
 

1. Enaxiella tryckhållfastheten av intakt berg. För att bedöma den enaxiella tryck-
hållfastheten kan punktlasttester och enaxiella tryckhållfasthetstester användas. 
Punklasttester går snabbt att utföra, i jämförelse med enaxiella tryckhållfasthets-
tester, vilket gör att stora mängder prov kan testas. I detta arbete används punk-
lasttester i samband med klassificeringen. Det går även att rispa med en kniv på 
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borrkärnorna för att få en uppskattning av hållfastheten. Minst ett prov testas per 
sektion. 

2. Borrkärnans sprickfrekvens - RQD. För respektive sektion bestäms borrkärnans 
sprickfrekvens genom att summera kärnbitar med en längd större än 10 cm och 
dela med den totala längden för sektionen. 

3. Sprickavstånd. Medelsprickavståndet för varje sektion bestäms genom att mäta 
det vinkelräta avståndet mellan två sprickplan för respektive kärnbit i sektionen.  

4. Spricktillstånd. Bedömning av spricktillstånd avser sprickvidd (hur öppen sprick-
an är), kontinuitet, råheten på sprickan och sprickfyllning. 

5. Grundvattenförhållanden. Grundvattenflödet i bergmassan används vid bedöm-
ning av grundvattenförhållanden.  

6. Sprickorientering. Kan användas för att reducera RMR-värdet (av de fem första 
parametrarna) efter hur gynnsam/ogynnsam sprickorientering är ur stabilitets-
synpunkt.  

 
De fem första parametrarna adderas vilket ger ett RMR-värde och den sjätte parametern 
används för att reducera RMR-värdet. I det här arbetet används en modifierad version av 
RMR89 benämnd RMRBAS. Den modifierade versionen innebär att för parameter fem 
antas bergmassan vara fullständigt torr (15 poäng) och för parameter sex antas det att 
sprickorienteringen inte påverkar stabiliteten (0 poäng). Genom att göra det kan enbart 
bergmassans kvalitet bedömas. Övriga parametrar karteras enligt anvisningen ovan. I 
Bilaga A visas använt karteringsprotokoll. 
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Figur 3.2 Klassificering av bergmassan enligt Bieniawski (1989). 

3.1.3 Q-systemet 

Q-systemet utvecklades vid Norges Geotekniska Institutet av Barton m.fl. (1974) och 
används för att bestämma bergmassans kvalitet (NGI, 2013). Något som skiljer Q-
systemet från RMR är att det finns rekommendationer för vilken förstärkning som bör 
användas till ett bestämt Q-värde, dock gäller det för underjordskonstruktioner. Q-
systemet är vanligare att använda vid bedömning av bergmassans kvalitet vid tunnelde-
sign än vid dagbrott. Q-värdet poängsätts enligt Bilaga B för respektive parameter i For-
mel 3.2 (NGI, 2013). Vid kartering av Q-värdet delas borrkärnan in i sektioner med lik-
nande geologi och kvalitet. 
 

  
   

  
 

  

  
 

  

   
      Formel 3.2 

 
där parametrarna som karteras står för: 
 
RQD = Sprickfrekvensen i borrkärnan.  
Jn = Sprickgruppstal. Antal sprickgrupper i sektionen. 
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Jr  = Sprickråhetstal. Råheten på sprickan. 
Ja  = Sprickomvandlingstal. Vittring av sprickytorna eller fyllnadsmaterialet. 
Jw  = Sprickvattental. Vattenflödet i bergmassan.  
SRF = Spänningsreduceringsfaktor. Beskriver förhållandet mellan bergspänningar och 

bergmassans hållfasthet runt underjordskonstruktionen. 
 

Kvoten  
   

  
 ger ett mått på blockstorleken, kvoten 

  

  
 ger sprickans skjuvhållfasthet och 

kvoten 
  

   
 ger den aktiva spänningen. I detta arbete tas ingen hänsyn till den sista kvo-

ten och därmed fås det modifierade Q-värdet vilket benämns QBAS. Genom att utesluta 
sista kvoten blir det, som för RMRBAS, enbart bergmassans kvalitet som undersöks. I Bi-
laga A visas det karteringsprotokoll som har använts. Formel 3.3 representerar det modi-
fierade Q-värdet: 
 

     
   

  
 

  

  
      Formel 3.3 

3.1.4 Tilttester 

Enligt Nordlund m.fl. (1998) utförs tilttester för att uppskatta en sprickas skjuvhållfast-
het med enbart friktionen mellan sprickytorna. Tilttesterna utförs med ett tiltbord som 
visas i Figur 3.3. Från tilttesterna kan friktionsvinkel (α), basfriktionsvinkel (  ) och JRC 
(Joint Roughness Coefficient) bestämmas. I detta arbete har bitar av de karterade borr-
kärnorna använts vid tilttesterna. Samma tillvägagångssätt kan användas när t.ex. ett 
block tilttestas. Tilttestet utförs enligt punkt 1 till 8 nedan och med antagandet att ko-
hesionen är lika med noll för att provet ska ge ett rättvisande resultat för friktionsvin-
keln (α).  
 

1. Provbiten skall ha en naturlig genomgående spricka som representerar en sprick-
grupp och delar provet i två delar. 

2. Den övre delen av provet vägs och sprickytans area mäts. 
3. Nedre delen av provet spänns fast i tiltbordet och övre delen placeras löst 

ovanpå. Sågning/preparering av provet kan vara nödvändigt för att övre delen 
ska hållas kvar innan tiltning påbörjas. 

4. Sprickytan måste vara parallell med tiltbordet innan tilttestet påbörjas.  
5. Provet måste glida parallellt med sprickytan för godkänt resultat. Om stjälpning 

eller vridning sker innan glidning är provet underkänt. 
6. Vinkeln på tiltbordet ökas gradvis till dess att övre delen av provet börjar glida. 

Egenvikten av den övre delen av provet gör att den börjar glida när sprickans 
friktionsvinkel uppnås. 
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7. Tilttestet utförs minst 3 gånger per spricka. 
8. Friktionsvinkeln blir medelvärdet av den vinkel (α) tiltbordet har med horiston-

talplanet när övre delen av provet började glida, se Figur 3.4. 
 
Samma tillvägagångssätt används när basfriktionsvinkeln bestäms med skillnaden att det 
i punkt 1 är en sågad yta istället för en naturlig spricka. Även JRC, som är ett mått på 
hur rå sprickytan är, kan bestämmas genom tillbakaräkning från tilttester men JRC an-
vänds inte i detta arbete. JRC och basfriktionsvinkeln kan användas för att beräkna 
sprickans maximala skjuvhållfasthet med Bartons brottkriterium för sprickor enligt 
Formel 3.4 (Barton, 1973).  
 

     
     [         (

   

  
 
)    ]   Formel 3.4 

 
där: 
  

  = Effektiva normalspänningen 
JRC = Sprickans råhet (Joint Roughness Coefficient) 
JCS = Sprickytans hållfasthet (Joint Wall Compressive Strength) 
   = Basfriktionsvinkeln 
 

 

Figur 3.3 Tiltbord (Bergman, 2013). 
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Figur 3.4 Bestämning av friktionsvinkel (Nordlund m.fl., 1998). 

3.1.5 Geological Strength Index 

För den numeriska analysen måste Geological Strength Index (GSI) bestämmas och till-
vägagångssättet beskrivs nedan. För att bestämma hur homogent berget är och få en 
uppskattning om hur mycket bergmassans hållfasthet reduceras vid olika geologiska för-
hållanden kan GSI användas (Hoek m.fl., 2005). Vanligaste metoden är att i ett befint-
ligt dagbrott studera hur homogen bergväggen är och sedan jämföra vilket värde GSI får 
i ett GSI-diagram. I detta arbete finns det inget befintligt dagbrott och därför har det 
istället använts två formler, Formel 3.5 och Formel 3.6, för att uppskatta GSI (Hoek 
m.fl., 2005). Formlerna baseras på de modifierade versionerna av RMR och Q-värdet. 
GSI används sedan för att ta fram materialparametrar till den numeriska analysen. 
 
                 Formel 3.5 
 
                     Formel 3.6 

3.2 Linjekartering  

I det här arbetet har endast fältkarteringsmetoden linjekartering använts och därför re-
dovisas enbart tillvägagångssättet för den metoden. Linjekarteringen utförs genom att en 
sträcka markeras efter bergväggen. Vanligtvis rekommenderas en sträcka på 50 m men 
det var inte möjligt i det här arbetet eftersom det endast fanns 30 m vägg tillgängligt i 
provbrytningen. När sträckan var markerad ritades den 30 m långa bergväggen av på ett 
karteringsblad och samtliga sprickor vid 1,5 m höjd karterades och skissades på karte-
ringsbladet. I Bilaga A visas karteringsprotokollet från fältkarteringen. Figur 3.5 visar en 
principskiss över hur en linjekartering kan se ut. 
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Figur 3.5 Linjekartering (Nordlund m.fl., 1998). 

I detta arbete karterades enbart strykning, stupning och spricktyp. Eftersom det finns 
järnmalm som är magnetisk kan inte riktningen vid kartering bestämmas med kompass. 
Därför valdes nollriktningen parallellt med väggen och med hjälp av en gradskiva kunde 
strykningsriktningen och stupning bestämmas för respektive spricka. När karteringen 
var utförd räknades strykningsriktningen om så att nollriktningen utgick från geografiskt 
norr. I det här fallet innebär det att 39° adderas till karterad strykningsriktning. För att 
enklare se sprickplanets strykning och stupning förlängdes sprickplanet, där det var möj-
ligt, med en skiva. Spricktypen bestäms av om det är en öppen/stängd spricka, krosszon 
eller ett hålrum. 

3.3 Borrhålskartering 

En borrhålskartering är en strukturkartering och utförs genom att ett borrhål filmas 
med orienterad kamera och därefter karteras filmen på en dator. De parametrar som 
karterats i detta arbete är strykning, stupning, djup och strukturtyp. Vid kartering av 
strukturer genom borrhålsfilmning finns det två fall som säger om strukturen har en 
säker eller osäker orientering. Detta beror på att det är en sinuskurva som ska anpassas 
till strukturen och beroende på hur bra den passar klassas det antingen som säker eller 
osäker orientering. När sinuskurvan är anpassad genereras stupning, stupningsriktning 
och djup automatiskt medan strukturtypen bedöms av kartören. Stupningsriktningen 
räknas sedan om till strykning genom att subtrahera 90° från stupningsriktningen. Figur 
3.6 visar ett exempel på hur borrhålskarteringen ser ut där de gröna linjerna är karterade 
strukturer och den gula linjen visar kamerans läge och djup. I Tabell 3.2 redovisas de 
olika strukturtyperna. 
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Figur 3.6 Exempel från borrhålskarteringen. 

Tabell 3.2 Strukturtyper vid borrhålskartering (Bergman, 2013). 

Typ Förklaring 

Hålrum Mycket öppna strukturer (Öppning >10 cm) 

Krosszon Stor struktur med löst material 

Spricka Öppen struktur 

Spricka med fyllning Struktur med fyllning 

Osäker typ Övriga strukturer 

3.4 Tryckhållfasthetsprovning 

I detta arbete har två metoder för att bestämma den enaxiella tryckhållfastheten i berget 
använts: (1) punktlasttestning där ett punktlastindex (Is) beräknas och  
(2) enaxiella tryckhållfasthetstester där den enaxiella tryckhållfastheten (σci) bestäms. 

3.4.1 Punktlasttest 

Punktlasttestning är en väldigt enkel och snabb metod för att uppskatta den enaxiella 
tryckhållfastheten i en bergart. Ett punktlasttest utförs med hjälp av den utrustning som 
visas i Figur 3.7. Punktlasttester går snabbt att utföra i jämförelse med ett enaxiellt 
tryckhållfasthetstest vilket gör att stora mängder prov kan testas i samband med karte-
ring. 
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Figur 3.7 Utrustning för punktlasttestning. 

Vid ett punktlasttest belastas en borrkärna diametralt till dess att brott uppstår vilket ger 
ett värde på brottlasten. Borrkärnans längd måste vara minst två gånger borrkärnans 
diameter. Med brottlasten och borrkärnans diameter kan punklastindex beräknas med 
Formel 3.7 (Read & Stacey, 2009): 
 

   
 

  
  [MPa]      Formel 3.7 

 
där P [N] är brottlasten och De [mm] är provets diameter. 
 
Broch & Franklin (1972) kom fram till att punklastindex ökar vid minskande kärndia-
meter och rekommenderade därför att kärndiametern helst ska vara 50 mm i diameter 
och som minst 40 mm. Om provdiametern t.ex. skulle vara mindre än 50 mm kan For-
mel 3.8 användas för en storlekskorrigering som medför att punklastindex minskas 
(Read & Stacey, 2009): 
 

              (
  

  
)
    

 [MPa]    Formel 3.8 

 
där        är punktlastindex för en kärndiameter    som skiljer sig från 50 mm. 

 
Dock bör inte enbart punktlastindex användas för att bestämma bergmassans enaxiella 
tryckhållfasthet utan den bör jämföras med enaxiella tryckhållfasthetstester. Formel 3.9 
visar på att punktlastindex bör vara cirka 22 till 24 gånger mindre än den enaxiella 
tryckhållfastheten, σci (Read & Stacey, 2009): 
 
                       [MPa]    Formel 3.9 
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där        är punklastindex för en 50 mm kärndiameter. 

3.4.2 Enaxiellt tryckhållfasthetstest 

Ett enaxiellt tryckhållfasthetstest utförs genom att en borrkärnas ändytor belastas axiellt 
enligt Figur 3.8 till dess att brott uppstår (Nordlund m.fl., 1998). 

 

Figur 3.8 Enaxiellt tryckhållfasthetstest (Nordlund m.fl., 1998). 

Enligt Read & Stacey (2009) bör provet ha en cylindrisk form med en diameter på minst 
51 mm och höjd/diameterförhållandet 2,5–3,0. Diametern bör vara minst 10 gånger 
större än största kornstorleken. Den enaxiella tryckhållfastheten kan beräknas med 
Formel 3.10 (Read & Stacey, 2009): 
 

    
 

 
 

  

   
 [MPa]     Formel 3.10 

 
där P [N] är brottlasten, A [mm2] är ändytornas area och D [mm] är provets diameter. 

3.5 Metodik för bergmekanisk dagbrottsdesign 

När en bergmekanisk dagbrottsdesign ska utföras kan tre olika delmoment identifieras: 
(1) datainsamling, (2) analys och (3) design.  

3.5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen kan delas in i fyra delar: (1) geologi, (2) strukturer, (3) bergmassans 
egenskaper och (4) hydrogeologi. Geologin kan bestämmas genom både kärnkartering 
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och fältkartering av pallar. För att undersöka strukturer i bergmassan kan både kartering 
av borrhålsfilmning och fältkartering av bergytor användas.  
 
Bergmassans egenskaper bestäms genom bergmekanisk kärnkartering och tryckhållfast-
hetsprovning. I det här arbetet har kärnkartering, borrhålskartering, fältkartering och 
tryckhållfasthetsprovning utförts. Borrhålen för karteringarna bör vara placerade på ett 
sådant sätt att en bra bild över hur geologi, strukturer och bergmassans egenskaper är 
vid planerade/befintliga dagbrottsslänter.  
 
Grundvattnet har stor betydelse för stabiliteten i slänten och därför är hydrogeologin 
viktig. Genom att installera piezometerar (portrycksmätare) runt planerade/befintliga 
dagbrottsslänter kan grundvattennivån bestämmas. I detta arbete har piezometrar av typ 
”vibrerande tråd” använts vilket innebär att en sensor gjuts in i ett borrhål. Porvatten-
trycket mäts genom att en ståltråd är fäst i ett membran. Trycket mot membranet påver-
kar ståltrådens vibration som mäts. Genom att jämföra mätningarna kan en förändring 
av porvattentrycket beräknas. Utifrån porvattentrycket kan grundvattennivån sedan be-
räknas (Read & Stacey, 2009). Piezometrarna installerades av LKAB år 2012 och första 
mätningen utfördes i slutet av juni.  

3.5.2 Analys 

Geologin analyseras för att se hur den varierar mot djupet och kring dagbrottet. Det är 

mest intressant att veta geologin där slänterna kommer hamna eftersom den påverkar 
domänindelningen av dagbrottet. Analysen kommer också visa vilken bergart som är 
dominerande i t.ex. hängvägg och liggvägg. 
 
Strukturer från datainsamlingen kan analyseras statistiskt med programvaran Dips 
(Rocscience, 2013a) för att finna sprickgrupper. I detta arbete har Dips använts för att 
plotta strukturernas normaler och sedan skapa konturplottar. I konturplottarna finns 
koncentrationspunkter där strukturer som har liknande orienteringar representerar en 
sprickgrupp. Koncentrationspunkterna markeras manuellt vilka sedan representerar 
sprickgrupper för borrhålet. Vid indelning av sprickgrupper plottas först samtliga 
sprickor som har karterats och sedan plottas även enbart öppna sprickor, hålrum och 
krosszoner, eftersom de mest troligt är styrande gällande stabilitet. De två plottarna jäm-
förs för att identifiera sprickgrupper. En sortering för att ta bort flacka strukturer (ca 10-
20°) har också utförts eftersom den stora mängden flacka strukturer dränker övriga re-
sultat. Detta har utförts för att se om någon ytterligare indelning behöver göras. Sista 
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steget är att dela in borrhålen i intervall om 100 meter för att se om sprickgrupperna 
ändras med djupet.  
 
För respektive borrhål finns vanligen ett antal sprickgrupper som representerar struk-
turer för området. Genom att analysera och jämföra dessa kan strukturella domäner 
skapas. Strukturerna i domänerna används sedan vid designen av slänterna. En jämfö-
relse mellan nya och tidigare utförda strukturkarteringar kommer att utföras. 
 
Från den bergmekaniska kärnkarteringen bestäms borrkärnans sprickfrekvens (RQD) 
och bergmassans kvalitet klassificeras (Q- och/eller RMR-systemet). Även bergmassans 
tryckhållfasthet prövas och analyseras med både punktlasttest (PLT) och enaxiella tryck-
hållfasthetstester. Hydrogeologin analyseras för att grundvattennivån ska kunna be-
stämmas som sedan används vid design av slänterna. 

3.5.3 Domänindelning 

En domänindelning är nödvändig för att dela in dagbrottet i områden med liknande 
egenskaper. Om det t.ex. inom en domän finns en tydlig gräns för geologin eller att 
strukturerna skiljer sig mycket men ingen domänindelning har utförts finns det risk för 
felaktiga designvillkor, med antingen för brant eller för flack vinkel. Därför är det viktigt 
att göra en så bra domänindelning som möjligt för att få en så optimal vinkel som möj-
ligt. 
 
Vid en domänindelning av ett planerat dagbrott kan inte en visuell indelning göras som 
vid ett befintligt dagbrott. Därmed är första steget att dela in dagbrottet efter släntrikt-
ning t.ex. hängväggen är en domän, liggväggen är en domän och kortsidorna är varsin 
domän. Enligt Read & Stacey (2009) är nästa steg att dela in dagbrottet efter domäner 
som har liknande geologiska förhållanden, strukturer och bergförhållanden. Fjellström 
(2009) tar upp en metod som benämns ”kumulativa summametoden” som kan använ-
das som en matematisk bekräftelse på att domänindelningen är korrekt vad gäller 
sprickornas orientering. Dock funkar den endast om det är ett befintligt dagbrott där 
fältkartering kan användas eller om borrhållen är tätt borrade i ett planerat dagbrott. 

3.5.4 Designparametrar 

Nästa steg är enligt Read & Stacey (2009) själva designen av slänterna och den delas in i 
tre designkategorier: (1) pallgeometri, (2) interrampslänt och (3) totalslänt. För respek-
tive designkategori finns det designparametrar vilket visas i Figur 3.9. I det här arbetet 
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designas samtliga designkategorier efter en säkerhetsfaktor. Stabila förhållanden uppnås 
när säkerhetsfaktorn är större än 1,0 men för långsiktig stabilitet och för att ta hänsyn 
till osäkerheter i beräkningarna bör säkerhetsfaktorn vara minst 1,3 (Read & Stacey, 
2009).  
 

 

Figur 3.9 Designparametrar vid bergmekanisk dagbrottsdesign (modifierad från Sjöberg, 
1996). 

Pallgeometri 
I begreppet pallgeometri ingår fånghyllans bredd, pallhöjd och pallvinkel. Pallhöjden 
bestäms utifrån maskinparkens storlek. Enligt Read & Stacey (2009) bestäms designen 
för pallvinkeln av strukturstyrda brott och de tre vanligaste brottformerna som kan upp-
stå är plant brott, kilbrott och överstjälpningsbrott. För att bestämma pallvinkeln med 
hänsyn till de tre brottformerna kan följande tre programvaror användas: 
(1) RocPlane (Rocscience, 2014a) för att kontrollera plant brott, (2) Swedge (Rocscience, 
2014b) för att kontrollera kilbrott samt (3) kinematisk analys med Dips (Rocscience, 
2013a) för att kontrollera överstjälpningsbrott. Det går även att använda kinematisk ana-
lys med Dips för samtliga tre brottformer.  
 
En kinematisk analys i Dips används för att kontrollera stabiliteten i slänten med hänsyn 
till brottformerna plant brott, kilbrott och överstjälpningsbrott. Indata som krävs är 
släntens strykning, stupning, friktionsvinkel och samtliga identifierade sprickgrupper. 
Den kinematiska analysen visar sedan en kritisk zon för respektive brottform. En pro-
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centsats över hur stor andel av spricknormalerna som ligger inom den kritiska zonen 
avgör hur troligt det är att brott kan ske. 
 
Swedge använder jämviktsanalys för att undersöka stabiliteten av en kil i en slänt utfor-
mad av minst två diskontinuiteter som skär varandra och med en eventuell dragspricka i 
släntkrönet. Jämviktsanalysen bygger på säkerhetsfaktorn och antar att kilen rör sig som 
en stel kropp. När säkerhetsfaktorn är under 1, vilket innebär att pådrivande krafter är 
större än mothållande, är kilen instabil, se Formel 3.11.  
 

   
∑                     

∑                    
    Formel 3.11 

 
Indata som kan anges vid en jämviktsanalys är diskontinuiteternas orientering och håll-
fasthet, släntorientering (strykning, stupning och släntkrön), slänthöjd, längd, bergmas-
sans tunghet, porvattentryck och yttre krafter. Dock behöver inte alla parameterar anges 
vid en analys. Beräkning av säkerhetsfaktorn kan antingen utföras med deterministisk, 
probabilistisk eller kombinationsanalys. Vid en deterministisk beräkning analyseras 
endast två diskontinuiteter med kända egenskaper som skapar en kil i slänten och 
Swedge beräknar en säkerhetsfaktor (FS) på kilen. För den probabilistiska beräkningen 
tar Swedge hänsyn till spridning och osäkerheter i indatat med hjälp av statistiska fördel-
ningar. Även här analyseras endast två diskontinuiteter. Skillnaden mot en determinist-
isk beräkning är att istället för en specifik säkerhetsfaktor ges en sannolikhet att brott 
kan ske (PoF). Kombinationsanalysen i sin tur tar hänsyn till samtliga sprickor och 
kombinationerna de kan ha för att skapa en kil i slänten. Det resultat som kombinat-
ionsanalysen ger är att den plockar ut den kil som har lägst säkerhetsfaktor.  
 
Även RocPlane använder sig av jämviktsanalys med samma villkor gällande stabiliteten 
som för Swedge med skillnaden att det endast behövs en diskontinuitet för att skapa ett 
block samt att avskärningsytor i ändarna av blocket kan antas förekomma. I RocPlane 
kan antingen deterministisk (säkerhetsfaktorn FS) eller probabilistisk (sannolikheten att 
brott sker PoF) beräkning användas vid jämviktsanalysen. 
 
Nedan är en beskrivning av när de olika brotten kan uppstå enligt Hoek & Bray (1981): 
 

 Plant brott kan uppstå när en diskontinuitet har en stupning som är flackare än 
släntens stupning, har en strykning som är väldigt nära parallellt med slänten 
(inom ±20°) och skär slänten i eller ovanför släntfoten, se Figur 3.10a. 
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 Kilbrott sker då minst två diskontinuiteter skär varandra och skärningslinjen har 
en flackare vinkel än slänten och mynnar ut i eller ovanför släntfoten, se Figur 
3.10b. 

 Överstjälpningsbrott kan uppstå när det finns branta parallella strukturer som 
har en stupning väldigt nära släntens stupning samt när följande villkor uppfylls: 
   (     )     där    är sprickans stupning,    är pallvinkeln och    

är friktionsvinkeln, se Figur 3.10c.  
 

 

Figur 3.10 a) Plant brott b) kilbrott och c) överstjälpningsbrott (modifierad från Hoek & 
Bray, 1981). 

När pallvinkel och pallhöjd är framtagen återstår fånghyllans bredd och där ingår fång-
zon, skyddsvall samt en plan yta utanför skyddsvallen, se Figur 3.11. Hur ofta en fång-
hylla ska lämnas varierar från fall till fall och det kan t.ex. vara efter en enkelpall, dub-
belpall eller trippelpall. En trippelpall kommer t.ex. göra att interrampsläntvinkeln blir 
brantare än om en dubbelpall används vilket kräver bättre bergförhållanden. Därför är 
bergförhållandet en bidragande faktor till valet av hur ofta en fånghylla ska lämnas. För 
den här undersökningen lämnas en fånghylla efter varje dubbelpall.  
 

 
Figur 3.11 Fånghyllans design (modifierad från Sjöberg, 1999). 
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Fånghyllans syfte är att ta emot fallande sten och spillmaterial från ovanliggande pallar. 
Bredden beror på geologi, pallhöjd, pallvinkel, hur långt stenen rullar, hur högt stenen 
studsar och volymen på spillmaterialet (Storey, 2010). Något som också bör tas i beak-
tande vid design av fånghylla är förväntad bakåtbrytning på grund av sprängskador. Bak-
åtbrytning innebär att släntkrönets verkliga profil skiljer sig från tänkt profil vilket kan 
ses i Figur 3.12 (Nordlund m.fl., 1998).  
 

 

Figur 3.12 Bakåtbrytning (Nordlund m.fl., 1998). 

Fånghyllans bredd kan antingen bestämmas genom att använda programmet RocFall 
(Rocscience, 2014c) eller genom att använda Ritchies designkriterium för fångzonen 
(Ritchie, 1963). RocFall använder sig av probabilistisk analys för att med hjälp av energi, 
hastighet, massa, släntens yta och studshöjd beräkna hur långt en sten studsar/rullar och 
med det kan sedan designen av fånghyllan utföras. Det finns två analysmetoder som kan 
användas: (1) stel kropp och (2) klumpad massa. Analysen med stel kropp tar hänsyn till 
hur mycket stenen väger och formen på den medan klumpad massa endast tar hänsyn 
till vikten. I RocFall finns det färdiga material som kan användas till modellen och det 
går även att definiera materialet helt själv. Materialparametrarna definieras efter hur 
elastiskt materialet är i tangentiell och normal riktning mot ytan och varierar från 0 till 1 
där 0 är helt plastiskt och 1 är ett helt elastiskt material. Eftersom det inte är rimligt att 
designa fånghyllorna så samtliga stenar fångas rekommenderar Read & Stacey (2009) att 
ca 70-85% av stenarna bör fångas. Därför antas fånghyllan vara tillräckligt bred när 85 
% av stenarna har fångats. Ritchies designkriterium för fångzonen bygger på praktiska 
försök där stenar har rullats ner för olika typer av slänter med olika vinklar (Ritchie, 
1963). Genom att ange en specifik pallvinkel och en höjd kan fångzonens bredd plockas 
ut ur Figur 3.13.  
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Figur 3.13 Design av fångzon enligt Ritchies designkriterium (Wyllie & Mah, 2004). 

För den här undersökningen har först en kinematisk analys använts för att identifiera 
eventuella kilar och plana brott. Därefter har deterministisk analys med Swedge och 
RocPlane använts för att beräkna säkerhetsfaktorn och optimera pallvinkeln för respek-
tive pall. Vid en jämviktsanalys i Swedge och RocPlane har det antagits att sprickornas 
kohesion är noll samt ingen vågighet på sprickytorna. Vidare har torra förhållanden an-
tagits och inga yttre krafter på slänten har inkluderats. Det innebär att de mothållande 
krafterna enbart är friktionen. Den indata som har angetts är pallens orientering (stryk-
ning, stupning och pallkrönets stupning), pallhöjd, en antagen pallbredd samt diskonti-
nuiteternas strykning, stupning och friktionsvinkel.  
 
Eftersom endast friktionen är den mothållande kraften kommer Swedge och RocPlane 
räkna på en säkerhetsfaktor för kilen/blocket med hänsyn till det. Om pallvinkeln 
sänks/höjs kommer kilens storlek att ändras medan säkerhetsfaktorn är oförändrad. Det 
innebär att pallvinkeln måste sänkas till dess att den har samma vinkel som diskontinui-
teterna, om kilen är instabil, för att stabila förhållanden ska uppnås. Beroende på stup-
ningen på diskontinuiteterna kan pallvinkeln vara tvungen att sänkas väldigt mycket 
innan stabila förhållanden uppnås vilket kan ses som orimligt i ett dagbrott. Därför 
måste kilen/blockets vikt, utbredning, förväntad bakåtbrytning och den kinematiska 
analysen tas i beaktande vid bedömning i ett sådant fall.  
 
Överstjälpningsbrottet har enbart studerats med kinematisk analys. Eftersom ingen jäm-
viktsanalys används för överstjälpningsbrott bedöms stabiliteten efter den procentsats 
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som kinematiska analysen ger. Ett antagande för stabila förhållanden är när procentsat-
sen är under 10 %.   
 
När samtliga brottformer är kontrollerade väljs den pallvinkel som gör att stabilitetsvill-
koren (säkerhetsfaktorn för plant och kilbrott samt procentsats för överstjälpningsbrott) 
är uppfyllda för alla tre brottformer. Pallhöjden är bestämd efter maskinparkens storlek 
till 15 m och dubbelpallar kommer användas. Fånghyllans bredd bestäms med analys-
metoden stel kropp i RocFall där två modeller skapas: (1) en 30 m hög pall utan skydds-
vall för att se hur långt stenarna studsar och (2) en 30 m hög pall samt en 1 m hög och 3 
m bred skyddsvall utplacerade med hänsyn till modell 1. Totalt släpps 1000 stenar som 
innehåller 500 små stenar (ca 10 kg) och 500 stora stenar (ca 1000 kg). För detta arbete 
har två existerande material använts där pallkanten definieras som en slät hård berg-
grund och fånghyllans yta definieras som en berggrund med lite material på ytan för att 
simulera en sprängd pall. Totalt ska minst 85 % av stenarna fångas för att det ska vara 
godkänt. För att kontrollera rimligheten i modellerna har resultatet jämförts med fång-
zonernas bredd framtagen enligt Ritchies designkriterium (Ritchie, 1963). 
 

Interrampslänt 
En interrampslänt består av en serie med pallar, även kallad pallstapel, från ramp till 
ramp, se Figur 3.9. Skillnaden mellan en interrampslänt och pall är skalan och höjden 
eftersom interrampslänten består av flera pallar i följd. Även interrampsläntvinkelns 
design styrs av strukturstyrda brott och de tre brottformerna plant brott, kilbrott och 
överstjälpningsbrott kontrolleras om storskaliga strukturer existerar. För de strukturellt 
styrda brotten kan samma program som vid palldesign användas. I stora dagbrott kan 
interrampslänterna bli väldigt höga och då kan även bergmassans hållfasthet påverka 
stabiliteten i slänten. Vid en väldigt hög interrampslänt eller vid låg hållfasthet/hög 
uppsprickning av bergmassan kan cirkulärt skjuvbrott uppstå, se Figur 3.14. Cirkulärt 
skjuvbrott kan också uppstå i hårt sprickigt berg men då i regel längs existerande sprick-
plan (Nordlund m.fl., 1998).  
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Figur 3.14 Cirkulärt skjuvbrott (modifierad från Hoek & Bray, 1981). 

Eftersom cirkulärt skjuvbrott är en relativt komplicerad brottform rekommenderar Read 
& Stacey (2009) att använda numerisk analys vid design t.ex. det tvådimensionella finita 
differens-programmet FLAC (Itasca, 2011). FLAC används för att simulera bergmassans 
beteende när t.ex. en slänt skapas. Genom att generera ett elementnät anpassat för ett 
specifikt fall kan ett material för en specifik bergmassa skapas. En tumregel är att mo-
dellen bör vara minst 3 gånger släntens storlek åt alla håll för att undvika störningar vid 
randen men ibland kan en ännu större modell vara nödvändig (Edelbro m.fl., 2013). 
Till skillnad från andra numeriska program kan FLAC räkna med stora plastiska de-
formationer och det går även att använda stegvis beräkning vilket gör att brottförloppet 
lättare kan ses. Vid en beräkning i FLAC kan resultatet ges i form av säkerhetsfaktorbe-
räkning där användaren själv bestämmer vilken säkerhetsfaktor som gäller för stabila 
förhållanden. Säkerhetsfaktorberäkningen utförs genom att FLAC använder sig av en 
metod som benämns ”hållfasthetsreduceringsmetoden”. Metoden innebär att materi-
alets skjuvhållfasthet reduceras tills det att kollaps uppstår. Säkerhetsfaktorn beräknas 
sedan genom att dividera skjuvhållfastheten vid kollaps med skjuvhållfastheten från bör-
jan (Itasca, 2011). 
 
Enligt Bergman (2013) kommer det finnas en ramp inom varje domän vilket gör att in-
terrampsläntvinkeln blir den brantaste vinkeln. I det här arbetet används antagandet att 
interrampslänten är 300 m hög vilket därmed blir den brantaste vinkeln slänten kan ha. 
En numerisk analys för storskalig släntstabilitet utförs med FLAC för att kontrollera cir-
kulärt skjuvbrott där två beräkningsfall används: (1) odränerad slänt enligt hydrogeolo-
giska mätningar och (2) 100 m horisontellt dränerad slänt ned till 2/3 av slänthöjden, se 
Figur 3.15. För varje beräkningsfall nyttjas två olika material: (1) medelvärdet av den 
mest förekommande bergartens parametrar och (2) medelvärdet av den mest förekom-
mande bergartens parametrar minus standardavvikelsen enligt Formel 3.12. Detta för att 
testa värsta tänkbara fallet för varje beräkningsfall.  
 
                       Formel 3.12 
 
där   = medelvärdet av bergartens parametrar 
      = standardavvikelsen på bergarterns parametrar 
 
För respektive material testas två fall med olika grad av störd bergmassa och för att be-
stämma hur störd bergmassan är har ”Disturbance factor” (D) använts. ”Disturbance 
factor” är en skala från 0 till 1,0 där 0 är en ostörd bergmassa och 1,0 är en störd berg-
massa. Hoek m.fl. (2002) rekommenderar en faktor på D=1,0 för stora och djupa dag-
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brott vilket representerar det första fallet (i). För det andra fallet (ii) antas slänten vara 
påverkad av sprängning och av lastning (D=1,0) till 30 m djup och resterande bergmassa 
har D=0,7. Anledningen till att ett 30 m horisontellt djup valdes är att Hoek & Karzulo-
vic (2000) rekommenderar att den zon som är sprängskadad av produktionssprängning 
ska vara minst 2 gånger pallhöjden (15 m), se Figur 3.15.  
 
Även två fall för bergspänningar enligt primärspänningstillståndet i Skandinavien kom-
mer användas där ena fallet är när största horisontalspänningen går parallellt med slän-
ten och andra fallet när den går vinkelrät mot slänten. Primärspänningarna beräknas 
med Formel 3.13, Formel 3.14 och Formel 3.15 där σv är vertikalspänningen, σH är 
största horisontalspänningen och σh är minsta horisontalspänningen, se också Figur 
3.16. Inga storskaliga strukturer behandlas i analysen av den storskaliga släntstabiliteten 
eftersom geologerna endast har uppmärksammat ett antal möjliga storskaliga struktur. 
Orienteringen på dessa strukturer är gynnsam ur stabilitetssynpunkt och med osäkerhet-
en om de existerar antas det att strukturerna inte påverkar stabiliteten i slänten. Därför 
tas ingen hänsyn till storskaliga strukturer i analysen. Slänten antas vara långsiktigt stabil 
när en säkerhetsfaktor på minst 1,3 uppnås (Read & Stacey, 2009). 
 
       [Pa]      Formel 3.13 
             [MPa]      Formel 3.14 
              [MPa]     Formel 3.15 
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Figur 3.15 Beräkningsfall för numerisk analys. 
 

 
Figur 3.16 Tillvägagångsätt numerisk analys. 
 
 



 

33 
 

Totalslänt 
En totalslänt är vanligtvis högre än en interrampslänt och kan även innehålla ramper, se 
Figur 3.9. Design av totalsläntvinkeln styrs av bergmassans hållfasthet och storskaliga 
strukturer. Även för totalslänten kan cirkulärt skjuvbrott uppstå och om det existerar 
storskaliga strukturer kan även de tre brottformerna plant brott, kilbrott och överstjälp-
ningsbrott uppstå. Grundvattnet har stor påverkan på stabiliteten och bör därmed tas 
med i analysen. För att bestämma totalsläntvinkeln används ofta ett numeriskt program 
som t.ex. FLAC men det går även att göra med så kallade cirkulära skjuvbrottsdiagram 
(Hoek & Bray, 1981).  
 
Eftersom det finns ramper i alla domäner är interrampslänten brantare än totalslänten 
och på grund av antagandet att interrampslänten är 300 m hög behöver inte ytterligare 
en numerisk analys göras för totalsläntvinkeln eftersom den kommer vara flackare. 
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4 RESULTAT 

4.1 Strukturkartering 

Vid den tidigare bergmekaniska undersökningen utförd av Bergman (2013) har struk-
turkartering utförts i två borrhål inom den tidigare bestämda domänen HW (hängvägg). 
Ingen strukturkartering har utförts inom domänerna FW (liggvägg), SW (sydväst) och 
NE (nordöst). Nya utförda undersökningsborrningar kan ses i Figur 4.1 och Figur 4.2. 
 

 
Figur 4.1 Undersökningsborrning i Mertainen 2013-2014. 
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Figur 4.2 3D-vy över gamla och nya undersökningsborrningar i Mertainen där filmade 
borrhål är markerade i grönt. De gula linjerna markerar gamla domäner. 

För den uppdaterade designen har borrhålsfilmning utförts i sex borrhål vilka kan ses i 
Figur 4.3. Borrhål MER13001 och MER13002 är inom den tidigare bestämda domänen 
SW, MER13003 och MER13004 är inom domän FW och MER13005 samt MER13006 
är inom domän HW. Filmning misslyckades för borrhål MER13004 eftersom hålet var 
blockerat av is. Därmed har strukturkartering utförts på fem borrhål, Tabell 4.1 visar 
borrhålens längd. Anledningen till att MER13003 endast är karterad till 54 meter beror 
på att borrhålet var blockerat av ett ras vid 54 meters djup.  
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Figur 4.3 Förslag på ny strukturkartering från den tidigare undersökningen utförd av 
Bergman (2013) där sifforna är föreslagna borrhål. 

Tabell 4.1 Borrhålslängder och antal sprickor. 

Borrhål nummer: Längd [m]: Antal strukturer 
(samtliga struktur-
typer): 

Antal strukturer (endast öppna 
sprickor, hålrum och krosszo-
ner):  

MER13001 240 1807 460 

MER13002 411 3930 537 

MER13003 54 513 84 

MER13005 258 2693 579 

MER13006 218 1894 536 

 
Nedan redovisas identifieringen av sprickgrupperna och konturplottarna visas endast för 
borrhål MER13001, övriga kan ses i Bilaga D. 
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MER13001 
Högst upp i Figur 4.4 visas konturplotten för samtliga strukturer och längst ned visas 
endast öppna strukturer, hålrum och krosszoner plottade. Konturintervallet som har 
använts är 0-10 %. Konturplotten högst upp i Figur 4.4 visar på att det finns fyra sprick-
grupper. Sprickgrupp 1 visar på att det finns en tydlig flack struktur (9°) som har en 
nordväst-sydöstlig strykning. Även sprickgrupp 2 är tydlig och tyder på att det finns en 
medelbrant struktur (47°) som har en nordöst-sydvästlig strykning. Ytterligare en medel-
brant struktur (39°) som har en nord-sydlig strykning kan identifieras ur sprickgrupp 3 
(sprickgruppen blir tydlig då konturplottarna jämförs). Till sist kan en brant struktur 
(66°) som har en öst-västlig strykning identifieras ur sprickgrupp 4. Tabell 4.2 visar 
medelorienteringen för respektive sprickgrupp. Konturplottarna är väldigt snarlika vid 
indelning i intervall om 100 meter, vilket indikerar att det inte finns något djupbero-
ende. Borrhålets riktning är markerad i konturplotten högst upp för samtliga borrhål 
vilket innebär att strukturer i denna riktning kan vara underrepresenterade. 

Tabell 4.2 Medelorientering sprickgrupper för borrhål MER13001. 

Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

1 140 9 

2 40 47 

3 174 39 

4 263 66 
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Figur 4.4 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för borrhål MER13001. Högst 
upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst ned är 
enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. 
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MER13002 
Konturplottarna tyder på en väldigt hög koncentration av flacka strukturer vilket ser ut 
som en enda sprickgrupp. Men vid sortering visar det sig att sprickgruppen bör delas in i 
tre delar. Därmed finns det fem sprickgrupper enligt konturplotten högst upp. Sprick-
grupp 1 visar på att det finns en tydlig flack struktur (2°) som har en nordväst-sydöstlig 
strykning. En medelbrant struktur (31°) som har en nord-sydlig strykning kan identifie-
ras ur sprickgrupp 2. Även sprickgrupp 3 visar på en medelbrant struktur (26°) som har 
en nordöst-sydvästlig strykning. Sprickgrupp 4 tyder på att det finns en brant struktur 
(67°) som har en nord-sydlig stupning. Slutligen tyder även sprickgrupp 5 på att det 
finns en brant struktur (78°) som har en nordväst-sydöstlig strykning. Tabell 4.3 visar 
medelorienteringen för respektive sprickgrupp. Även för detta borrhål är konturplottar-
na snarlika vid indelning i intervall om 100 meter. 

Tabell 4.3 Medelorientering sprickgrupper för borrhål MER13002. 

Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

1 136 2 

2 185 31 

3 34 26 

4 8 67 

5 322 78 

 
MER13003 
Detta borrhål hade få strukturer (513 stycken) och efter sortering fanns endast 84 kvar. 
Konturplottarna har jämförts vid indelning av sprickgrupper för fallet när samtliga 
strukturer är plottade. Konturplotten visar på att det finns fyra sprickgrupper. Sprick-
grupp 1 tyder på att det finns en tydlig flack struktur (9°) som har en nordöst-sydvästlig 
strykning. En medelbrant struktur (51°) som har en öst-västlig strykning kan identifieras 
ur sprickgrupp 2. Även sprickgrupp 3 visar på en medelbrant struktur (57°) som har en 
nord-sydlig strykning. Ytterligare en medelbrant struktur (46°) som har en nord-sydlig 
strykning kan identifieras ur sprickgrupp 4. Tabell 4.4 visar medelorienteringen för re-
spektive sprickgrupp. 
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Tabell 4.4 Medelorientering sprickgrupper för borrhål MER13003. 

Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

1 207 9 

2 106 51 

3 5 57 

4 172 46 

 
MER13005 
Likt borrhål MER 13002 är det en hög koncentration flacka strukturer men för detta 
borrhål bör inte sprickgruppen delas. Konturplotten visar på att det finns fyra sprick-
grupper. Sprickgrupp 1 tyder på att det finns en tydlig flack struktur (11°) som har en 
nordöst-sydvästlig strykning. En medelbrant struktur (29°) som har en nordöst-sydvästlig 
strykning kan identifieras ur sprickgrupp 2. Ytterligare en medelbrant struktur (48°) som 
har en nord-sydlig strykning kan identifieras ur sprickgrupp 3. Slutligen visar sprick-
grupp 4 på att det finns en brant struktur (77°) som har en nordöst-sydvästlig strykning. 
Anledningen varför inte alla sprickgrupper tagits med som finns i den sorterade kontur-
plotten beror på att det var väldigt få sprickor i de sprickgrupperna. Tabell 4.5 visar 
medelorienteringen för respektive sprickgrupp. Även för det här borrhålet är kontur-
plottarna snarlika vid indelning i intervall om 100 meter. 

Tabell 4.5 Medelorientering sprickgrupper för borrhål MER13005. 

Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

1 46 11 

2 220 29 

3 173 48 

4 30 77 

 

MER13006 
Även detta borrhål hade en hög koncentration av flacka strukturer men vid sortering 
visade sig att en uppdelning av sprickgruppen inte var nödvändig. Konturplotten tyder 
på att det finns fyra sprickgrupper. Sprickgrupp 1 tyder på att det finns en tydlig flack 
struktur (6°) som har en öst-västlig strykning. En medelbrant struktur (49°) som har en 
nord-sydlig strykning kan identifieras ur sprickgrupp 2. Ytterligare en medelbrant struk-
tur (46°) som har en öst-västlig strykning kan identifieras ur sprickgrupp 3. Även en 
brant struktur (66°) som har en nordöst-sydvästlig strykning kan identifieras ur sprick-
grupp 4. Tabell 4.6 visar medelorienteringen för samtliga strukturer. Konturplottarna är 
snarlika vid indelning i intervall om 100 m.  
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Tabell 4.6 Medelorientering sprickgrupper för borrhål MER13006. 

Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

1 90 6 

2 169 49 

3 107 46 

4 25 66 

4.2 Storskaliga strukturer 

Geologerna har uppmärksammat ett antal möjliga storskaliga strukturer som stryker 
vinkelrätt mot hängvägg och liggvägg. Orienteringen är gynnsam ur stabilitetssynpunkt 
och med osäkerheten om dessa existerar antas det att de inte påverkar stabiliteten i slän-
ten. Detta antagande bör dock verifieras genom t.ex. kompletterande undersökningar. 

4.3 Fältkartering 

Fältkarteringen var begränsad och kunde endast utföras på en 30 meter lång vägg i 
provbrytningen. På grund av den korta sträckan identifierades endast 74 strukturer vil-
ket är få för att göra en statistisk analys i Dips. Ett försök till indelning av sprickor utför-
des men gav ett dåligt resultat med väldigt få strukturer per sprickgrupp där ingen 
sprickgrupp hade fler än 10 strukturer. Därmed är underlaget för dåligt för identifiering 
av sprickgrupper med enbart fältkarteringen vilket visas i Figur 4.5. Det borrhål som 
ligger närmast fältkarteringen och eventuellt hade kunnat läggas ihop med är borrhål 
MER13004 men borrhålet har inte strukturkarterats. 
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Figur 4.5 Konturplott fältkartering. 

4.4 Summering 

Konturplottarna i Figur 4.6 är placerade efter hur de är borrade runt planerat dagbrott. 
Genom att studera Figur 4.6 kan likheter i alla konturplottar identifieras t.ex. så finns 
det en flack struktur och två medelbranta till branta strukturer i samtliga borrhål. Skill-
naden varierar för både strykning och stupning för de medelbranta till branta struk-
turerna medan den flacka strukturen skiljer mest i strykning och väldigt lite i stupning.  
 
Borrhål MER13001 har en brant struktur med öst-västlig strykning som inte återfinns i 
övriga borrhål. I borrhål MER13002 finns det en brant struktur med nordväst-sydöstlig 
strykning som inte återfinns i övriga borrhål. Både borrhål MER13003 och MER13006 
har en medelbrant struktur med en öst-västlig strykning som inte återfinns i övriga borr-
hål. Till sist har även borrhål MER13005 en medelbrant struktur med nordöst-sydvästlig 
strykning som inte återfinns i övriga borrhål. 
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Figur 4.6 Konturplottar med identifierade sprickgrupper utplacerade efter borrhålets 
läge. 

4.5 Jämförelse mellan nya och gamla strukturkarteringar 

Eftersom den tidigare utförda strukturkarteringen omfattade två borrhål i hängväggen 
bör en jämförelse göras med borrhål MER13005 och MER13006. Nackdelen vid jämfö-
relsen är att den tidigare utförda strukturkarteringen hade få strukturer (ca 300 stycken). 
Figur 4.7 visar jämförelsen där konturplottarna högst upp är de som är längst norrut. 
Högst upp till vänster är den tidigare utförda strukturkarteringen (BH88300) och högst 
upp till höger är den nya (MER13005). Längst ned till vänster är den tidigare utförda 
strukturkarteringen (BH88310) och längst ned till höger är den nya (MER13006). Ge-
nom att studera konturplottarna kan likheter identifieras men ändå finns det skillnader 
i sprickgrupperna t.ex. så finns det fler sprickgrupper i den tidigare utförda strukturkar-
teringen. Främsta anledningen till att sprickgrupperna skiljer sig beror på den stora 
mängd strukturer det finns i den nya strukturkarteringen jämfört med den tidigare ut-
förda strukturkarteringen. 
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Figur 4.7 Konturplottarna till vänster är identifierade sprickgrupper från den tidigare 
utförda strukturkarteringen och till höger är identifierade sprickgrupper från den nya 
strukturkarteringen. 

4.6 Bergmekanisk kärnkartering 

Den bergmekaniska kärnkarteringen har behandlat klassificering av bergmassan med de 
modifierade versionerna av Q-systemet och RMR samt punklasttestning. Tilttester och 
enaxiella tryckhållfasthetstester är hämtade från Bergman (2013).  

4.6.1 Klassificering av bergmassan 

Klassificering av bergmassan enligt RMRBAS har utförts på borrkärnorna från de sex 
första borrhålen (MER13001-MER13006) vilket gör att en jämförelse med resultatet av 
QBAS från samma borrhål kan utföras. Tabell 4.7 visar resultatet från klassificeringen där 
RQD, QBAS och RMRBAS är viktade medelvärden och är beroende av längd, bergart samt 
område. Eftersom QBAS baseras på en logaritmisk skala har medelvärdet beräknats på 
logaritmen av respektive Q-värde. 
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Tabell 4.7 Resultat från RQD, Q-system och RMR. 

Område Bergart Längd 
[m] 

RQD  RQD 
Stdav  

QBAS QBAS  

Stdav 
RMRBAS RMRBAS  

Stdav 

HW Trakyandesit 599 39 ± 24 9,97 ± 2,9 63 ± 9 

HW Malmbreccia (Låg 
halt) 

124 42 ± 27 11,02 ± 2,71 62 ± 8 

ORE Aplit 10 74 ± 12 23,69 ± 1,76   

ORE Trakyandesit 2431 70 ± 30 21,01 ± 3,65 63 ± 7 

ORE Malmbreccia (Låg 
halt) 

666 86 ± 22 24,11 ± 2,53 64 ± 2 

ORE Malmbreccia (Hög 
halt) 

237 91 ± 11 36,7 ± 2,82   

ORE Magnetit 144 92 ± 12 47,77 ± 2,46   

ORE Massiv  
magnetitmalm 

3 98 ± 0 73,29 ± 1,00   

ORE Skjuvad 17 23 ± 15 1,89 ± 4,55   

ORE Altered Rock 2 28 ± 0 0,35 ± 1,00   

FW Aplit 5 75 ± 0 37,74 ± 1,00 79 ± 0 

FW Trakyandesit 477 42 ± 30 10,71 ± 3,43 65 ± 7 

Totalt Aplit 15 74 ± 9 27,84 ± 1,66 79 ± 0 

Totalt Trakyandesit 3508 61 ± 32 16,88 ± 3,64 64 ± 8  

Totalt Malmbreccia (Låg 
halt) 

790 79 ± 28 21,33 ± 2,67 63 ± 8 

Totalt Malmbreccia (Hög 
halt) 

237 91 ± 11 36,7 ± 2,82   

Totalt Magnetit 144 92 ± 12 47,77 ± 2,46   

Totalt Massiv  
magnetitmalm 

3 98 ± 0 73,29 ± 1,00   

Totalt Skjuvad 17 23 ± 15 1,89 ± 4,55   

Totalt Altered Rock 2 28 ± 0 0,35 ± 1,00   

 
Genom att studera Tabell 4.7 kan det ses att alla bergarter, förutom massiv magnetit-
malm, skjuvad och altered rock, klassas som bra då QBAS är över 10. Även RMRBAS visar 
på att bergarterna klassas som bra då RMRBAS är över 60. Anledning till att de tre bergar-
terna skiljer sig från resten beror på den korta längd som karterats av respektive bergart. 
Den dominerande bergarten är trakyandesit som förekommer i stor mängd i samtliga 
områden. Även den tidigare undersökningen utförd av Bergman (2013) visade att de 
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flesta bergarterna klassades som bra samt att trakyandesit (tidigare benämnd syenitpor-
fyr) var den dominerande. En sammanslagning av värdena från den tidigare undersök-
ningen utförd av Bergman (2013) och det här arbetet är inte möjligt eftersom kartering-
en av bergarter har ändrats och definieras på olika sätt. I Bilaga C visas ett bergartsdia-
gram. Eftersom Q-värdet bestäms utifrån en logaritmisk skala kan det vara rimligare att 
använda ett intervall med minsta och största värdet istället för en standardavvikelse som 
använts här. Men i detta arbete har RMRBAS använts till den numeriska analysen och 
därför ändras inte QBAS till ett intervall. 

4.6.2 Tryckhållfasthetsprovning 

Punktlasttest 
Punktlasttester har utförts på de sex första borrhålen och eftersom borrkärnan har en 
diameter på 40 mm användes Formel 3.8 för storlekskorrigering till 50 mm. Resultaten 
från punktlasttesterna visas i Tabell 4.8. 

Tabell 4.8 Resultat punktlasttest. 

Bergart/  
Placering 

IS(40)  
Medel 
[MPa] 

IS(40)  
Stdav 
[MPa] 

IS(50)  
Medel 
[MPa] 

IS(50)  
Stdav 
[MPa] 

Antal godkända 
prov 

Aplit  
FW 

5,5 - 5,0 - 1 

Malmbreccia (Låghaltig)  
FW 

0,7 - 0,7 - 1 

Malmbreccia (Låghaltig)  
HW 

4,7 ± 3,3 4,3 ± 3,2 34 

Malmbreccia (Låghaltig)  
Ore 

6,9 ± 2,8 6,3 ± 2,7 22 

Malmbreccia (Låghaltig)  
Totalt 

5,5 ± 3,5 5,0 ±3,2 57 

Trakyandesit FW 7,0 ± 4,1 6,3 ± 3,8 182 

Trakyandesit HW 6,8 ± 4,1 6,2 ± 3,9 208 

Trakyandesit Ore 7,3 ± 3,9 6,6 ± 3,6 255 

Trakyandesit  
Totalt 

7,1 ± 4,1 6,4 ± 3,7 645 

Totalt 6,9 ± 4,1 6,6 ± 3,7 703 
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För aplit och malmbreccia för liggväggen finns endast ett prov vardera och därför igno-
reras resultatet. Punktlasttesterna tyder på att trakyandesiten är starkare än malmbrec-
cian och störst skillnad är vid hängväggen. Vid storlekskorrigering till 50 mm blir punkt-
lastindex något lägre vilket också är meningen med storlekskorrigeringen. Skillnaden 
mellan den nya och tidigare undersökningen är att den tidigare undersökningen utförd 
av Bergman (2013) hade större skillnad i trakyandesiten mellan hängvägg och liggvägg. I 
den tidigare undersökningen utförd av Bergman (2013) var det färre punktlasttester från 
liggväggen än från hängväggen. Det var även lägre värden på punklastindex för trakyan-
desit och malmbreccia.  
 

Enaxiellt tryckhållfasthetstest 
Enaxiell tryckhållfasthet har testats på samtliga bergarter som har en sammanlagt karte-
rade längd över 20 meter i den tidigare undersökningen utförd av Bergman (2013). Inga 
tester har utförts i detta arbete och därför används ett omräknat punktlastindex med 
hjälp av Formel 3.9 och faktorn 22 som enaxiell tryckhållfasthet. Tabell 4.9 visar resulta-
tet för enaxiella tryckhållfasthetstesterna från Bergman (2013) och Tabell 4.10 visar om-
räknat punklastindex.  

Tabell 4.9 Resultat av tidigare utförda enaxiella tryckhållfasthetstest (Bergman, 2013). 

Bergart σc  
Medel [MPa] 

σc  
Stdav [MPa] 

Antal godkända 
prov 

Andesit 77 ± 23 2 

Massiv magnetitmalm  120 ± 16 3 

Breccia - - 0 

Diabas 73 ± 39 2 

Malmbreccia 116 ± 32 3 

Syenitporfyr    
(Trakyandesit) FW 

225 ± 33 2 

Syenitporfyr 
(Trakyandesit) HW 

104 ± 16 3 
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Tabell 4.10 Punklastindex omräknat till enaxiell tryckhållfasthet. 

Bergart/  
Placering 

IS(50)  
Medel 
[MPa] 

IS(50) Stdav 
[MPa] 

σc  
Medel 
[MPa] 

σc  
Stdav 
[MPa] 

Antal godkända 
prov 

Aplit/ FW 5,0 - 110 - 1 

Malmbreccia 
(Låghaltig)/ 
FW 

0,7 - 14,8 - 1 

Malmbreccia 
(Låghaltig)/ 
HW 

4,3 ± 3,2 94,4 ± 71 34 

Malmbreccia 
(Låghaltig)/ 
Ore 

6,3 ± 2,7 138,1 ± 60,4 22 

Malmbreccia 
(Låghaltig)  
Totalt 

5,0 ± 3,2 109,9 ± 70,4 57 

Trakyandesit/ 
FW 

6,3 ± 3,8 138,9 ± 83,2 182 

Trakyandesit/ 
HW 

6,2 ± 3,9 135,9 ± 84,9 208 

Trakyandesit/ 
Ore 

6,6 ± 3,6 144,9 ±79,7 255 

Trakyandesit 
Totalt 

5,5 ± 3,5 140,3 ± 82,4 645 

Totalt 6,6 ± 3,7 137,8 ± 81,8 703 

 
De enaxiella tryckhållfasthetstesterna visar på att andesit och diabas är de svaga bergar-
terna. Både massiv magnetitmalm och malmbreccia är starkare än trakyandesiten i 
hängväggen vilket inte är fallet för punktlasttesterna. En anledning till att det är jämnare 
värden mellan hängvägg och liggvägg i det här arbetet kan vara att det är ungefär lika 
många tester från båda domänerna. På grund av att inget nytt enaxiellt tryckhållfasthets-
test har utförts kommer omräknat punktlastindex användas som enaxiell tryckhållfasthet 
i den numeriska analysen. 
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4.7 Domänindelning 

Den nuvarande domänindelningen presenteras i Figur 2.5 där indelningen har skett 
med hänsyn till dagbrottsgeometri. Även den uppdaterade domänindelning sker enbart, 
på grund av den begränsade mängd data från planerade slänter, med hänsyn till dag-
brottsgeometri. Det betyder att ingen ytterligare indelning med hänsyn till strukturer, 
geologi eller bergförhållanden kan utföras. Likväl måste strukturella domäner skapas för 
själva designen, dock sker ingen förändring av domängränser med hänsyn till strukturer. 
 

Domänindelning efter geometri 
Den uppdaterade domänindelning med hänsyn till dagbrottsgeometri visas i Figur 4.8 
där även förändringen från föregående domänindelning visas. Det som har förändrats är 
att domän NE och SW har blivit större. Anledning till förändringen av NE och SW är 
för att få en mer sammanhängande HW-domän med två tydliga släntriktningar (85° och 
45°) vilket kan ses i Figur 4.8. FW-domänen är däremot oförändrad eftersom det redan 
finns två tydliga släntriktningar (255° och 200°) enligt Figur 4.8. 
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Figur 4.8 Uppdaterad domänindelning där gröna linjerna visar de gamla domängrän-
sernas placering. 

Strukturella domäner 

Ingen ytterligare indelning utförs med hänsyn till strukturer men däremot fördelas den 
strukturdata som finns tillgänglig till respektive domän. Fördelen med den utökade 
strukturkarteringen är att domänerna designas med hänsyn till strukturer som har karte-
rats inom domänen. Strukturkarteringen visade att borrhål MER13001 och MER13002 
har snarlika sprickgrupper. På grund av det summeras borrhålen till en konturplott och 
nya sprickgrupper plockas fram som representerar domän SW. Likadant gäller för borr-
hål MER13005 och MER13006 och därför summeras även dessa borrhål till en kontur-
plott och nya sprickgrupper plockas fram som representerar domän HW. Sprickgrup-
perna ur borrhål MER13003 representerar domän FW. Däremot finns det inget struk-
turkarterat borrhål i detta arbete inom domän NE och därför antas det att sprickgrup-
perna ur borrhål MER13005 även representerar domän NE. Detta eftersom borrhålet är 
placerat nära domänen samt att båda är borrade i sidoberget. I Figur 4.9 är sprickgrup-
perna utplacerade över respektive domän.  
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Figur 4.9 Strukturella domäner. 

Indelning av designdomäner 
För att utföra en bergmekanisk design måste domänerna delas in designdomäner. De-
signdomänerna anpassas efter slänternas strykningsriktningar inom respektive domän. 
Den uppdaterade domänindelningen med designdomäner presenteras i Figur 4.10. För 
respektive designdomän kommer pallgeometri, interrampsläntvinkel och totalsläntvinkel 
tas fram.  
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Figur 4.10 Designdomäner. 

4.8 Bergmekanisk design 

Den bergmekaniska designen delas in i två delar där den första delen behandlar pall-
geometri och den andra delen storskalig släntstabilitet. Tabell 4.11 visar sprickgrupper 
som representerar respektive domän och designdomän.  
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Tabell 4.11 Sprickgrupper och designdomäner. 

Domän Designdomän Sprickgrupp Strykning [°] Stupning [°] 

  
  

SW 
  
  

  
1 & 2 

  
  

1 141 5 
2 188 38 
3 41 28 
4 10 69 
5 325 80 

  
FW 

  
  

  
3 & 4 

  
  

1 207 9 
2 106 51 
3 5 57 
4 172 46 

  
NE 

  
  

  
5 
  
  

1 46 11 
2 220 29 
3 173 48 
4 30 77 

  
HW 

  
  

  
6 & 7 

  
  

1 68 8 
2 170 48 
3 216 26 
4 22 69 

4.8.1 Pallgeometri 

Pallgeometrin omfattar fånghyllans bredd, pallhöjd och pallvinkel där pallhöjden är be-
stämd utifrån maskinparkens storlek till 15 m. Dubbelpallar kommer användas vilket 
resulterar i att den totala pallhöjden blir 30 m. En fånghylla lämnas efter varje dubbel-
pall. 
 
Vid design av pallvinkeln används pallvinklarna från den tidigare undersökningen som 
startvärde. Tabell 4.12 visar resultatet för tilttesterna utförd av Bergman (2013) där bas-
friktionsvinkeln har antagits vara friktionsvinkeln eftersom mekanisk låsning uppstod 
vid test av naturliga sprickor. Tabell 4.13 visar respektive designdomäns släntstrykning 
och startvärde för pallvinkeln. Bergmassans densitet är 2923 kg/m3 ± 173 kg/m3 och är 
hämtad från Bergman (2013).  

Tabell 4.12 Resultat från tilttest (Bergman, 2013). 

Typ av struktur Medel Stdav Antal prov 

Naturlig spricka [α] 63° ±10° 17 

Sågad yta [φb] 
(basfriktionsvinkel) 

30° ±3° 9 
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Tabell 4.13 Släntstrykning och startvärde för pallvinkel. 

Domän Designdomän Släntstrykning [°] Pallvinkel [°] 

SW 
1 30 70 

2 300 70 

 FW 
3 255 65 

4 200 65 

 NE 5 110 80 

 HW 
6 45 80 

7 85 80 

 
För samtliga tre brottformer (plant, kil- och överstjälpningsbrott) som studeras används 
kinematisk analys i Dips för att finna de kombinationer av sprickgrupper som kan orsaka 
brott. Därefter används RocPlane och Swedge för att beräkna säkerhetsfaktorn för plant 
brott och kilbrott medan överstjälpningsbrottet bestäms helt från den kinematiska ana-
lysen. Fånghyllans bredd bestäms med RocFall och Ritchies designkriterium (Ritchie, 
1963). Plottar och indata från kinematiska analysen, jämviktsanalysen och RocFall visas 
enbart för designdomän 1. Plottar från övriga designdomäner visas i Bilaga E, Bilaga F 
och Bilaga G. 
 

Designdomän 1 
För designdomän 1 kan sprickgrupp 3 och 4 orsaka plant brott eftersom båda stryker 
inom 20° från släntens strykning och är flackare än pallvinkeln (70°), se Figur 4.11. En 
jämviktsanalys utförs i RocPlane för dessa två sprickgrupper. 
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Figur 4.11 Kinematisk analys plant brott, 70° pallvinkel. 

Med hjälp av RocPlane har säkerhetsfaktorn beräknats för de två sprickgrupperna. Tabell 
4.14 visar indata och antagna värden till modellen. 

Tabell 4.14 Indata RocPlane designdomän 1. 

Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 80 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 

 
Ingen pallbredd är beräknad men en antagen pallbredd anges för att begränsa pallens 
storlek. Figur 4.12 visar jämviktsanalysen för sprickgrupp 3 och 4. Jämviktsanalysen visar 
på att plant brott kan ske för sprickgrupp 4 medan sprickgrupp 3 är stabil, enligt 
RocPlane, eftersom säkerhetsfaktorn är 1,09. Det betyder att mothållande krafter är 
större än pådrivande, dock uppfylls inte stabilitetsvillkoret (FS=1,3). För att pallen ska 
bli stabil, för båda sprickgrupperna med avseende på stabilitetsvillkoret, måste pallvin-
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keln sänkas till dess att en flackare vinkel än 28° uppnås. En 28° låg pallvinkel är inte 
rimligt för ett dagbrott och därför måste andra aspekter, som nämnts tidigare, tas i beak-
tande vid bedömning om blocket är stabilt. Sprickgrupp 4 skapar ett tunt block som kan 
elimineras helt genom att sänka pallvinkeln till 69° men mest troligt försvinner det vid 
produktionsskjutning och skrotning eftersom det är så tunt. Det block som sprickgrupp 
3 skapar är betydligt större och har en säkerhetsfaktor på ca 1,09 med enbart friktionen 
som mothållande kraft. Den bergmekaniska kärnkarteringen visade på att samtliga dis-
kontinuiteter hade någon grad av råhet (vågighet), vilket gör att säkerhetsfaktorn ökar, 
och dessutom måste sprickan vara väldigt lång för att plant brott ska ske med den flacka 
vinkeln. Baserat på detta kan antagandet att blocket är tillräckligt stabilt göras och där-
med kan pallvinkeln vara maximalt 70°. 
 

 

Figur 4.12 Jämviktsanalys plant brott. Sprickgrupp 3 till vänster och sprickgrupp 4 till 
höger. 

Nästa steg är att kontrollera kilbrott och likt plant brott har en kinematisk analys utförts 
för att identifiera eventuella sprickgrupper som kan skapa en kil, se Figur 4.13. Eftersom 
pallvinkeln kan vara maximalt 70° är det även den brantaste vinkel som undersöks. De 
två sprickgrupper som kan skapa en kil är sprickgrupp 4 och 5 och eftersom skärningen 
sker inom det mest kritiska området beräknas kilens säkerhetsfaktor med Swedge. 
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Figur 4.13 Kinematisk analys kilbrott, 70° pallvinkel. 

I Tabell 4.15 visas indata och antagna värden som har använts vid beräkning av säker-
hetsfaktorn i Swedge. 

Tabell 4.15 Indata Swedge designdomän 1. 

Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 300 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 69 & 80 
Sprickgruppernas strykning [°] 10 & 325 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 

 
Dessa antaganden används vid samtliga jämviktsanalyser i respektive designdomän. I 
Figur 4.14 presenteras jämviktsanalysen för kilbrott vilket visar på att kilen inte uppfyller 
stabilitetsvillkoret (FS=0,4). Kilen är ytlig och inte särskilt stor (ca 56 ton) och går ca 1 m 
in i pallen vid pallkrönet. 5 m ned från pallkrönet går kilen ca 0,5 m in i pallen vilket 
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tyder på att kilens storlek minskar snabbt. Genom att sänka pallvinkeln till 67° försvin-
ner kilen helt. En sänkning av pallvinkeln till 67° hade varit tillräcklig men eftersom 
Bergman (2013) räknade med ca 3 m bakåtbrytning innebär det att större delen av kilen 
kommer försvinna vid sprängning eftersom bakåtbryningen gör att släntkrönet blir 
flackare. Därför kan pallvinkeln maximalt vara 70° med hänsyn till kilbrott. 
 

 

Figur 4.14 Jämviktsanalys kilbrott, 70° pallvinkel. 

Genom att studera Figur 4.15 och Figur 4.16 kan det ses att sprickgrupp 2 kan orsaka 
överstjälpningsbrott men risken är liten eftersom skillnaden i strykning är för stor. För 
designdomän 1 väljs därmed en pallvinkel på 70°. 
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Figur 4.15 Kinematisk analys direkt överstjälpning, 70° pallvinkel. 

 

Figur 4.16 Kinematisk analys av böjningsöverstjälpning, 70° pallvinkel. 
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Pallvinkeln är bestämd till 70° och därmed kan fångzonens bredd bestämmas med 
RocFall. Indata och antagna värden till modellen kan ses i Tabell 4.16. 

Tabell 4.16 Indata RocFall designdomän 1. 

Beräkningsmetod Stel kropp 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Densitet [kg/m3] 2923 
Friktionsvinkel [°]  30 
Stenstorlek [kg] Små:10±2 Stora: 1000±200 
Stenform Sfärisk, oval, femhörning, sexhörning, romb samt 

kvadratisk 
Antal stenar 500 små och 500 stora 
Skyddsvall 1 m hög och 3 m bred 
Material pallkant Normal=0.45 & tangentiell=0.85 
Material fånghylla Normal=0.35 & tangentiell=0.75 
Horisontell hastighet på sten [m/s] 1 

 
En horisontell utgångshastighet har definierats till 1 m/s för att simulera att stenen blir 
knuffad över kanten av t.ex. en grävmaskin. Materialet på pallen är indelad i två delar 
där pallkanten har definierats som en slät hård berggrund (materialkoefficient: nor-
mal=0,45 och tangentiell=0,85) och fånghyllans yta har definierats till en bergrund med 
lite material på ytan för att simulera en sprängd pall (materialkoefficient: normal=0,35 
och tangentiell=0,75). Ett kriterium där fångzonens bredd skall vara tillräcklig för att 
stoppa minst 85 % av stenarna har utnyttjats vid utvärdering av analyserna. Figur 4.17 
visar första modellen utan skyddsvall. 
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Figur 4.17 Analys med RocFall för 70° pallvinkel, små och stora stenar. 

Skyddsvallen flyttas till dess att 85 % av stenarna har stoppats och i Figur 4.18 visas mo-
dell 2. Fångzonens bredd ska enligt RocFall vara 4,5 m för att fånga 85 % av stenarna 
och det avrundas till 5 m. Utöver fångzonens bredd ingår den 3 m breda och 1 m höga 
skyddsvallen och 1 m plan yta utanför skyddsvallen. Det innebär att fånghyllbredden 
blir: 5+3+1=9 m, se Figur 4.19. För att kompensera för förväntad bakåtbrytning läggs 3 
m till hyllbredden vilket gör att fånghyllans totala bredd blir: 9+3=12 m. Enligt Ritchies 
designkriterium (Ritchie, 1963) ska fångzonens bredd vara 7,62 m för pallvinklar >60° 
vilket avrundas till 8 m och med skyddsvall, plan yta och kompensation för bakåtbryt-
ning blir totala bredden: 8+3+1+3=15 m. 



 

63 
 

 

Figur 4.18 Analys med RocFall för 70° pallvinkel. Skyddsvall placerad 4,5 meter från 
släntfoten. 
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Figur 4.19 Fånghyllans bredd utan kompensation för bakåtbrytning enligt RocFall. 

Designdomän 2 
Den enda sprickgrupp som kan orsaka plant brott är sprickgrupp 5 (325°/80°) men 
skillnaden i strykning är för stor (25°) och den är brantare än pallvinkelns startvärde 
(70°). Vid 85° pallvinkel finns det en risk att sprickgrupp 5 orsakar ett plant brott enligt 
den kinematiska analysen. För att vara på den säkra sidan utförs en jämviktsanalys för 
blocket. Enligt jämviktsanalysen är blocket inte stabilt (FS=0,1) och därför väljs pallvin-
keln till 80° vilket motsvarar sprickgruppens stupning. 
 
På grund av att pallvinkeln kan vara maximalt 80° med hänsyn till plant brott är det den 
brantaste pallvinkel som undersöks för kilbrott. Den kinematiska analysen visar på att 
risken för kilbrott är liten och de sprickgrupper som kan skapa en kil är sprickgrupp 2 
och 5. Kilens skärning är utanför det mest kritiska området vilket bör resultera i en till-
räckligt hög sökerhetsfaktor. Enligt jämviktsanalysen uppfyller kilen stabilitetsvillkoret 
(FS=1,84) vilket innebär att en pallvinkel på 80° är acceptabel med avseende på kilbrott.  
 
Risken för överstjälpning är liten men den ökar snabbt när pallvinkeln höjs och en pall-
vinkel över 80° rekommenderas inte. Därför väljs en pallvinkel på 80° för designdomän 
2. 
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För att fånga 85 % av stenarna med en 80° pallvinkel ska fångzonen vara 2,5 m vilket 
avrundas till 3 m enligt RocFall. Den totala bredden på fånghyllan inklusive kompensat-
ion för förväntad bakåtbrytning blir 10 m. Pallvinkeln är >60° vilket resulterar i att 
fånghyllans totala bredd inklusive kompensation för förväntad bakåtbrytning blir 15 m 
enligt Ritchies designkriterium.  
 

Designdomän 3 
Inget plant brott kan ske inom designdomän 3 eftersom skillnaden i strykning är för 
stor mellan sprickgrupperna och släntstrykningen. Det innebär att plant brott inte på-
verkar valet av pallvinkel. Inget kilbrott kan ske eftersom samtliga skärningar sker utan-
för de kritiska områdena.  
 
Överstjälpningsbrott kan ske med 80° pallvinkel men risken är liten. En ökning av pall-
vinkeln medför att risken för överstjälpningsbrott ökar och därför rekommenderas en 
pallvinkel på 80° för designdomän 3. Eftersom det är samma pallvinkel som för design-
domän 2 blir fånghyllans bredd 10 m enligt RocFall och 15 m enligt Ritchies designkri-
terium. 
 

Designdomän 4 
Inom designdomän 4 kan sprickgrupp 1 orsaka plant brott eftersom skillnaden mot 
släntstrykningen är mindre än 20°. Dock är sprickgrupp 1 betydligt flackare än frikt-
ionsvinkeln vilket medför att blocket är stabilt. Enligt den kinematiska analysen kan 
även plant brott ske på grund av sprickgrupp 4. Men skillnaden mot släntstrykningen är 
28° för sprickgrupp 4 vilket inte uppfyller kravet på 20° och därför antas blocket vara 
stabilt. Risken för att plant brott ska ske på grund av sprickgrupp 4 ökar inte heller när 
pallvinkeln höjs. Det betyder att pallvinkeln inte begränsas av plant brott. 
 
Den kinematiska analysen för kilbrott tyder på att en kil bildas av sprickgrupp 2 och 4. 
Eftersom skärningen sker inom det mest kritiska området kan kilen vara instabil. Jäm-
viktsanalysen tyder på att det finns en stor kil (780 ton) som inte uppfyller stabilitetsvill-
koret (FS=0,56). Genom att sänka pallvinkeln till 57° försvinner kilen vilket resulterar i 
att stabilitetsvillkoret uppfylls. För designdomän 1 antogs kilen bli så pass liten att en 
sänkning till samma vinkel som strukturen inte var nödvändig. Det antagandet kan inte 
användas för den här kilen eftersom den blir betydligt större om den inte sänks till 57°. 
 
Eftersom pallvinkeln kan vara maximalt 57° med hänsyn till kilbrott är det den vinkeln 
som överstjälpningsbrott undersöks för. Vid en pallvinkel på 57° uppfylls inte villkoret 
   (     )     och därför får designdomän 4 en pallvinkel på 57°.  
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Den flacka pallvinkeln gör att fångzonens bredd blir 7,5 m, som avrundas till 8 m, och 
fånghyllans totala bredd blir 15 m enligt RocFall. Fångzonens bredd ska enligt Ritchies 
designkriterium vara 6,1 m för pallvinklar mellan 50-60° vilket avrundas till 6 m och 
den totala bredden på fånghyllan blir 13 m. 
 

Designdomän 5 
I denna designdomän finns ingen risk för plant brott eftersom skillnaden mot slänt-
strykningen är för stor och det innebär att plant brott inte begränsar valet av pallvinkel. 
En kil skapas av sprickgrupp 3 och 4 men eftersom skärningen är utanför de kritiska 
områdena bör kilen vara stabil. Jämviktsanalysen visar på att kilen uppfyller stabilitets-
villkoret (FS=1,87).  
 
Risk för överstjälpning med 80° pallvinkel är liten men en ökning av pallvinkeln re-
kommenderas inte eftersom det medför att risken för överstjälpningsbrott ökar. För de-
signdomän 5 rekommenderas en pallvinkel på 80°. Denna designdomän har samma 
pallvinkel som designdomän 2 och därför blir fånghyllans bredd 10 m enligt RocFall och 
15 m enligt Ritchies designkriterium. 
 

Designdomän 6 
Risk för plant brott existerar på grund av sprickgrupp 4 och eftersom blocket som skapas 
är brantare än friktionsvinkeln kan blocket vara instabilt. Jämviktsanalysen visar på att 
blocket inte uppfyller stabilitetsvillkoret (FS=0,22). För att eliminera blocket helt kan 
pallvinkeln sänkas till 69° men en 70° pallvinkel är rimligare. Även om blocket inte för-
svinner helt vid 70° pallvinkel lär det, likt för designdomän 1, försvinna vid produkt-
ionsskjutning och skrotning eftersom det är så tunt. 
 
Eftersom pallvinkeln kan vara maximalt 70° med hänsyn till plant brott är det startvär-
det på pallvinkeln som används vid undersökning av kilbrott. Den kinematiska analysen 
tyder på att det finns två kilar som skapas men båda kilarna bör vara stabila eftersom 
skärningarna sker utanför det mest kritiska området. Enligt jämviktsanalysen uppfyller 
den kil som ligger närmast det mest kritiska området stabilitetsvillkoret (FS=2,32) vilket 
betyder att ingen ytterligare sänkning av pallvinkeln är nödvändig för kilbrott.  
 
Ingen risk för överstjälpningsbrott föreligger vilket innebär att designdomän 6 får en 
pallvinkel på 70°. Samma pallvinkel som designdomän 1 gör att fånghyllans bredd är 12 
m enligt RocFall och 15 m enligt Ritchies designkriterium. 
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Designdomän 7 
Den sprickgrupp som hade kunnat orsaka plant brott är sprickgrupp 1 men den är be-
tydligt flackare än friktionsvinkeln vilket medför att blocket blir stabilt. En jämviktsana-
lys behöver inte utföras. Även kilbrott kan uteslutas eftersom samtliga skärningar är ut-
anför de kritiska områdena vilket kommer resulterar i att kilarna är stabila. En jämvikts-
analys är inte nödvändig. 
 
Risk för överstjälpning finns men med en 80° pallvinkel är risken låg och en höjning 
rekommenderas inte eftersom det medför att risken för överstjälpning ökar. På grund av 
att endast överstjälpningsbrott är begränsande väljs en pallvinkeln för designdomän 7 
till 80°. Eftersom det är samma pallvinkel som för designdomän 2 blir fånghyllans bredd 
10 m enligt RocFall och 15 m enligt Ritchies designkriterium. 
 

Summering 
I Tabell 4.17 sammanfattas samtliga pallvinklar och fånghyllors bredd. Fånghyllornas 
bredd för respektive designdomän beräknad med RocFall är markerat med blå färg och 
övriga värden motsvarar bredden bestämd med hjälp av Ritchies designkriterium. Skill-
naden mellan resultaten är att enligt RocFall ökar fånghyllans bredd med flackare pall-
vinkeln medan Ritchies designkriterium visar tvärtom. Eftersom Ritchies designkrite-
rium är baserade på praktiska tester används fånghyllornas bredd bestämda utifrån 
detta. Skillnaden mot den tidigare undersökningen är att designdomän 2 och 3 har fått 
en brantare pallvinkel medan designdomän 4 och 6 har fått en flackare pallvinkel. 

Tabell 4.17 Pallvinkel, fånghyllans bredd och pallhöjd för respektive designdomän. 

Designdomän Pallvinkel [°] Fånghyllans bredd [m] Pallhöjd [m] 
(dubbelpall)  

1 70° 12  15 30 

2 80° 10  15 30 

3 80° 10  15 30 

4 57° 15  13 30 

5 80° 10  15 30 

6 70° 12  15 30 

7 80° 10  15 30 
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4.8.2 Storskalig släntstabilitet 

Den storskaliga släntstabiliteten begränsas av pallvinklarna och fånghyllornas bredd. 
Eftersom varje domän innehåller en ramp enligt Bergman (2013) kommer in-
terrampsläntvinkeln bli den brantaste vinkeln och genom att anta att interrampslänten 
är 300 m hög behandlas det värsta fallet. För att beräkna den preliminära in-
terrampsläntvinkeln måste pallens höjd och totala bredd vara känd. I pallens totala 

bredd ingår fånghyllans bredd (y) plus den bredd som pallvinkeln skapar  
  

      
  där (x) 

är pallvinkeln, se Figur 4.20. Med Formel 4.1 kan interrampsläntvinkeln beräknas. 
 

 

Figur 4.20 Total pallbredd. 

                          (
  

  

      
  

)  Formel 4.1 

 
I Tabell 4.18 kan de preliminära interrampsläntvinklarna för respektive designdomän 
ses. De numeriska modellerna behöver inte utföras för samtliga designdomäner utan det 
räcker om den brantaste interrampsläntvinkeln för respektive domän studeras eftersom 
det blir det värsta fallet. Om stabilitetsvillkoret (FS=1,3) inte uppfylls för brantaste in-
terrampsläntvinkeln minskas vinkeln till det att stabilitetsvillkoret är uppfyllt. 
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Tabell 4.18 Preliminära interrampsläntvinklar. 

Domän Designdomän Interrampsläntvinkel [°] Total slänthöjd [m] 

SW 
1 49 

300 

 

2 56 

FW 
3 56 
4 43 

NE 5 56 

 HW 
6 49 
7 56 

 
Materialparametrarna för den mest förekommande bergarten (Trakyandesit) används för 
samtliga domäner. I Tabell 4.19 kan materialparametrarna ses och enligt QBAS är Traky-
andesiten starkare i malmen men skillnaden är så pass liten att den fortfarande klassas 
som bra. RMRBAS visar på att det inte skiljer mycket mellan de olika domänerna. Tabell 
4.20 visar beräknade värden för GSI. 

Tabell 4.19 Materialparametrar för respektive domän. 

Läge QBAS  QBAS  

stdav 
RMRBAS  RMRBAS  

stdav 
σci [MPa] ± stdav 

HW 9,97 ±2,9 63 ±9 135,9±84,9 

ORE 21,01 ±3,65 63 ±7 144,9±79,7 

FW 10,71 ±3,43 65 ±7 138,9±83,2 

Totalt 16,88 ±3,64 64 ±8 140,3±82,4 

Tabell 4.20 GSI för respektive domän. 

Läge GSI (QBAS) GSI (QBAS)  
minus stdav 

GSI (RMRBAS)  GSI (RMRBAS)  
minus stdav 

HW 53 52 58 49 

ORE 56 55 58 51 

FW 53 52 60 53 

Totalt 55 54 59 51 

 
Inget enaxiellt tryckhållfasthetstest har utförts i detta arbete och därför används Formel 
3.9 och faktorn 22 för att räkna om punktlastindex till enaxiell tryckhållfasthet. Ef-
tersom Q-systemet normalt används i tunneldesign rekommenderar bland andra Read 
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& Stacey (2009) att i första hand använda RMR vid omräkning av GSI och därför har 
RMRBAS valts vid framtagning av parameterar till den numeriska analysen. Skillnaderna 
mellan domänerna är små och därför används totala värdet för bergarten. Ekvivalenta 
värden för storskalig hållfasthet har uppskattats via Hoek-Browns brottvillkor (Hoek 
m.fl., 2002) med hjälp av datorprogrammet RocLab (Rocscience, 2013b). Även bergmas-
sans ekvivalenta kohesion och friktionsvinkel har bestämts via linjär anpassning till 
Mohr-Coulombs brottvillkor med hjälp av RocLab. I RocLab har spänningarna definie-
rats för en slänt vilket innebär att en höjd på slänten och tungheten på bergmassan har 
angetts. Primärspänningarna beräknas med Formel 3.13, Formel 3.14 samt Formel 3.15. 
Eftersom ingen elasticitetsmodul finns tillgänglig har en faktor (MR) för den mest före-
kommande bergarten använts. Genom att multiplicera faktorn med den enaxiella tryck-
hållfastheten erhålls en elasticitetsmodul. Inga storskaliga strukturer har tagits med i 
modellen. Indatat till RocLab för material 2 har beräknats med Formel 3.12. Tabell 4.21 
visar indata och antagna värden till den numeriska analysen.  

Tabell 4.21 Indata och antagna värden för numerisk analys där brunt fält är värden be-
räknade med RocLab. 

Material Material 1 
D=0.7 Traky 

Material 1 
D=1.0 Traky 

Material 2 
D=1.0 Traky - stdav 

Bergart Trakyandesit Trakyandesit Trakyandesit  

RMRBAS 64 64 56 

σci [MPa] 140,3 140,3 57,9 

GSI 59 59 51 

mi 20 20 20 

Disturbance factor (D) 0,7 1,0 1,0 

Slänthöjd [m] 300 300 300 

Densitet [kg/m3] 2923 2923 2750 

Tvärkontraktionstal, v 0,25 0,25 0,25 

MR 400 400 400 

Draghållfasthet, σt [MPa] 0,18 0,14 0,03 

Friktionsvinkel [°] 46,0 40,5 29,6 

Kohesion [MPa] 2,6 2,1 1,1 

Elasticitetsmodul [GPa]  10,6 6,4 1,6 
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Uppställning av modell 
Elementindelning i modellen är som finast närmast slänten (ca 5x5 m rutor) och blir 
grövre med ökande avstånd från slänten. Modellen är 4 gånger släntens höjd i djup och 
5 gånger släntens höjd i bredd för att undvika störningar från randen. Gravitation, stora 
töjningar (Large-strain) och primärspänningar används för jämviktsberäkningen och 
därefter läggs även grundvattenförhållanden in för den plastiska analysen och för beräk-
ning av säkerhetsfaktorn. Enligt de piezometermätningar som är utförda bedöms grund-
vattenytan ligga ca 8 m under markytan. Figur 4.21 och Figur 4.22 visar den numeriska 
modellen i jämvikt för material 1 (medelvärdet av trakyandesit), fall (i) (D=1,0) och 
största horisontalspänningen vinkelrät mot slänten. Plottar för övriga modeller visas i 
Bilaga H. 
 

 

Figur 4.21 Numerisk modell för 56° släntvinkel med material 1 och fall (i) beräknad till 
jämvikt. 
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Figur 4.22 Numerisk modell för 56° släntvinkel med material 1 och fall (i) beräknad till 
jämvikt. Förstorad bild.  

För att verifiera att modellerna fungerar som de ska kontrolleras spänningsplottar och 
plastiska plottar. Om plasticering uppstår vid randen måste modellen göras större. En-
ligt Figur 4.23 och Figur 4.24 är spänningarna korrekta och plasticeringen sker endast 
vid slänten vilket också är korrekt. 
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Figur 4.23 Vertikala primärspänningar för 56° släntvinkel med material 1 och fall (i) 
beräknad till jämvikt. 

 

Figur 4.24 Plasticering för 56° släntvinkel med material 1 och fall (i) beräknad till jäm-
vikt. 
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Eftersom jämviktsberäkningen visar ett korrekt resultat utförs plastiska beräkningar och 
beräkningar för säkerhetsfaktorn. Enligt den plastiska beräkningen med grundvatteny-
tan enligt fall 1 (odränerad slänt) har inte de plasticerade områdena ökat särskilt mycket, 
se Figur 4.25. Säkerhetsfaktorn är beräknad till 1,38 för den odränerade slänten och 
tendenser till cirkulärt skjuvbrott kan ses i Figur 4.26 men slänten är stabil eftersom sä-
kerhetsfaktorn uppfyller stabilitetsvillkoret. Figur 4.27 visar säkerhetsfaktorn för fall 2 
(dränerad slänt) och där är säkerhetsfaktorn 2,15 vilket är korrekt eftersom dräneringen 
ska göra att säkerhetsfaktorn ökar.   
 

 

Figur 4.25 Plasticering för 56° släntvinkel med fall 1, material 1 och fall (i). 
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Figur 4.26 Skjuvtöjning för 56° släntvinkel med fall 1, material 1 och fall (i). 

 

Figur 4.27 Skjuvtöjning för 56° släntvinkel med fall 2, material 1 och fall (i).  



 

76 
 

Samma tillvägagångssätt har använts för samtliga modeller som har skapats och i Tabell 
4.22 visas beräknad säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn uppfyller stabilitetsvillkoret 
(FS=1,3) för samtliga modeller förutom för fallet när slänten är odränerad, D=1,0 och 
material 2 används. Men med dränering blir säkerhetsfaktorn tillräckligt hög även för 
det fallet. Det innebär att om dränering utförs till ett horisontellt djup om 100 m kan 
föreslagna interrampsläntvinklar enligt Tabell 4.18 användas. 

Tabell 4.22 Beräknad säkerhetsfaktor för 56° interrampsläntvinkel. 

Släntvinkel Grundvatten-
förhållanden 

Material Disturbance 
factor (D) 

Spännings-
riktning 

Säkerhetsfaktor 

56° 

Odränerad 1 0,7/1,0 
Vinkelrät 1,5 
Parallellt 1,51 

Dränerad 1 0,7/1,0 
Vinkelrät 2,57 
Parallellt 2,56 

Odränerad 1 1,0 
Vinkelrät 1,38 
Parallellt 1,38 

Dränerad 1 1,0 
Vinkelrät 2,15 
Parallellt 2,12 

Odränerad 2 1,0 
Vinkelrät 0,79 
Parallellt 0,77 

Dränerad 2 1,0 
Vinkelrät 1,35 
Parallellt 1,30 

4.8.3 Bergmekaniska designvillkor 

I Tabell 4.23 och Figur 4.28 presenteras de uppdaterade bergmekaniska designvillkoren 
för Mertainen. Ramphyllans bredd är hämtad från den tidigare undersökningen gjord av 
Bergman (2013). Designvillkoren kan användas under förutsättning att dränering utförs 
till ett horisontellt djup om 100 m till 2/3 av släntens höjd.  

Tabell 4.23 Uppdaterade bergmekaniska designvillkor för Mertainen. 

Domän SW FW NE HW 
Designdomän 1 2 3 4 5 6 7 
Pallvinkel 70° 80° 80° 57° 80° 70° 80° 
Pallhöjd 2x15 m 
Fånghyllans bredd 15 m 15 m 15 m 13 m 15 m 15 m 15 m 
Ramphyllans bredd 40 m 
Interrampsläntvinkel 49° 56° 56° 43° 56° 49° 56° 
Total slänthöjd 300 m 
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Figur 4.28 Uppdaterade bergmekaniska designvillkor för Mertainen. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Totalt skulle sex borrhål filmas för att sedan strukturkarteras men filmningen av borrhå-
len i liggväggen misslyckades där ena hålet endast kunde filmas till 50 m djup och det 
andra hålet kunde inte filmas eftersom det var fruset. I den nordöstra domänen finns 
det inget nytt borrhål utan enbart ett borrhål från den tidigare undersökningen som 
ligger rätt nära domänen. På grund av det kan strukturkarteringen ses som en osäkerhet 
vid palldesign för både liggväggen och för den nordöstra delen. För hängväggen och för 
den sydvästra delen finns det däremot bättre information om strukturer vilket borde ge 
ett bättre resultat för palldesignen.  
 
I det här arbetet har mer material för kärnkartering inom planerade slänter tagits fram 
jämfört med den tidigare undersökningen. Men även fast det finns en större mängd 
material från planerade slänter kan underlaget ses som en osäkerhet. Detta eftersom det 
egentligen endast är fyra borrhål inom de planerade slänterna, HW och FW, som är 
placerade i sidoberget. Underlaget hade blivit bättre om de tidigare och nya undersök-
ningarna hade slagits ihop men det var inte möjligt eftersom de har karterats olika. Det 
kan ändå sägas att den mängd material som finns i detta arbete, speciellt kring de plane-
rade slänterna, ger ett bättre underlag för den numeriska analysen jämfört med den tidi-
gare undersökningen. 
 
På grund av att inget enaxiellt tryckhållfasthetstest har utförts för det här arbetet har en 
omräkning av punktlastindex använts. Spridningen av resultatet för punktlastindex är 
stor vilket medför en stor standardavvikelse. Om standardavvikelsen subtraheras från 
den omräknade enaxiella tryckhållfastheten blir värdet mindre än hälften av startvärdet. 
Något som kan vara en bidragande orsak till spridningen är att det upplevdes som att 
mätaren inte registrerade korrekt värde eftersom utrustningen vid flertalet tillfällen fick 
arbeta hårt, som när högre värden uppmättes, för att spräcka provet men ändå registre-
rades väldigt låga värden. En annan orsak till spridningen kan bero på att utrustningen 
är driven med tryckluft vilket gör att det är svårt att få ett jämt tryck som med t.ex. en 
hydrauldriven utrustning. Eftersom inget enaxiellt tryckhållfasthetstest har utförts kunde 
inte heller någon jämförelse av förhållandet mellan enaxiella prover och punktlasttester 
göras. 
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Domänindelningen har enbart utförts efter dagbrottets geometri och anledning till det 
är den begränsade fältkarteringen av provbrytningen samt på grund av att borrhålen inte 
är särskilt tätt borrade. Det är därför svårt att göra en domänindelning med hänsyn till 
strukturerna. Det är även samma anledning till varför inte en indelning med hänsyn till 
bergmassan har utförts. Med ett befintligt dagbrott hade det varit lättare att göra en vi-
suell indelning efter både strukturer och bergmassans egenskaper. Dock kan indelning-
en anses vara tillräcklig i ett så här tidigt stadie. 
 
Palldesign som har utförts med både kinematisk analys och jämviktsanlys skiljer sig från 
den tidigare undersökningen där enbart kinematisk analys använts. Att kombinera både 
kinematisk analys och jämviktsanalys gav en bättre förståelse om hur brottet kunde ske 
och dessutom gavs en säkerhetsfaktor på kilen/blocket. Det gick snabbt att få reda på 
säkerhetsfaktorn med jämviktsanalys för den kil/block som upptäcktes i den kinema-
tiska analysen eftersom programmen är väldigt användarvänliga. Palldesignen för det här 
arbetet har ett bättre underlag för strukturer, som nämndes tidigare, vilket har gjort att 
pallvinklarna har ändrats för liggväggen, hängväggen och för den sydvästra delen. Något 
som visar på hur viktigt det är att ha ett brett underlag med indata är att en sänkning av 
pallvinkeln för designdomän 4 och 6 var nödvändig för att uppnå stabila förhållanden. 
Det innebär att om inte detta arbete hade utförts är det möjligt att för branta pallvinklar 
hade rekommenderats. Likadant gäller för designdomän 2 och 3 där en brantare pall-
vinkel kunde väljas vilket betyder att en för flack pallvinkel hade skapats enligt den tidi-
gare undersökningen. RocFall användes för att bestämma fånghyllans bredd men resulta-
tet visade sig orimligt eftersom den visade tvärtom mot Ritchies designkriterium, som är 
baserad på praktiska försök, och därför valdes Ritchies designkriterium vid bestämning 
av fånghyllans bredd. Den indata för materialet i slänten som skulle definieras i RocFall 
är oerhört känslig för förändringar vilket gör att resultatet inte blir särskilt pålitligt. Där-
för är det bättre att istället välja fånghyllans bredd enligt Ritchies designkriterium där 
materialparametrarna inte påverkar resultatet utan där det enbart beror på pallhöjd och 
pallvinkel.   
 
I den storskaliga släntstabiliteten är materialparametrarna en osäkerhet eftersom det 
fortfarande finns en relativt liten mängd material från planerade slänter. Men det har 
ändå förbättrats jämfört med den tidigare undersökningen eftersom det nu finns mer 
material från liggväggen. För det konservativa antagandet om stört berg i hela bergmas-
san i kombination med material 2 och odränerade förhållanden uppfylls inte stabilitets-
villkoret (FS=1,3) men om dränering används är stabilitetsvillkoret uppfyllt. Endast den 
brantaste vinkeln har kontrollerats med numerisk analys och eftersom stabilitetsvillkoret 



 

81 
 

uppfylldes vid dränerade förhållanden gjordes ingen modell för de lägre släntvinklarna 
eftersom en sänkning av släntvinkeln medför en högre säkerhetsfaktor. Om slänterna 
dräneras kan de bergmekaniska designvillkoren enligt Tabell 4.22 användas för Mertai-
nens dagbrott.  
  



 

82 
 

 
  



 

83 
 

6 REKOMMENDATIONER 

På grund av den misslyckade filmningen av borrhålen i liggväggen och det begränsade 
underlaget inom den nordöstra domänen rekommenderas fortsatta undersökningar och 
insamling av data i takt med att brytningen pågår för att verifiera de uppdaterade de-
signvillkoren. Ett förslag till kompletteringsborrning för kärnkartering och filmning av 
borrhål visas i Figur 6.1 där borrhålen är riktade mot dagbrottsbotten för att skära pla-
nerade slänter. Borrhålen bör vara ca 300 m långa vilket för sju borrhål blir en total 
längd om ca 2100 m. En komplettering enligt Figur 6.1 skulle ge ett bredare underlag 
för sidoberget inom planerade slänter. Fältkarteringen av pallar och slänter under på-
gående brytning rekommenderas för insamling av data samt för att undersöka om stor-
skaliga strukturer existerar. 
 

 

Figur 6.1 Placering av föreslagna borrhål för kompletteringsborrning. 
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För att om möjligt optimera pallvinklarna rekommenderas det att en uppdaterad indel-
ning av domänerna med avseende på bergmassan och strukturer utförs när ett bättre 
underlag finns tillgängligt. Lämpligtvis kan en visuell indelning av domäner utföras i 
samband med fältkartering av pallar och slänter under pågående brytning. 
 
Dränering enligt Figur 3.16 rekommenderas för samtliga slänter för att stabila förhål-
landen skall uppnås med avseende på de material som har använts i detta arbete. Dräne-
ring av slänterna till ett horisontellt avstånd om minst 100 m kan utföras i takt med att 
brytningen går nedåt. 
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BILAGA A Karteringsprotokoll 
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Kärnkarteringsprotokoll 
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Fältkarteringsprotokoll 
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PLT-protokoll 
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BILAGA  B Poängsättning Q-systemet 
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Poängsättning del 1 
 



 

B-3 
 

Poängsättning del 2 
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BILAGA  C Bergartsdiagram
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Figur C-1 Bergartsdiagram. 
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BILAGA  D Konturplottar strukturkartering



 

D-2 
 

 

Figur D-1 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för hela borrhål MER13001. 
Högst upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst 
ned är enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. 
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Figur D-2 Konturplottar efter indelning av borrhål MER13001 i intervall om 100 m. 
Högst upp är 0-100 m, mitten 100-200 m och längst ned 200-240 m. Anledningen till 
att den nedre plotten skiljer sig lite mot de två övre beror mest troligt på den kortare 
sträcka som är plottad. 
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Figur D-3 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för hela borrhål MER13002. 
Högst upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst 
ned är enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. 
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Figur D-4 Konturplottar efter indelning av borrhål MER13002 i intervall om 100 m del 
1. Högst upp är 0-100 m och längst ned är 100-200 m, skillnaderna mellan plottarna är 
små. 
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Figur D-5 Konturplottar efter indelning av borrhål MER13002 i intervall om 100 m del 
2. Högst upp är 200-300 m och längst ned är 300-411 m, skillnaderna mellan plottarna 
är små även här. 
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Figur D-6 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för hela borrhål MER13003. 
Högst upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst 
ned är enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. För den nedre plotten 
har inga sprickgrupper tagits fram på grund av att det är så få strukturer. 
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Figur D-7 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för hela borrhål MER13005. 
Högst upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst 
ned är enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. 
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Figur D-8 Konturplottar efter indelning av borrhål MER13005 i intervall om 100 m. 
Högst upp är 0-100 m, mitten 100-200 m och längst ned 200-257 m. Skillnaderna mel-
lan plottarna är inte särskilt stora för detta borrhål. 
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Figur D-9 Konturplottar med identifierade sprickgrupper för hela borrhål MER13006. 
Högst upp är samtliga strukturer plottade där blå linje visar borrhålets riktning. Längst 
ned är enbart öppna sprickor, hålrum och krosszoner plottade. 
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Figur D-10 Konturplottar efter indelning av borrhål MER13006 i intervall om 100 m. 
Högst upp är 0-100 m och längst ned är 100-217 m, skillnaderna mellan plottarna är 
inte stora.
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BILAGA E Kinematisk analys



 

E-2 
 

Designdomän 1 

 

Figur E-1 Kinematisk analys plant brott för 70° pallvinkel. 

 

Figur E-2 Kinematisk analys kilbrott för 70° pallvinkel. 

 



 

E-3 
 

 

Figur E-3 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 70° pallvinkel. 

 

Figur E-4 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 70° pallvinkel. 
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Designdomän 2 
 

 

Figur E-5 Kinematisk analys plant brott för 85° pallvinkel. 

 

Figur E-6 Kinematisk analys kilbrott för 80° pallvinkel. 
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Figur E-7 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 80° pallvinkel.  

 

Figur E-8 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel.  
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Designdomän 3 

 

Figur E-9 Kinematisk analys plant brott för 85° pallvinkel. 

 

Figur E-10 Kinematisk analys kilbrott för 85° pallvinkel.  
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Figur E-11 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 80° pallvinkel.  

 

Figur E-12 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel.  
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Designdomän 4 
 

 

Figur E-13 Kinematisk analys plant brott för 85° pallvinkel.  

 

 

Figur E-14 Kinematisk analys kilbrott för 65° pallvinkel.  
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Figur E-15 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 57° pallvinkel.  

 

Figur E-16 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 57° pallvinkel.  
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Designdomän 5 
 

 

Figur E-17 Kinematisk analys plant brott för 85° pallvinkel.  

 

 

Figur E-18 Kinematisk analys kilbrott för 85° pallvinkel.  

 



 

E-11 
 

 

 

Figur E-19 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 80° pallvinkel.  

 

Figur E-20 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel.  
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Designdomän 6 
 

 

Figur E-21 Kinematisk analys plant brott för 80° pallvinkel.  

 

 

Figur E-22 Kinematisk analys kilbrott för 70° pallvinkel.  
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Figur E-23 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 70° pallvinkel.  

 

 

Figur E-24 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 70° pallvinkel.  
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Designdomän 7 
 

 

Figur E-25 Kinematisk analys plant brott för 85° pallvinkel.  

 

Figur E-26 Kinematisk analys kilbrott för 85° pallvinkel.  
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Figur E-27 Kinematisk analys direkt överstjälpning för 80° pallvinkel.  

 

Figur E-28 Kinematisk analys böjningsöverstjälpning för 80° pallvinkel.  





 

F-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA  F Jämviktsanalys



 

F-2 
 

Designdomän 1 

Tabell F-1 Indata RocPlane designdomän 1. 

Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 80 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 

 

Figur F-1 Jämviktsanalys plant brott för 70° pallvinkel. 
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Tabell F-2 Indata Swedge designdomän 1. 

Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 300 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 69 & 80 
Sprickgruppernas strykning [°] 10 & 325 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 

 

 

Figur F-2 Jämviktsanalys kilbrott för 70° pallvinkel. 
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Designdomän 2 

Tabell F-3 Indata RocPlane designdomän 2. 

Designdomän  2 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 80 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 

 

Figur F-3 Jämviktsanalys plant brott 85° pallvinkel.  
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Tabell F-4 Indata Swedge designdomän 2. 

Designdomän  2 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 300 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 38 & 80 
Sprickgruppernas strykning [°] 188 & 325 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 

 

Figur F-4 Jämviktsanalys kilbrott, 85° pallvinkel.  
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Designdomän 4 

Tabell F-5 Indata Swedge designdomän 4. 

Designdomän  4 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 65 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 200 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 51 & 46 
Sprickgruppernas strykning [°] 106 & 172 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 
 

 

Figur F-5 Jämviktsanalys kilbrott, 65° pallvinkel. 
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Designdomän 5 

Tabell F-6 Indata Swedge designdomän 5. 

Designdomän  5 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 80 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 110 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 48 & 77 
Sprickgruppernas strykning [°] 173 & 30 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 
 

 

Figur F-6 Jämviktsanalys kilbrott, 85° pallvinkel. 
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Designdomän 6 

Tabell F-7 Indata RocPlane designdomän 6. 

Designdomän  6 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 80 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Bergmassans tunghet 
[MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stup-
ning [°] 69 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvin-
kel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 
 

 

Figur F-7 Jämviktsanalys plant brott, 80°pallvinkel.  
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Tabell F-8 Indata Swedge designdomän 6. 

Designdomän  6 
Beräkningsmetod Deterministisk 
Pallvinkel [°] 80 
Pallhöjd [m] 30 
Pallbredd [m] 20 
Släntstrykning [°] 45 
Bergmassans tunghet [MN/m3] 0,02923 
Pallkrönets lutning [°] 0 
Sprickgruppernas stupning [°] 48 & 69 
Sprickgruppernas strykning [°] 170 & 22 
Sprickytans vågighet [°] 0 
Sprickornas friktionsvinkel [°] 30 
Kohesion [MPa] 0 
 
 

 

Figur F-8 Jämviktsanalys kilbrott, 70° pallvinkel. 

  



 

F-10 
 

Designdomän 7 
 

 

Figur F-9 Jämviktsanalys plant brott, 85° pallvinkel. 

 

 

Figur F-10 Jämviktsanalys kilbrott, 85° pallvinkel.  
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BILAGA  G RocFall 
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Designdomän 1 och 6 

Tabell G-1 Indata RocFall 70° pallvinkel. 

Beräkningsmetod Stel kropp 
Pallvinkel [°] 70 
Pallhöjd [m] 30 
Densitet [kg/m3] 2923 
Friktionsvinkel [°]  30 
Stenstorlek [kg] Små:10±2 Stora: 1000±200 
Stenform Sfärisk, oval, femhörning, sexhörning, romb samt 

kvadratisk 
Antal stenar 500 små och 500 stora 
Skyddsvall 1 m hög och 3 m bred 
Material pallkant Normal=0.45 & tangentiell=0.85 
Material fånghylla Normal=0.35 & tangentiell=0.75 
Horisontell hastighet på sten [m/s] 1 
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Figur G-1 Analys med RocFall 70 pallvinkel och modell 1. 
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Figur G-2 Analys med RocFall för 70° pallvinkel och modell 2 där 85 % av stenarna 
stoppas. 
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Figur G-3 Analys med RocFall för 70° pallvinkel och modell 2 där 100 % av stenarna 
stoppas. 
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Designdomän 2, 3, 5 och 7 

Tabell G-2 Indata RocFall 80° pallvinkel. 

Beräkningsmetod Stel kropp 
Pallvinkel [°] 80 
Pallhöjd [m] 30 
Densitet [kg/m3] 0,02923 
Friktionsvinkel [°]  30 
Stenstorlek [kg] Små:10±2 Stora: 1000±200 
Stenform Sfärisk, oval, femhörning, sexhörning, romb samt 

kvadratisk 
Antal stenar 500 små och 500 stora 
Skyddsvall 1 m hög och 3 m bred 
Material pallkant Normal=0.45 & tangentiell=0.85 
Material fånghylla Normal=0.35 & tangentiell=0.75 
Horisontell hastighet på sten [m/s] 1 
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Figur G-4 Analys med RocFall för 80° pallvinkel och modell 1. 
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Figur G-5 Analys med RocFall för 80° pallvinkel och modell 2 där 85 % av stenarna 
stoppas. 
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Figur G-6 Analys med RocFall för 80° pallvinkel och modell 2 där 100 % av stenarna 
stoppas. 

  



 

G-10 
 

Designdomän 4 

Tabell G-3 Indata RocFall 57° pallvinkel. 

Beräkningsmetod Stel kropp 
Pallvinkel [°] 80 
Pallhöjd [m] 30 
Densitet [kg/m3] 0,02923 
Friktionsvinkel [°]   
Stenstorlek [kg] Små:10±2 Stora: 1000±200 
Stenform Sfärisk, oval, femhörning, sexhörning, romb samt 

kvadratisk 
Antal stenar 500 små och 500 stora 
Skyddsvall 1 m hög och 3 m bred 
Material pallkant Normal=0.45 & tangentiell=0.85 
Material fånghylla Normal=0.35 & tangentiell=0.75 
Horisontell hastighet på sten [m/s] 1 
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Figur G-7 Analys med RocFall för 57° pallvinkel och modell 1. 
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Figur G-8 Analys med RocFall för 57° pallvinkel och modell 2 där 85 % av stenarna 
stoppas. 

 



 

G-13 
 

 

Figur G-9 Analys med RocFall för 57° pallvinkel och modell 2 där 100 % av stenarna 
stoppas. 
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BILAGA  H Numerisk analys 
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Medelvärde av materialparametrar med D=1.0 

 

Figur H-1 Jämviktsberäkning. 

 

Figur H-2 Största horisontella primärspänningen vinkelrät mot slänten sxx. 
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Figur H-3 Vertikala primärspänningen syy. 

 

 

Figur H-4 Minsta horisontella primärspänningen szz. 
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Figur H-5 Plasticering för dränerad slänt med största horisontella spänningarna vinkel-
rät mot slänten. 

 

Figur H-6 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 
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Figur H-7 Skjuvtöjning för dränerad slänt med största horisontella spänningarna vinkel-
rät mot slänten 

 

Figur H-8 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna paral-
lellt med slänten. 
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Figur H-9 Skjuvtöjning för dränerad slänt med största horisontella spänningarna paral-
lellt med slänten. 
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Medelvärde av materialparametrar med D=0.7/1.0 

 

Figur H-10 Jämviktsberäkning. 

 

Figur H-11 Största horisontella primärspänningen vinkelrät mot slänten sxx. 
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Figur H-12 Vertikala primärspänningen syy. 

 

Figur H-13 Minsta horisontella primärspänningen szz. 
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Figur H-14 Plasticering för odränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 

 

Figur H-15 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 
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Figur H-16 Skjuvtöjning för dränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 

 

Figur H-17 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna pa-
rallellt med slänten. 
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Figur H-18 Skjuvtöjning dränerad slänt med största horisontella spänningarna parallellt 
med slänten. 
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Medelvärde av materialparametrar minus stdav och D=1.0 

 

Figur H-19 Jämviktsberäkning. 

 

Figur H-20 Största horisontella primärspänningen vinkelrät mot slänten sxx. 
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Figur H-21 Vertikala primärspänningen syy. 

 

Figur H-22 Minsta horisontella primärspänningen szz. 



 

H-14 
 

 

Figur H-23 Plasticering för odränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 

 

Figur H-24 Plasticering för dränerad slänt med största horisontella spänningarna vinkel-
rät mot slänten. 
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Figur H-25 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 

 

Figur H-26 Skjuvtöjning för dränerad slänt med största horisontella spänningarna vin-
kelrät mot slänten. 
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Figur H-27 Skjuvtöjning för odränerad slänt med största horisontella spänningarna pa-
rallellt med slänten. 

 

Figur H-28 Skjuvtöjning för dränerad slänt med största horisontella spänningarna paral-
lellt med slänten. 


