
FÖRSÖK MED HYDRAULISK SPRÄCKNING I LKABS 
GRUVOR I KIRUNA OCH MALMBERGET 

Hydraulic fracturing trials in LKABs mines in Kiruna 
and Malmberget 

Jonsson Kristina, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Malmberget 
Boeg-Jensen Patricia Klara, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna 

SAMMANFATTNING 
Brytning av höghållfasta spröda bergarter kan innebära en utmaning oavsett djup. Höga 
spänningar och seismiska händelser påverkar brytningen i LKABs underjordsgruvor, både i 
Malmberget och i Kiruna. Att finna metoder för att kontrollera den seismiska aktiviteten är 
nödvändigt för att kunna fortsätta brytningen mot djupet.  
I Kiruna underjordsgruva består liggväggen till stor del av höghållfasta och styva bergarter. När 
brytningen går mot större djup förväntas antalet händelser öka i antal och magnitud i 
liggväggen, vilket motiverar forskning kring metoder för att minska den seismiska risken. 
Hydraulisk spräckning har i ett flertal gruvor runt om i världen uppvisat potentialen att reducera 
antalet stora seismiska händelser.  
Malmberget underjordsgruva utgörs av ungefär 20 malmkroppar, i en del av dessa påbörjades 
brytningen under jord, efterlämnandes en takskiva. I Malmberget har intakt berg ovanför 
malmkroppen Printzsköld orsakat seismiska händelser som gett upphov till stora vibrationer i 
intilliggande bostadsområden. Hydraulisk späckning har här prövats i syfte att förbättra 
uppblockningen, så att den kan ske kontinuerligt och med färre störningar mot samhället.  
Målen med försöken i bägge gruvorna är att bestämma vilka injektionstryck och vattenflöden 
som behövs för att propagera sprickor i våra hårda och spröda bergarter. Sprickornas orientering 
och utbredning övervakades för att ligga till grund för design av en eventuell storskalig 
implementering.  
Spräckningsförsöket genomfördes i Kiruna underjordsgruva under maj 2017 och i Malmberget 
underjordsgruva mellan juni och augusti 2017.    

ABSTRACT 
Deep mining in hard brittle rock can be challenging. With high stress and seismicity impacting 
mining at LKAB’s Kiruna and Malmberget mines, the management of mining induced 
seismicity is crucial in order to continue deep mining.  
The host rock in the Kiruna underground mine consists mostly of high strength and stiff rock 
types, and these rock properties are typically found in seismically active areas. The number of 
large seismic events occurring in the Kiruna mine has increased both in frequency and 
magnitude, disturbing  production and endangering safety.  
The Malmberget underground mine consist of about 20 orebodies, some of which started some 
distance below the ground surface, leaving a crown pillar. In the Printzsköld orebody, caving 
ceased and significant seismic events occurred in the crown pillar causing large vibrations in 
the city of Malmberget, located adjacent to this orebody. Hydraulic fracturing selected as a trial 
method with the purpose of propagating the cave through the crown pillar and reducing the 
number of large seismic events.  
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The aim of the trials in both mines is to determine the fracturing pressures and flow rates 
necessary to propagate hydraulic fractures in the hard and brittle rock mass of both the Kiruna 
and Malmberget mines. The fracture orientation and propagation was measured, providing a 
basis for design of a larger borehole array. If the trials are successful, a large scale 
implementation will be considered, in order to manage the seismicity and improve the safety of 
our mines. 

The trial in Kiruna took place in May 2017, and the Malmberget trial from June to August 
2017.  

Introduktion 

Hydraulisk spräckning som en metod för att underlätta uppblockning och förbättra 
fragmentering introducerades redan för ca 20 år sedan (Van As and Jeffrey, 2000; Chen and 
Jeffrey, 2009). Spräckning har använts i kolgruvor (Jeffrey et al., 2013) likväl som i gruvor med 
hårdare bergarter (Catalan, 2015) och har använts i mer än 10 gruvor, främst i Chile och 
Australien.  
Injektering av vätska i bergmassan associeras ofta med seismisk aktivitet (Raleigh et al., 1976), 
försök har därför genomförts där man genom injektion av vatten in i bergmassan eller i 
förkastningar försökt avleda spänningar (Board et al., 1992). I en del fall har denna 
uppspräckning av bergmassan lett till att omfattningen av seismiska händelser med utfall har 
minskat. Denna artikel beskriver försök med hydraulisk spräckning i LKABs båda 
underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. LKAB har tillsammans med SCT Operations Pty 
Ltd samt CSIRO planerat och genomfört försöken.  

Bägge LKABs underjordsgruvor tillämpar storskalig skivrasbrytning, vilket leder till stora 
omfördelningar av horisontalspänningar runt det utbrutna området. I Kiruna medför detta  
spänningskoncentrationer på liggväggssidan med seismiska händelser som följd. I liggväggen 
finns viktig infrastruktur som fältortar och schakt, så att finna en metod för att minska risken 
för seismiska händelser med utfall är av stor vikt. I Kiruna var syftet med försöket att samla in 
data om sprickutbredning i liggväggen som kan ligga till grund för att designa en eventuell 
framtida storskalig tillämpning. Målet på sikt är att hitta ett verktyg för att reducera den 
seismiska aktiviteten i liggväggen i takt med att brytningen går mot djupet. 

I Malmberget sker brytningen i flera malmkroppar som är utspridda över ett stort område, så 
här är spänningsomfördelningen inte lika koncentrerad som i Kiruna. Flertalet händelser sker i 
hängväggarna och orsakar inga skador under jord, i stället orsakar de störningar (vibrationer) 
mot samhället som ligger intill industriområdet. I Malmberget ligger fokus på malmkroppen 
Printzsköld vars takskiva delvis slutade blocka upp i början av 2015. I samband med detta 
skedde ett flertal stora seismiska händelser (lokal magnitud > 2) vilka inte resulterade i några 
skador under jord men som däremot orsakade höga vibrationer i intilliggande samhälle. 
Hydraulisk spräckning av takskivan är tänkt som en tillämpning av metoden  för att förbättra 
uppblockningen samt för att lägga en grund till design av en eventuell storskalig tillämpning.
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Försök i Kiruna 

Bakgrund 
Antal seismiska händelser med stora magnituder och stora bergutfall har ökat i liggväggen i 
KUJ. Stora bergutfall utgör inte bara en fara för personsäkerheten utan  medför även  skador på 
infrastruktur och utrustning som i sin tur kan bromsa eller stoppa verksamheten. Med anledning 
av detta initierades försök med hydraulisk spräckning som en potentiell metod för att minska 
den seismiska risken i liggväggen. 
I försöket ingick planering och genomförande för spräckning av ett injekteringshål och i 
samband med detta mäta sprickorientering, sprickutbredning, sprickgeometri, tryck samt 
vattenvolymer. Planen för försöket var att i ett centralt injekteringshål göra 11 spräckningar 
med vatten på varierande djup längs hålet i syfte att bestämma om spräckning var möjligt i den 
höghållfasta bergmassan som liggväggen består av och med det spänningsförhållande som 
råder, samt att få en bild av hur spräcktrycket varierar med djupet. Utvärdering av metodens 
potential att reducera den seismiska risken ingick inte i försöket.  
Försöksuppställning 
Som försöksplats valdes produktionsområde 34 på 1137 m avvägning genom att väga samman 
ett flertal faktorer. Ett kriterium var att produktionsstörningarna skulle vara minimala samt att 
spräckningen skulle utföras på det djup där brytningsinducerade spänningskoncentrationer 
förväntas uppstå. Val av område var därtill beroende av rådande geologi och seismisk aktivitet. 
På produktionsområdet borrades ett 246 m malmparallellt injekteringshål samt fyra omgivande 
övervakningshål, M1-M4 till 150 samt 249 m längd. För att mäta eventuella 
spänningsförändringar under spräckning, borrades två hål för spänningsövervakning benämnda 
S1 och S2 till 66 respektive 45 m längd placerade på 15 samt 115 m avstånd från injektionshålet. 
På 1108 m avvägning installerades 12 st tiltmätare för att mäta sprickutbredning och 
sprickvolym. En principskiss av borrhålen i planvy samt sett från söder illustreras i Figur 1 och 
Figur 2 (Jeffrey et al., 2017).   

Figur 1.  Injektionshålet, ett av spänningsmätningshålen samt övervakningshålen (Jeffrey et al.,2017). 
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Figur 2. Vy mot söder, borrhålen parallellt med malmkroppen ca 60 ̊ hållutning. 

Kontrollmetoder 
Vid injektering av vätska med ett högt tryck i en seismiskt aktiv bergmassa var det vid 
försökstillfället ovisst om det förelåg en risk att trigga stora seismiska händelser som kunde 
orsaka bergutfall i befintlig infrastruktur. För att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder  beslutades 
att en avspärrning i en volym med 150 m radie runt injekteringspunkten skulle upprättas samt 
att den seismiska aktiviteten skulle övervakas kontinuerligt. De injekterade sprickornas radie 
uppskattades att som mest utbreda sig  till 50 m och historiskt har de största avståndet mellan 
en seismisk händelse och skada uppgått till cirka 100 m, vilket motsvarar avspärrningen i ett 
klot på 150 m radie runt injekteringspunkten. Den seismiska aktiviteten övervakades med hjälp 
av framtagna gränsvärden för hög seismisk aktivitet, vid antalet händelser i en 15-
minutersperiod överstigande 15 st samt en enstaka händelse överstigande lokal magnitud 1.0 
skulle spräckningen avbrytas (Swedberg, 2017).  
För att mäta var och när sprickorna nådde övervakningshålen upprättades ett 
värmeväxlingssystem. I övervakningshålen värmdes vatten upp till ca 30̊ C under spräckning 
och temperaturgivare installerades på ett djup ungefär motsvarande de propagerade sprickornas 
förväntade skärningsdjup. Injektionsvattnet temperatur kyldes ner till bergets temperatur, cirka 
16̊ C och en temperaturskillnad kunde avläsas på det djup som  sprickorna propagerade in i 
övervakningshålen. Denna information skulle tillhandhålla sprickplanens orientering, geometri 
och utbredning (Jeffrey et al., 2017).    
Resultat 
Under kvällstid mellan den 11-18 maj  genomfördes totalt 11 spräckningar i injektionshålet på 
varierande djup. Figur 3 redovisar de sammanställda initieringsdjup och tryck vid 
spricköppning samt ett exempeldiagram på en typisk spräckning med tryck och 
injektionshastighet, här för spricka placerad på djup 137, 5 m längs med borrhålet.   
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Totalt pumpades ca 146 m3 vatten under spräckningen, motsvarande ca 10 000 l per initierad 
spricka och med genomsnittliga flödet 240 l/min. Alla planerade spräckningar kunde 
genomföras (Jeffrey et al., 2017).  

Djup 
[m] 

Tryck 
[MPa] 

100,0 24,0 
100,5 21,0 
100,3 23,0 
111,1 37,0 
130,0 40,0 
132,5 56,0 
135,0 56,0 
137,5 47,0 
140,0 43,0 
150,0 36,5 
171,0 43,0 
195,5 44,0 
229,0 47,0 

Seismisk aktivitet uppmättes under injektion och bildade kluster av små seismiska händelser 
med lokal magnitud -1.0 till -1.5 och utbredningsradie 20-50 m enligt figur 4. Ungefär 15-30 
minuter efter avlutad injektionen återgick den seismiska aktiviteten till bakgrundsaktivitet. 

Figur 4. Röd linje representerar injektionshålet, omgivet av ett kluster av seismiska händelser vid injektionspunkten under 
injektionstillfället. Legenden visar lokal magnitud.   

Fortsättning 
Försöket har tillhandhållit värdefulla designparametrar inför planering av ett storskaligt försök 
samt tillhandhållit underlag för vidare analys. För att bättre fastställa karaktären på de 
genererade sprickplanen krävs vidare analys av befintligt data samt eventuellt kompletterande 
mätningar.  

Figur 3. Sammanställda initieringsdjup och tryck samt exempeldiagram på genomförd spräckning (Jeffrey m.fl.,2017). 
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Erfarenheter 
Tydliga gränsvärden och riktlinjer ska på förhand tas fram för övervakning av den seismiska 
aktiviteten för att kunna utföra spräckningsförfarandet på ett säkert sätt. Genomgående i 
projektet insågs att planerna förändras med kort varsel, vilket kräver en viss flexibilitet av 
projektgruppen och övrig verksamhet.   

Försök i Malmberget 
Bakgrund 
I Figur  visas några av de malmkroppar som bryts i relation till samhället, vilket ska flyttas 
under de kommande åren. Fram  tills dess strävar LKAB efter att brytningen ska störa invånarna 
så lite som möjligt. Malmkroppen Printzsköld började brytas under jord och sträcker sig mycket 
nära Malmbergets samhälle. Takskivan i västra delen är mellan 500 och 600 m tjock. Under 
2014 utgjorde produktion i Printzsköld ca 15% av totala produktionen, och malmkroppen 
kommer att öka i betydelse i takt med att brytningen kommer djupare. Med start i januari 2015 
började förekomsten av stora seismiska händelser i takskivan (inringat i rött i Figur ) att öka i 
både frekvens och magnitud vilka medförde höga vibrationer i samhället. Under våren 
stoppades produktionen temporärt ett flertal gånger, och i april inträffade två händelser som 
ledde till ett totalstopp i produktion. Händelserna hade lokal magnitud på 2.0 respektive 2.6. 
Högsta uppmätta vibration vid samtliga fasta mätpunkter på markytan var 20 mm/s horisontellt 
orsakade av den större händelsen. Inga skador under jord kunde konstateras efter någon av dessa 
händelser.   

Figur 5. Några av malmkropparnas position på 1000 m nivå i förhållande till Malmbergets samhälle. 

N
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Förlusten av ett produktionsområde leder till krav på ökad produktion i andra, vilket kan ge 
oönskade konsekvenser på sikt. Ett projekt startades i juni 2015 med målet att kunna återuppta 
produktionen i Printzsköld med inga eller minimala störningar mot samhället. Under 2016 
genomfördes en omfattande undersökning av takskivan som omfattade geologisk- och  
strukturell kartering, geofysiska undersökningar samt  bestämning av hållfasthetsparametrar. 
Allt sammanställdes i en geomodell som visade på förekomst av en granitkropp överlagrad av 
en rödgrå leptit som båda hade relativt hög hållfasthet. Graniten var i princip sprickfri (RQD 
100) medan leptiten hade RQD 80. Bergspänningsmätning i takskivan på ca 300 m djup visade
på högre horisontalspänningar än förväntat, och kan vara ett resultat av dels en styv bergart och
närheten till hålrummet. Riktningen stämde väl överens med andra mätningar i området. I
projektet beslutades att genomföra ett försök med hydraulisk spräckning med fokus på
granitkroppen. Tre hål (diameter 96 mm) borrades från markytan ner mot hålrummet, och i
första skedet planerades 10 spräckningar per hål så nära hålrummet som möjligt, samt 5
spräckningar på mindre djup i det mittersta hålet för att dels bestämma hur sprickorna breder ut
sig och dels få en bättre bild av hur spräcktrycket varierar med djupet. Under spräckningens
genomförande beslutades att utöka försöket så att omfattningen av den spräckta volymen blev
större. Ett fjärde borrhål tillkom då det upptäcktes att ett av originalhålen hade skjuvat på 140
m djup så att det inte längre var åtkomligt för spräckning.
Försöksuppställning 
Den utrustning som behövdes för spräckningen skeppades till Sverige från Australien och 
bestod bl a av en dieseldriven pump med kapacitet upp till 65 MPa och drygt 500 l/min, rör 
som klarar 70 MPa tryck och även en borrsträng med tjockare gods än normalt för att bättre tåla 
den belastning som uppstår vid spräckningen. Ett tankbilssläp med vatten behövdes som buffert 
vid spräckningen eftersom tryck och flöde i samhällets vattensystem inte var tillräckligt. Även 
ett blandningskärl för gel användes. Gelen bestod av guarkärnmjöl blandat med vatten och 
användes i spräckningarna på djupet, eftersom rent vatten lättare avviker in i befintliga sprickor 
och hålrum och därmed minskar sprickutbredningen. Minskad friktion i rören och därmed 
effektivare användning av pumptrycket är en annan anledning till att använda gel. På grund av 
de höga trycken i rören på markytan behövdes ett säkerhetsavstånd på minst 100 m mellan 
aktuellt spräckhål och pumpen, se Figur .  

Figur 6. Vy över uppställningsplats för utrustning samt läge för spräckhål. 
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Kontrollmetoder 
För att bestämma sprickorientering och sprickutbredning installerades 15 tiltmetrar runt det 
mittersta spräckhålet, se Figur . Installationen bedömdes täcka ett djup mellan ca 200 och 350 
m med god känslighet. De djupare spräckningarna bedömdes vara på för stort djup för att ge 
tillräckligt stora utslag på tiltmetrarna för att användas i en tillförlitlig analys. 

Figur 7. Installationsmönster för tiltmetrar i förhållande till spräckhål. Norr är uppåt i figuren. 

Under tiden arbeten med spräckning pågick på markytan var all åtkomst till malmkroppen 
underjord stoppad, liksom  ett område på markytan spärrades av för att hindra obehöriga att 
närma sig. Den seismiska aktiviteten övervakades kontinuerligt under spräckningen med hjälp 
av framtagna gränsvärden för hög seismisk aktivitet. Vid antalet händelser i en 15-
minutersperiod överstigande 15 st över magnitud -1.0 samt en enstaka händelse överstigande 
lokal magnitud 1.0 skulle spräckningen avbrytas och framtagna rutiner följas (Jonsson, 2017). 
Dagliga seismiska rapporter skrevs för dokumentation och uppföljning. 
Resultat 
Totalt pågick spräckningarna under två månader och totalt 93 spräckningar genomfördes 
fördelat på tre hål. I genomsnitt genomfördes fem spräckningar per dag. I genomsnitt användes 
15000 l per spräckning, varav ungefär hälften gel. I Tabell 1 sammanställs data för 
spräckningarna.  
Tabell 1. Sammanställning av tryck, djupintervall samt tidsintervall per spräckhål. 

# Intervall Medel sprick- 
Initieringstryck (Mpa) 

Min djup 
(m) 

Max djup 
(m) 

Start 
spräckning 

Stopp 
spräckning 

Hål 007 39 20.2 180.00 586.00 2017-06-29 2017-07-25 
Hål 006 25 28.1 466.00 524.50 2017-07-16 2017-07-20 
Hål 009 29 15.8 306.25 357.50 2017-08-18 2017-08-29 
Total 93 21.5 180.00 586.00 2017-06-29 2017-08-29 

Resultaten av tiltmetermätningarna visade att sprickorna bredde ut sig asymmetriskt, se Figur . 
Tiltmeteravläsningar kan modelleras på två olika sätt som ger olika sprickgeometri, stupning 
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och sprickorientering (Kasperczyk et al., 2017). Som mest utbredde sig sprickorna ca 80 m i 
västlig riktning, på djup mellan 180 och 300 m. Samtliga sprickor som gett utslag på 
tiltmetrarna var subhorisontella med en stupning på 25 - 30 grader (punktmodell) och 4 - 6 
grader (elliptisk modell).  

Figur 8. Resultat av modellering av tiltmeterdata med a) elliptisk modell och b) punktmodell. Kurvorna i figuren visar 
utbredning och siffrorna anger pumptid.  

Fortsättning 
Lastning har pågått oavbrutet på Printzsköld sedan september 2017, och hittills har det inträffat 
en händelse över magnitud 2. Den händelsen genererade lägre vibrationer än händelserna 2015, 
men det är ännu för tidigt att säga om spräckförsöket har varit lyckat eller ej. Analyser av 
seismikdata ska utföras under 2018. Likaså kommer scanning av toppen av hålrummet samt 
eventuellt hålfilmning visa om hålrummet har propagerat.  
Erfarenheter 
I Malmberget har intresset i gruvan varit stort för projektet, och produktion har varit 
tillmötesgående och hjälpsamma. Under tiden spräckningen pågick informerades regelbundet 
på produktionsmöten om ändringar i avstängningar, status på spräckningen, förseningar osv. 
Gruvledningen har också varit snabba att fatta beslut när oplanerade saker hänt, vilket 
underlättat arbetet samt i slutändan sparat tid och pengar.  

Författarnas tack 
Författarna vill rikta ett stort tack till Siw Nilsson, Sakari Liikavainio och Ulf B Andersson på 
LKAB samt SCT Operations Pty Ltd och CSIRO i Australien som praktiskt möjliggjorde 
genomförandet av försöken. I tillägg vill författarna passa på att tacka LKAB som bidragit med 
tid och stöd vid skrivande av artikeln.  
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