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Sammanfattning 
Boliden har i dagbrottet Aitik installerat en radar för att under 6 månader utvärdera om 

det kan tillföra något till den pågående långsiktiga släntövervakningen. Runt om i 

värden finns cirka 300 installerade radarsystem inom gruvindustrin, de flesta för att ge 

förvarning om kommande ras. Det är därför intressant att prova hur rörelser kan 

detekteras i Aitiks berg och miljö (nordiska vinterförhållanden). Radarteknik medger en 

hög mätnoggrannhet i siktlinjen för radarvågen men utrustningen kan inte detektera en 

rörelse vinkelrätt mot siktlinjen. Var radarn ska placeras i förhållande till den slänt som 

ska övervakas blir därför väsentligt. I Aitik har man valt att övervaka den norra 

liggväggen där brytningen för närvarande sker på 390 meters nivå (vilket motsvarar ca 

390 m djup under markytan). Avståndet mellan övervakad vägg och radarutrustningen 

är ca 700 – 1000 meter men utrustningen kan användas för avstånd upp till 4 km. 

Upplösningen minskar dock med ökande avstånd.  I juli 2017 inträffade ett ras i 

pallskala som tjänar som ett exempel på hur radarn detekterarar en snabb rörelse. Några 

orsaker till falska larm kommer också att diskuteras i artikeln. Bidraget kommer att 

inledas med en kort introduktion om grundläggande mätprinciper samt skillnaden 

mellan Real Aperture Radar (RAR) och Syntethic Aperture Radar (SAR). Vidare 

beskrivs hur testinstallationen i Aitik analyserats och utvärderats. 

 

 

Summary 
Boliden has installed a slope radar in the Aitik open pit to perform a test related to long 

term monitoring of mine slopes. There are currently about 300 slope radar installations 

in the mining industry worldwide. It is interesting to test how slope displacements can 

be detected in rock properties in Aitik and during winter. The radar gives a high 

accuracy in the line of sight (LoS) of the radar wave but is unable to detect a movement 

perpendicular to the LoS. Choosing where to place the radar in relation to the monitored 

slope is therefore essential. In Aitik the north footwall is monitored with mining 

currently at the 390 meter level (approximately 390 meter below the ground surface). 

The distance between the radar and the slope is 700 – 1000 meter. The radar can be used 

for distances up to 4 km but the resolution decreases with distance. In July 2017 a rock 

fall in bench scale occurred and gives an example on how the radar detects a fast 

movement. Some examples of false alarms will also be discussed. 
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Platsbeskrivning 
Aitikgruvan ligger 18 km sydost om Gällivare och är Europas största dagbrott med en 

längd av 3 km och största bredd 1 km, se Bild 1. Malmproduktionen planeras till 45 

Mton per år och gråbergsbrytningen är långsiktigt av samma storleksordning. Ca 88 

kton koppar, 2,5 ton guld och 71 ton silver kommer att utvinnas varje år. 

 

Mineralfyndigheten ligger i anslutning till Nautanens deformationszon. Fyra faser (olika 

ålder) av deformation har identifierats i Aitik. En av faserna har för cirka 1,7 miljarder 

år sedan givit upphov till N-S strykande foliationsplan med stupning vanligen 

varierande mellan 45-70 grader mot väster. De bergarter som innehåller brytvärd malm 

är huvudsakligen biotit- och sericitskiffer. Liggväggens norra del utgörs huvudsakligen 

av amfibol-biotit gnejs och till mindre del av kvarts-monzodiorit. 

 

Foliationsplanen som ofta har låg hållfasthet stupar mot väster och på liggväggen kan 

plana ras inträffa när den sprängda pallväggen har brantare lutning än foliationsplanen. 

Strukturer med annan orientering kan samverka så att exempelvis kilbrott utvecklas. De 

släntvinklar som tillämpas har tagits fram genom analys av strukturer och bergarternas 

hållfasthet. 

 
Bild 1. Aitikgruvans längd i nord-sydlig riktning är 3km. Största bredd 1 km. 

Nuvarande största djup är ca 440 meter. 

 

 

Norra liggväggen 

N 
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Släntövervakning 
Mätningar med totalstation mot prismor på liggväggen har gjorts sedan 2001 med några 

avbrott. Syftet med mätningarna är att övervaka rörelserna för att avgöra om dessa 

ligger inom gränserna som beräknats i de analyser som gjorts för stabiliteten hos 

totalslänten. Om rörelsen avviker från förväntade värden måste orsaken klarläggas. 

 

Liggväggen är stor till ytan, mätsystemet behöver täcka cirka 200 fotbollsplaner. Några 

nackdelar med att använda prismor är att de skadas eller täcks med damm/frost så att de 

inte fungerar. I många fall är det också omöjligt att ta sig till prismorna pga. bortbrutna 

ramper. Huvudsyftet med radarförsöket var att utreda om radarn kan användas för att 

komplettera mätningar med prismor eller om den kan ersätta totalstationens mätningar 

helt. Bild 2 visar en bild från Aitiks radar. 

 
Bild 2. Radarbild över norra Aitik. Gul rektangel representerar radarn, nivå 120. 

 

Olika radarprinciper 
De första utrustningarna för radarövervakning av slänter var av typen Real Aperture 

Radar (RAR), där upplösningen och därigenom noggrannheten begränsas av antennens 

storlek. Numera finns även Synthetic Aperture Radar (SAR), se Bild 3, där antennen rör 

sig utefter en balk och därigenom simulera en mycket större fysisk antenn. Signalen 

från en SAR-radar måste databehandlas för att tilldela varje cell ett värde. Oavsett typ så 

kan radarn bara detektera avståndsskillnad i radarvågens utbredningsriktning, Line of 

Sight (LoS). 
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Bild 3. RAR-typ av radar mäter bestämda punkter (x,y,z)  på slänten, SAR-radar mäter 

hela slänten i x- och y-led och tilldelar efter bildbehandling och geokodning ett värde 

till celler i en terrängmodell (DTM).Bilden från IDS georadar, 2016. 

Några skillnader som kan påverka valet mellan RAR och SAR är: 

 

SAR 

 Registrerar radarsignalen tvådimensionellt (avstånd och sidovinkel) och tilldelar 

efter bildbehandling och geokodning ett värde till celler i en terrängmodell 

(DTM). 

 En digital terrängmodell (DTM) behövs för att relatera radarpixlarna till Z-nivå 

(höjd). 

 Snabb datahämtning, kan skanna en slänt på 2-4 minuter 

 Har en bred radarvåg, ser hela väggen. 

 Om DTM saknas kan SAR inte skilja på signaler från olika objekt som ligger i 

samma resolution cell (vid t.ex. överhäng) (Pieraccini M, 2013). 

 

RAR 

 Registrerar radarsignalen tredimensionellt (avstånd, sidovinkel och höjdvinkel) 

 Smal radarvåg, mäter enskilda celler, se Bild 3. 

 Långsam datahämtning, cirka 15-20 minuter per cykel. Nackdel vid snabba 

förlopp. 

 Kan ge bättre detektion vid branta vinklar i förhållande till LoS (Pieraccini M, 

2013). 

 

Aitik använder en radar av principen SAR. Den våglängd som är godkänd att använda 

inom EU (17,1 – 17,3 GHz) ger att största förändringen i avstånd som kan mätas är 4,38 

mm mellan två datahämtningar. Den minsta förändringen som kan mätas är ca 0,1 mm. 

Aitiks radar fungerar enligt specifikation ner till -20 grader men kan utrustas för drift i 

temperaturer ned till -50 grader. Se Bild 4. 
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Bild 4. Radarn är monterad i en 20 fots isolerad container. Den gula lådan innehåller 

radar-antennen. Skåpet till höger i bilden innehåller en laptop som tar emot rådata 

samt batterier för UPS. Mätdata överförs över gruvans WiFi-nät efter viss processering 

för att minska datamängden. 

Ras på liggväggen 
Fredagen den 14 juli 2017 detekterade radarn en snabb rörelse på norra liggväggen 

mellan nivå 210 och nivå 240 samt även på nivåerna 270 och 300. Områdets position i 

gruvan visas Bild 5. I efterhand gick det att se att rörelsen startade den 4 juli, men 

hastigheten var då mycket låg, se Bild 6 för hela sekvensen. Tabell 1 visar hastigheter 

mellan olika tidpunkter från 14:e juli till 18:e juli. Klockan 06 den 14:e startar en 

acceleration i området för röd kurva. Strax före klockan tolv startar en snabb rörelse i 

båda områdena med hastigheter 3,5 - 4,4 mm/h. Cirka kl. 14 avstannar rörelsen för det 

undre området, det har tolkats som att brott sker, det har dock inte gått att se någon 

förändring av bergytan i de foton som tagits. I det övre området bromsas rörelsen vid 

16-tiden. Rörelsen avstannar inte helt utan forsätter. Tisdagen den 18:e accelererar 

rörelsen i det övre området tills brott sker 16:50. Raset visas i bild 7. 

 

För att prognosticera tidpunkten för brott har erfarenheten visat att man kan beräkna den 

inverterade hastigheten (inverse velocity) och tidpunkten för brott ges när grafen skär x-

axeln, se bild 8. Om beräkningen hade gjorts med: 

 intervall för medelhastighet = 1 timme, 

 regressionstid = 1 timme 

 korrelationskoefficient = 0,60 

så hade tidpunkten kunnat förutses ca 2 timmar i förväg. 
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Tabell 1. Uppmätta rörelsehastigheter mellan olika tidpunkter för händelsen. 

Datum Ungefärliga tidpunkter Hastighet mm/h 

14 juli 06-12 -0,12 

14 juli 12-14 (röd kurva) -3,5 

14 juli 12-16 (blå kurva) -4,4 

18 juli 10:20-13:30 -1,03 

18 juli 13:30-15:00 -1,98 

18 juli 15:00-16:00 -2,87 

 

 
Bild 5. Radarbild över Aitik norra liggvägg. Grön färg innebär nära 0 rörelse. Röd färg 

innebär rörelse in i dagbrottet. Pallhöjd 30 meter. 

 

 
Bild 6. Kurva över rörelse för tiden 5 juli till 19 juli. Områden se bild 5 
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Bild 7. Raset markeras av pilen. Mängden kan grovt uppskattas till 1500-4000 ton. Foto 

taget den 19 juli. 

 

 
Bild 8. ”Inverse velocity”-plot, raset kan prognosticeras till kl. 17:39, röd pil. Raset 

inträffade 16:50. 
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Larmgränser 
När larmgränser ska sättas måste man beakta organisationens förmåga att hantera larm. 

Vissa förhållanden ger falska larm, exempelvis vatten som rinner på bergytan, 

horisontella ytor som ger svag reflektion och snödrev/drivbildning. Hårt sprött berg 

innebär ofta små rörelser och att förloppet före brott sker under begränsad tid. 

 

I en artikel av Tommaso et al (2017) har 9 olika slänthändelser vid en gruva analyserats 

i efterhand. Artikeln ger några generella råd för att möjliggöra prognos av brott i hårt 

sprött berg: 

 Tid mellan varje scanning ska högst vara 5 min (Aitik har för närvarande 3 

minuter). 

 Uppmätta rörelser ska korrigeras med hänsyn till LoS. 

 Sätt upp larmgränser för olika områden med hänsyn till LoS och förväntade 

rörelseriktningar med hänsyn till strukturer 

 Ett sätt att skilja mellan rörelser som går mot brott och de som inte går mot brott 

kan vara att avsätta hastighet mot acceleration i ett diagram. 

 Tiden som medelvärdet räknas över ska inte överstiga 1 timme (Aitik har för 

närvarande 3 timmar) 

 Analys av data från ras eller större rörelser som inte leder till brott är av största 

vikt för att få erfarenhet att sätta larmnivåer (artikeln behandlar även 4 ”icke-

ras”) 

 

För Aitik föreslås att: 

 Nya larmnivåer testas under minst en månad. Kanske krävs det olika nivåer för 

sommar/vinter. 

 Ytans storlek som genererar larm ökas till 18 DTM celler 

 Medelvärdesberäkningen sker över 1 timme 

 Larmnivå 1 sätts till 1 mm/h, skickas till utsedd(a) kompetent person 

 Larmnivå 2 sätts runt 1,5–1,9 mm/h beroende på områdets LoS mm. Larm 

skickas även till gruvans styrcentral och utvalda arbetsledare. Kompetent person 

beräknar ”inverse velocity”. 

 Larmnivå 3 innebär utrymning av området under larmat område. Nivån kan 

sättas till 2,8 mm/h men man kan/bör prova att skapa larm för relationen mellan 

hastighet och acceleration. Fortlöpande beräkning av ”inverse velocity” för att 

prognosticera tidpunkt för brott. 

 

Om man tar det redovisade raset som utgångspunkt och tillämpar ovanstående förslag 

för larm så blir tidpunkterna för larm enligt Tabell 2. Med dessa larmgränser och för 

raset på liggväggen som beskrevs ovan så skulle larmnivåerna medfört en utrymning 

den 14:e juli, trots att inget ras kunde upptäckas. Innan återinträde avvaktar man 

förslagsvis ett dygn och kontrollerar hur rörelsen fortsätter med avseende på hastighet 

och acceleration. Från den 14:e juli kl. 16 till och med den 16:e juli har hastigheten för 

området varit konstant 0,133 mm/h. Sedan sker en gradvis acceleration och kl. 11 den 
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18:e skickas larm ut för nivå 1 mm/h. Beräkning av ”inverse velocity” kunde ha gett ett 

svar kl. 15 att ras prognosticeras till 17:30. 

 

Tabell 2. Simulerade larm enligt beräkande nivåer 

Larmnivå 

(mm/h) 

Datum Hastighet Yta som larmar Tidpunkt 

3 (2,8 mm) 14 4 mm/h Båda 13:00 

1 (1 mm/h) 18 1 mm/h FN 210-240 11:00 

2 (1,9 mm/h) 18 1,9 mm/h FN 210-240 14:30 

3 (2,8 mm) 18 2,8 mm/h FN 210-240 16:00 

Ras 18  FN 210-240 16:50 

 

Hittills har bara hastigheten berörts för larmfunktionen men när larmet specificeras ska 

antalet sammanhängande celler som larmet ska räknas över anges. Detta är värdefullt 

för att utesluta larm från enskilda celler eller en grupp av celler som kan vara behäftade 

med mätfel. Det blir således en avvägning som måste göras avseende hastigheter och 

ytans storlek. 

 

 

Långtidsövervakning 
Det ursprungliga syftet med att hyra en radarutrustning var att utvärdera om radarn är ett 

komplement, eller skulle kunna ersätta, den övervakning med prismor och totalstation 

som pågått under nära 20 års tid i Aitik. Dagbrottet är i sin djupaste del 440 meter och 

kan vid gruvans stängning vara upp till 850 meter djupt. Det är nödvändigt att bygga en 

kunskapsbank över eventuella rörelser i slänterna så att korrigerande planering kan 

utföras i god tid. 

 

Aitiks berg medför att storskaliga rörelser är kopplade till uttaget av berg. En tidigare 

uppföljning av mätning med totalstation mellan år 2001-2007 visar att en horisontell 

rörelse in i dagbrottet sker med cirka 2 mm per meter avsänkning av norra botten. 

 

Tre stora ytor har skapats för uppföljning av radarn över cirka 5 månader. För två av 

ytorna över nivå 180 (sammanlagt 75000 m
2
) har rörelsen i LoS uppmätts till -0,3 mm. 

Under perioden kan en uppskattning göras att 7 prismor har rört sig -5,6 mm (3 prismor 

har inte gett signal under andra halvan av perioden). Det är en skillnad i riktning för 

radarns LoS och prismornas y-komponent men skillnaden är liten och kan inte förklara 

differensen på drygt 5 millimeter. Den brytning som skett under prismorna har varit 

begränsad. Brytningen har huvudsakligen pågått norr om prismorna samt på 

hängväggen vilket skulle kunna förklara de relativt små rörelserna. Vi vet också att 

totalstationen rör sig, den står högst upp på krönet på hängväggen. Radarstationen står 

100 meter lägre, på nivå 120, men det kan antas att även denna rör sig, fast sannolikt 

med annan storlek på rörelserna. 
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Slutsats och rekommendationer 
 Radarn kan detektera ras i pallskala i Aitik, minsta yta som ska ge larm bör vara 

50 m
2
. 

 Larm för lägre nivåer ska inte skickas ut i organisationen utan måste bedömas av 

en kompetent person.  

 För långsiktig övervakning behöver flera sommarperioder studeras innan någon 

slutsats kan dras. Vinterperioden påverkas av isbildning och snö och kan inte tas 

med i en utvärdering. 

 Det rekommenderas att gruvan fortsätter att testa nya larmnivåer med radarn och 

mäter under ytterligare en sommarperiod för att utvärdera 

långtidsövervakningen.  
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