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SAMMANFATTTNING 

Tre vertikala ventilationsschakt har raiseborrats i svåra bergförhållanden mellan 1270 m 

och 1467 m djup i Renströmsgruvan. Inför borrningarna genomfördes 

förundersökningar och stabiliteten på schakten analyserades med hjälp av empiriska 

metoder och spänningsanalyser. Analyserna indikerade att schakten låg på gränsen till 

att vara stabila. Vid borrningen av det första schaktet trycktes väggarna i schaktet 

sönder och bergutfall uppstod framförallt på grund av förskiffrat berg. Schaktet gick 

dock att stabilisera med sprutbetong och bultning från plattform. För att minska riskerna 

för stabilitetsproblem i det andra schaktet gjordes utökade förundersökningar av 

bergkvaliteten och schaktet placerades i förmodat bättre berg. Trots detta blev 

stabilitetsproblemen större vilket slutligen ledde till att det andra schaktet återfylldes 

med betong och borrades om. För det tredje schaktet utvärderades andra 

drivningsmetoder men på grund av arbetsmiljörisker beslutades att ändå använda 

raiseborrning. Försiktighetsåtgärder vidtogs i form av förförstärkning, minskad längd 

och diameter på schaktet, samt minimerad ståtid mellan färdigborrning av schaktet och 

betongsprutning. Även detta visade sig att vara otillräckligt och schaktet var tvunget att 

återfyllas med makadam och senare förstärkas från plattform. Stabilitetsproblemen i de 

tre schakten har inneburit arbetsmiljörisker, förseningar och ökade kostnader. 

Förbättrade prognosmetoder för raiseborrade schakt bör tas fram samt alternativa 

drivnings- och förstärkningsmetoder ses över. 

 

Nyckelord: Raiseborrning, schakt, praktikfall, bergproblem, gruva  

SUMMARY 

Three vertical ventilation shafts have been raise-bored in difficult ground conditions 

between level 1270 and 1467 m at the Renström mine. Prior to the raiseboring, pre-

investigations and stability analyses was carried out using empirical and numerical 

analyses. The analyzes indicated that the shaft was at the limit of being stable. During 
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the raiseboring of the first shaft, the walls partially failed due to foliated and fractured 

rock mass. However, the shaft would be stabilized with shotcrete and bolting from a 

platform. To reduce the risk for stability problems in the second shaft, additional pre-

investigations were carried out and the shaft was located in supposedly better rock. 

Despite the measures taken, the stability problems got worse, which ultimately led to 

the shaft being filled with concrete and re-drilled. For the third shaft other methods for 

shaft development were evaluated, but due to expected hazardous working conditions, it 

was decided to use raiseboring nevertheless. Precautions such as pre-reinforcement, 

reduced size of the shaft diameter and minimizing the stand-up time between the 

finishing the reaming of the shaft and spraying of shotcrete was taken. However, this 

proved insufficient as well and the shaft had to be temporally filled with waste rock and 

later reinforced from a working platform. The stability problems in the three shafts have 

increased the risk to the operators, delays and increased cost for the mine. Improved 

tools for prognostication for raisebored shaft as well as alternative excavation- and 

support methods should be developed. 

1 INLEDNING 

Drivning av vertikala schakt är ett effektivt sätt att snabbt transportera malm, 

människor, luft och media mellan olika nivåer i gruvor. Historiskt sett har många schakt 

drivits med den så kallade Alimak-metoden, som innebär att ett schakt tas ut  med 

konventionell borrning, sprängning och förstärkning av berget från en uppåtgående 

plattform som monterats på gejder. På grund av många olycksfall har dock metoden i 

princip slutat att användas i Sveriges gruvor. Istället utförs nästan alla längre schakt 

med raiseborrning. I dag kan metoden användas för att driva över 1000 m långa schakt 

med en diameter upp till 7.0 m förutsatt att de geologiska förhållandena är de rätta. 

I Renströmsgruvan, en av tre aktiva gruvor som Boliden äger i norra Västerbotten, 

användes raiseborrning för att driva tre stycken vertikala ventilationsschakt mellan 1277 

m och 1467 m avvägningsnivå. I denna artikel presenteras erfarenheterna och de delvis 

nya utmaningar som uppstod under drivningen och färdigställandet av dessa tre schakt.  

Syftet med artikeln är att belysa vilka bergmekaniska och praktiska problem som kan 

uppkomma vid raiseborrning i svåra bergförhållanden och lyfta behovet av utveckling 

av metodik för att driva vertikala schakt i svåra bergförhållanden. 

2 ERFARENHETER FRÅN SCHAKT 1, 1277-1340 M 

Det första schaktet, schakt 1, var ett 63 m långt ventilations- och mediaschakt som 

raiseborrades mellan nivåerna 1277-1340 m. Planerad schaktdiameter var 3 m. 

Designen och placeringen av schaktet styrdes av gruvans ventilationsbehov, 

infrastrukturen i området och placering av tidigare ventilationsschakt från 

ovanförliggande nivåer. 
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2.1 Analyser och prognos 

I läget för schakt 1 fanns två befintliga prospekteringsborrhål som kunde användas för 

att göra en prognos av bergförhållandena. 

Kartering av borrkärnor från hålen visade att den övre delen av schaktet skulle hamna i 

bra berg men att den nedre delen skulle komma in i sämre berg bestående av en relativt 

hård (100-120 MPa) förskiffrad klastiskt sediment med ställvis släta kloritiska ytor. 

Detta tillsammans med tidigare erfarenheter från ett schakt mellan 1117-1192 m 

avvägningsnivå, som delvis hamnat i samma typ av berg och gett vissa utfall från 

väggarna, medförde att rekommendationen initialt var att flytta schaktet längre bort till 

bättre berg. Från gruvans perspektiv var detta inget alternativ på grund av att placering 

av den övriga infrastrukturen var låst. Frågan kom därför tillbaka om det ändå inte var 

möjligt att lägga ett schakt i detta berg och hantera utfallen på samma sätt som gjorts 

med det ovanliggande schaktet. 

En kompletterande analys gjordes där det konstaterades att spänningsökningen var 

relativt liten jämfört med ovanförliggande schakt. Detta i kombination med 

erfarenheterna från stigen ovanför som trots utfall kunde användas, gjorde att gruvan 

tillsammans med bergmekaniker tog ett beslut att ändå driva schaktet i detta läge.  

Baserat på tidigare erfarenheter av förstärkning av schakt, men också från vanlig 

ortdrivning i samma typ av berg, rekommenderades betongsprutning med dubbla påslag 

i områden med sämre berg och sedan tätbultning, c/c 1,0 m med 1,6 m långa 

kamstålsbultar. 

2.2 Resultat 

Resultat från rymningen av schaktet visade sig stämma väl med prognosen . I de övre 

delarna där bergkvaliteten var bedömt som bra var berget marginellt påverkat med 

endast mindre spjälkning i väggarna. I nedre delarna, där berget var mer folierat, var 

som förväntat påverkan större och utfallen ca 3-4 dm, se Figur 1.  

 

Figur 1 Skador i ventilations- och mediaschakt 1. Till vänster skador i den övre 

delen (0-15 m ner) och till höger skador i den nedre delen (40-60 m ner).  

Bergmekanikdagen 2020



 

 

Förskiffringen bedömdes vara något värre än i ovanliggande schakt, dock var schaktet 

stabilt när det var färdig borrat och rymningskronan upptagen. 

2.3 Åtgärder för färdigställande 

Första steget för att förstärka schaktet var betongsprutning med hjälp av 

schaktsprutningsrobot. För att få bort löst berg och bättre vidhäftning valde 

entreprenören att försöka få bort delar av det lösa berget i väggarna genom att dumpa 

berg i schaktet. Detta innebar dock att schaktet växte så mycket som 1.5-2 m på sina 

ställen och gjorde att schaktet tappade sin runda form men var fortsatt stabilt.  

Betongsprutningen gjordes i två omgångar med totalt 25-30 cm sprutbetong i de 

områden som hade största utfall. Den efterföljande bultningen installerades manuellt 

från en plattform som sänktes ned i schaktet. 

I det översta partiet med bra berg var det inga problem att bulta fast berget, men efter 22 

m stoppades arbetet dels på grund av svårigheterna att installera bult i det trasiga berget 

och dels att sprickor i betongen hade detekterats. Dessutom fanns det kvar osprutade 

delar som sprutroboten inte kommit åt. På grund av detta beslutades det att göra en extra 

sprutning i schaktet för hand och ett förslag gavs på att täta upp bultmönstret ytterligare. 

Därtill installerades konvergensmätning var 10:e meter för att se om rörelserna fortsatte 

och om nät borde installeras utanpå sprutbetongen.  

Genom att använda en större borrdiameter kunde bultar lättare installeras i det 

uppspruckna berget. Konvergensmätningarna visade på avstannade rörelser, vilket 

gjorde att beslut togs att inte installera nät utan på betongen. Schaktet kunde efter flera 

veckors försening tas i bruk. 

3 ERFARENHETER FRÅN SCHAKT 2, 1355-1421 M 

Schakt 2 planerades som en fortsättning nedåt från ventilations- och media schakt 1. 

Längden på schaktet var 60 m och borrades mellan nivåerna 1355 och 1421 m. Även 

här behövdes ett 3 m stort schakt för att klara ventilationsbehovet. Initialt skulle det 

ligga direkt nedanför och i anslutning till schakt 1. Planen ändrades dock efter 

problemen som uppstått där och det faktum att ännu sämre berg påträffats i rampen där 

botten av schaktet skulle hamna. Det beslutades därför att flytta både schaktet och ramp 

längre bort från malmen där berget enligt geologiska tolkningar var mindre 

kloritomvandlat. Rampsystemet ritades om och en ny preliminär plan togs fram för ett 

nytt schaktläge. 

3.1 Analyser och prognos 

För att få mer information om bergmassan i det nya läget borrades tre borrhål tvärs 

schaktet, se Figur 2. Eftersom det inte fanns någon infrastruktur på plats i läget för 
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schaktet kunde inga vertikala borrhål borras. Samtliga tre borrhål karterades 

bergmekaniskt och bergkvaliteten bedömdes med hjälp av RQD och RMR.  

 

Figur 2 Undersökningsborrhål för ventilationsschakt 2 - vertikalsnitt 

Resultat visade att bergmassan i det nya stigläget bestod av berg med acceptabel till bra 

bergkvalitet (RMR värden mellan 50-64), dock var berget mer uppsprucket i läget för 

stigen, se Figur 3. Eftersom stupningen på strukturer och bergformationer ofta är 

brantstående i Renströmsgruvan gjordes en tolkning att det skulle vara bättre för att 

flytta stigen ytterligare ca 20 m längre ut där berget enligt karteringarna var mindre 

uppsprucket.  

 

Figur 3 Resultat BRQD (Boliden RQD, beräknas på 5 cm långa bitar där hänsyn 

tas till både artificiella och verkliga strukturer i borrkärnan). 
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För att bedöma stabiliteten och beräkna maximal diameter för schaktet användes en 

empirisk framtagen metod av Stacey & McCracken (1989). Metoden baseras på Q-

systemet där maximal diameter beräknas enligt  

𝑠𝑝𝑎𝑛𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝑅𝑆𝑅 ∙ 𝑄𝑅
0.4       (1) 

där 

𝑄𝑅 = 𝑄 ∙ 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑤𝑎𝑙𝑙  ∙ 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  ∙ 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   (2) 

och RSR (Raise Support Ratio), är ett stabilitetsvärde för schakt vilket motsvarar ESR 

(Excavation Support Ratio) i Q, som representeras av värdet 1.3 för ventilationsschakt 

och 1.6 för malmschakt. För det här fallet räknades karterade RMR-värden om till Q-

värden med hjälp av det samband som Bieniawski (1976) föreslog.  

 𝑅𝑀𝑅 = 9𝑙𝑛𝑄 + 44       (3) 

Resultatet av beräkningarna visade att i det bättre berget skulle ett 3,5m schakt kunna 

borras medan i det något mer uppspruckna berget skulle max 2,1 m diameter uppnås. 

Som ett komplement till analyserna med Stacey& McCrackens metod studerades också 

spänningsökningen och ökningen av skadezonen mellan schakt 1 och 2 genom att 

utvärdera potentialen för spjälkningsbrott, se t.ex. Martin & Chandler (1994). Detta 

visade som väntat att skadezonen blir något större för detta schakt jämfört med schakt 1 

om bergkvaliteten är den samma. 

Den sammanvägda prognosen från undersökningarna och analyserna var att schaktet 

skulle mest troligt bete sig som ventilationsschakt 1, med mindre utfall i de delar som 

låg i bättre berg och större utfall i de delar som låg i mer uppsprucket berg. På grund av 

att det fanns en stor osäkerhet i det geologiska underlaget med endast horisontella 

borrhål rekommenderades det även att kontrollera pilothålet innan slutlig diameter 

fastställdes. Ett alternativ som föreslogs var att borra två stycken 2.1 m schakt istället 

för ett 3 m schakt. 

3.2 Resultat  

Pilotborrning påbörjades i augusti 2016. Pilothålet borrades ca 12-15 m därefter fick 

entreprenören problem med hålet rasade igen. Efter ett försök med cementgjutning och 

omborrning beställdes betonitlera som trycktes in i berget för att stabilisera hålet. Detta 

lyckades och pilotborrningen kunde därefter slutföras utan problem. 

När pilotborrningen var klar togs ett snabbt beslut av gruvledningen att borra en 3.0 m 

stig. Rymningskronan kopplades på och rymningen av stigen påbörjades den 2 okt 

2016. Initialt gick rymningen bra. Den 9 oktober upptäckte dock operatörerna som 

jobbade med lastning från schaktet att det började komma många stora skut och ett 

styckefall som ej var normalt för raiseborrning, se Figur 4. På en del av skuten syntes 

kloritiska sprickytor. 
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Figur 4 Vänstra fotot visar berget nedanför stigen. Det högra fotot visar 

utlastade skut i lastficka. 

Ett beslut togs att stoppa rymningen och mäta in nivån på 1421 m (den nedre nivån) för 

att undersöka vad som hänt. Resultatet av inmätningen visade att stigen växt från 3 till 

7m, se Figur 5. Misstankar fanns också att taket rasat in i fickan som gjorts till vänster 

om stigen. 

 

Figur 5 Horisontalvy, inmätt bryn på nivå 1421 m ”utlastningsnivån”. 

Vid detta läge hade ungefär hälften av stigen borrats. En risk som genast identifierades 

var att plattan, som raisemaskinen stod på uppe på 1355 m nivån, skulle kunna 

undermineras om raset skulle ”äta” sig upp hela vägen. På grund av denna risk avbröts 

borrningen och en videokamera sänktes ned genom borrsträngen och en inspektion 

gjordes av stigen. Resultat av denna filmning visade att stigen i detta läge (25-33 m 

under 1355 nivån) hade omfattande skador. Väggarna i stigen hade helt mist sin runda 

form, se Figur 6. 

För att undersöka om raset hade ”ätit” sig ut i till vänster på 1421 nivå gjordes också 

försök med provborrningar in mot det förmodade rasområdet. Resultatet av dessa 

provborrningar gav dock inga tydliga svar på denna fråga på grund av borrtekniska 

problem. Senare när stigen hade återfyllts kunde det dock konstateras att området till 
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vänster var fyllt både med betong och rasmassor så långt in man kunde se, vilket tyder 

på att taket delvis rasat in i detta område. 

 

Figur 6 Foto ca 25-33 m under 1350 vid själva rymningen av stigen. 

I ett försök att rädda borrkronan och stigen, trots utfallen, fortsatte borrningen 

successivt. Det beslutades att dra stigen i små etapper och övervaka med nya filmningar. 

Bergnivån i stigen skulle behållas så hög som möjligt för att på sätt stabilisera väggarna. 

En ny film som gjordes när det var ca 13,5 m kvar till nivå 1355 visade att utfallen i 

stigen var mindre och väggarna hade kvar sin runda form. 

Vid detta tillfälle rapporterades också att betongen runt 1355 m (där raiseborrmaskinen 

stod) börjat spricka upp i en hög hastighet. Borrningen stoppades därför igen och 

området på 1355 besiktigades. Det konstaterades att drivningen av stigen mycket tydligt 

påverkade orten på 1355. Uppsprickning kunde ses runt hela området där maskinen var 

placerad. Risken var betydande att lös betong skulle kunna falla på personal eller 

utrustningen. 

Beslut togs att omförstärka området på 1355. Maskinerna flyttades ut och en 

omförstärkning genomfördes med skrotning, betongsprutning och extra bultning. 

Orsaken till rörelserna kunde kopplas samman med de spänningsförändringar som 

uppstod i berget runt orten på 1355 m när pelaren mellan schaktet och nivå 1355 

trycktes sönder. 

Även nivå 1421 m (den nedre nivån) påverkades av spänningsförändringar orsakade av 

utfallen i schaktet och behövdes vid detta läge omförstärkas.  

För att kunna fortsätta dra upp kronan var bergnivån i schaktet tvungen att sänkas något. 

När lastningen påbörjades på nivå 1421 m blev det tydligt att utfallen från schaktet var 

mycket problematiska då ett mycket stort skut mer eller mindre blockerade schaktet.  

Trots alla dessa problem lyckades man till slut få undan skuten och sänka bergnivån 

tillräckligt för att kunna dra upp raise-kronan så att den bara var någon meter under 

sulan. 
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Uppsprickning på 1355 m fortsatte under denna tid vilket innebar att området behövde 

omförstärkas ytterligare en gång. För att ta upp raise-kronan säkrades den fast i taket 

och betong-pluggen borrades och sköts sönder. Bergnivån i schaktet var i detta läge ett 

par meter under kronan. Kronan och alla borrstänger var nu räddade. 

3.3 Åtgärder för färdigställande  

För att säkerställa ventilationen för Vilma nedanför 1420 m diskuterades nu fyra olika 

alternativ. 

1. Nytt tilluftsschakt på ny plats- Tre olika lägen för ett nytt schakt snabbutreddes 

för att finna bättre berg. 

2. Konventionell förstärkning i befintligt schakt -Med konventionell förstärkning 

skulle schaktet förstärkas och renoveras från plattform med sprutbetong och 

bultning på samma sätt som schaktet mellan 1270-1340 m. 

3. Lining i befintligt schakt (stålrör eller betongbrunnar)- Lining med stålrör och 

betongbrunnar är en metod som användes vid renovering av ett bergschakt i 

Garpenberg. Med denna metod skulle stålrör eller betongliningen ställas ner i 

stigen och sedan skulle utrymmet runt om fyllas med betong. 

4. Igengjutning med betong och uppborrning i befintligt schakt- I LKAB renoveras 

bergschakt där stora utfall har skett genom återfylla schaktet med betong och 

sedan borra upp det på nytt. 

Alternativ 1, ett nytt tilluftsschakt i närheten av det redan borrade, uteslöts då 

signifikant bättre bergkvalitet inte kunde hittas i närområdet. Alternativ 2, konventionell 

förstärkning i befintligt schakt, uteslöts ur ett arbetsmiljö-mässigt perspektiv eftersom 

ingen personal skulle behöva vara i schaktet med de bergrörelser och de skador som 

setts. Alternativ 3, lining med stål- eller betongrör ansågs för komplext och risken för 

bergutfall på liningen bedömdes vara allt för stor eftersom schaktet skulle behöva stå 

öppet under lång tid. 

I slutändan valdes därför alternativ 4, dvs att återfylla schaktet med betong och sedan 

borra upp det igen, en metod som ansågs vara både beprövad och säker ur ett 

arbetsmiljömässigt perspektiv. Denna metod bedömdes också som den snabbaste 

lösningen vilket var en mycket viktigt faktor då produktion på Vilma skulle igång 

snarast möjligt. 

Betongfyllningen gjordes i tre etapper uppifrån och ner (Figur 7) genom att gjuta en ca 

20 m lång betongplugg och därefter borra flera grova hål genom betongpluggen, lasta ur 

berg från botten av schaktet och fylla nästa etapp genom hålen. Utförandet var 

besvärligt och flertalet speciallösningar behövde utarbetas allt eftersom arbetet fortgick. 

Totalt gick det åt 3526 m3 betong för att återfylla de tre etapperna vilket var 75 % mer 

än vad som uppskattats initialt. Tiden från det att stigen påbörjades till att den stod klar 

blev totalt 32 veckor. 
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När detta var klart beslutades det att borra schaktet med samma diameter som tidigare 

(3.0 m) genom det nu betongfyllda utrymmet. Utfallen beräknades vida överstiga denna 

diameter. Hela rymningen av schaktet fungerade bra utan några missöden. Resultat blev 

mycket lyckat, inga nya utfall eller uppsprucken betong kunde ses i det nya schaktet. På 

några ställen var rasmassorna uppblandat med betong, se Figur 7. 

   

Figur 7 Till vänster, övre delen av schakt 2 under betongfyllning. Till höger, det 

färdiga resultatet efter uppborrning av det betongfyllda schaktet. Berg 

blandat med betong kan ses i delar av schaktet. 

4 ERFARENHETER FRÅN SCHAKT 3, 1421-1467 M 

Schakt 3 var en ytterligare förlängning av ventilationssystemet neråt för att försörja de 

allra djupaste delarna i gruvan med friskluft. Schaktet behövde ligga relativt nära 

ventilationsschakt 2 och som de andra schakten ha en area på minst 7 m2 vilket 

motsvarar en schaktdiameter på 3m. Den totala schaktlängden hade denna gång 

reducerats till 39 m.  

4.1 Analyser, prognos och alternativa drivningsmetoder 

Kartering av borrkärnor från platsen och av befintliga utrymmen visade att 

bergförhållandena var de samma som för ventilationsschakt 2, dvs säga relativt hårt 

finkornigt klastiskt sediment (ci = 120-180 MPa) som ställvis var folierat och med 

kloritiska ytor. Det konstaterades också att i området fanns två mycket tydliga 

brantstående huvudsprickgrupper orienterande vinkelrätt mot varandra. 

Undersökningar gjordes för att hitta bättre bergkvalitet i närområdet för att om möjligt 

flytta schaktet men detta visade sig inte vara möjligt. Slutsatsen var därför att vi kunde 

förvänta oss samma bergmekaniska beteende med total söndertryckning av väggarna 

som för ventilationsschakt 2 och sålunda behövdes det göra någonting annorlunda 

denna gång. 
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Följande fyra metoder diskuterades för att lyckas med uppdraget: 

1. Konventionell schaktsänkning uppifrån och ner. Borrning, laddning och 

förstärkning av schaktväggar från plattform. Utlastning med gripskopa och 

linspel. Oval form på schaktet. 

2. Borra liten raisepilot, 1 m i diameter och därefter strossa mot denna. 

Förstärkning av schaktväggar från plattform uppifrån och ner. Oval form på 

schaktet. 

3. Konventionell raiseborrning av två schakt med mindre diameter och snabbt 

påförande av sprutbetong, använda förförstärkning såsom: 

a. kablar eller bergstag runt hela schaktet  

b. långa bergbultar i botten och i toppen och låta resterande parti gå sönder  

c. glasfiberbultar borrade från närliggande orter 

4. Drivning av en 240 m ventilationsort istället för ett schakt 

Initialt var planen att använda konventionell schaktsänkning, men efter många möten 

och riskanalyser avfärdades denna metod av arbetsmiljöskäl samt att metoden var 

oprövad. Att använda pilothål och strossning avfärdades dels på grund av 

arbetsmiljöskäl men också på grund av den mycket stora risken för att bergmassor 

skulle fastna i pilothålet efter skjutning. Att driva en ventilationsort istället för schakt 

ansågs vara för dyrt och ta för lång tid. Detta innebar att raiseborrning av två mindre 

schakt och förförstärkning kvarstod som enda alternativ. 

Schaktdiametern valdes till 2.1 m. För valet av förförstärkning var vi tvungna att ta 

hänsyn till att raisekronan inte klarar av att borra på kabelbultar eller borrstål. Detta 

ställde i sin tur krav på borrprecision och gjorde att vi i slutändan endast valde att 

förförstärka de nedre och övre delarna med 6 m långa självborrande bultar. Dessa bultar 

installerades i två ringar runt schakt 0.5 m respektive 1 m från schaktkanten. 

För att minimera ståtiden för det öppna och oförstärkta schaktet och därmed undvika 

kollaps, rekommenderades det att betongsprutningen skulle utföras så snabbt som 

möjligt efter det att rymningen var avslutad. Nivå 1421 m (där raiseborrmaskinen var 

uppställd) kompletterades med nät för att undvika omförstärkningar likande de som 

hade inträffat på 1355 m. 

4.2 Resultat 

Redan vid borrningen av pilothålet trycktes berget sönder i stora delar av borrhålet. På 

grund av detta togs en plan fram hur utlastning ur stigen skulle skötas med målet att ha 

borrkax kvar i schaktet som stöd för väggarna.  

Borrningen påbörjades 2019-01-15 och färdigställdes 5 dagar senare. Under borrningen 

och efter det att rymningskronan tagits upp filmades stigen vid ett flertal tillfällen för att 
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skapa en bild av söndertryckningen och få information inför betongsprutningen. Från 

denna filmning var det tydligt att uppsprickningen av berget och utfallen i schaktet 

ökade för varje dag, se Figur 8. Längts ner i schaktet var utfallen som störst, 

uppskattningsvis med 2-3 m utfall från väggarna, delvis på grund av sämre berg och 

delvis på grund av högre belastning från underliggande ort. 

   

Figur 8  Söndertryckning och utfall i schaktet efter 1 dag (t.vä.) respektive 6 

dagar(t.hö) efter det att schaktet borrats klart.  

Trots de relativt stora utfallen bedömdes det vara möjligt att betongspruta schaktet när 

det var färdigborrat. Entreprenören påbörjade demontering av 

raiseborrningsutrustningen direkt efter avslutad borrning för att så snabbt som möjligt 

påbörja betongsprutning av schaktet. 

Avetablering av raiseborrningsutrustningen, utlastning av berg ur schaktet och 

etablering av betongsprutningsutrustning tog fyra dagar. Under tiden blev utfallen i 

schaktet allt större. När allt var klart för sprutning inträffade olyckligtvis flera olika elfel 

på betongsprutningsutrustningen. Detta medförde ytterligare fördröjning av 

betongsprutningen med 1,5 dagar. Under denna tid han schaktet nästan helt fyllas upp 

med rasmassor från väggarna. Sprutbetongroboten som hängde i mynningen på stigen 

skadades också på grund av den konvergens som uppstod. Även betongplattan på 1421 

m nivå som raiseborrmaskinen hade stått samt området på 1467 m (nedre nivån) 

påverkades av rörelser och uppsprickning. Sammantaget innebar detta att gruvan valde 

att avbryta den planerade betongsprutningen och istället fylla upp schaktet med berg för 

att undvika ytterligare ras i schaktet. 

4.3 Åtgärder för färdigställande 

Den ursprungliga planen för renovering av stigen, om betongsprutnigen inte skulle 

lyckas, var betongfyllning och omborrning. Samtidigt som detta utreddes, tittades det på 

en lösning som skulle innebära att ett extra schakt undveks. Entreprenören presenterade 

en metod som gick ut på att med hjälp av en arbetsplattform jobba sig nedåt i stigen 

genom att succesivt lasta ut berg, strossa ut och förstärka väggarna med hjälp av 

sprutbetong, nät och bergbultar och direkt erhålla en storlek på 3 m i diameter. 
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Efter många riskanalyser och förberedelser påbörjades renoveringsarbetet cirka 1,5 

månad efter det att arbetet avbrutits. En ny bergförstärkningsplan togs fram för schaktet 

med sprutbetong, nätning och tätbultning. Tjockleken på sprutbetongen styrdes av 

utfallen, där tillräckligt med betong applicerades på schaktväggen för att överbrygga 

sprickor och skapa en form på schaktet som skulle kunna bultas och nätas från 

plattformen. Bultningen gjordes med 3 m långa självborrande bult. Vid utlastning och 

sänkning av bergnivån i schaktet inträffade flera upphäng (orsakade av spill från 

betongsprutningen och låsningar mellan bergblock) som var tvungna att skjutas loss. 

Detta påverkade väggarnas stabilitet i den nedre delen och orsakade ytterligare utfall 

kring de förförstärkningsbultar som installerats på 1467 m samt omförstärkningar av 

området runt schaktet. Under schaktarbetet installerades konvergensmätning för 

övervakning av rörelser var 10:e m längs schaktet. Dessa visade en maximal rörelse på 

15-20 mm. Arbetet i schaktet färdigställdes i den 23 september 2019 och är nu stabilt, se 

Figur 9. 

 

Figur 9  Ventilationsschakt 3 efter avslutad förstärkning. 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Tidigare erfarenheter från raiseborrning i Renströmsgruvan och andra gruvor har visat 

att problem med konvergens och spjälkbrott uppstår när man borrar på stort djup. Även 

utfall orsakade av strukturer har förekommit i vissa begränsade områden. Omfattningen 

på utfallen i schakt 1 var därför inte helt förvånande. Den nya erfarenheten för detta 

schakt var istället att installera bergförstärkning i kraftigt folierat och trasigt berg över 

en längre sträcka, vilket visade sig var mycket besvärligt och skapade stora förseningar. 

I schakt 2 blev utfallen okontrollerbara och var mer oväntade. En trolig orsak till 

utfallen var brantstående och delvis kloritfyllda strukturer i kombination med höga 

spänningar som orsakade brott i berg runt hela schaktet. Andra bidragande faktor som 

påverkade utfallen i schakt 2 var att ingen förförstärkning hade installerats runt 

påhugget på den nedre nivån (1421m) samt den L-formade designen på orten på samma 

nivå, vilka båda möjliggjorde att raset kunde växa åt sidorna och i sin tur skapa 

utrymme för ännu större utfall i schaktet. 
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Efter händelserna i schakt 2 var beteendet för schakt 3 mycket mer förväntade. Filosofin 

för designen som gjordes var att den mindre schaktdiametern, förförstärkningen och en 

annan design på orten längst ner skulle begränsa utfallen, och att därefter en snabb 

applicering av sprutbetong skulle hålla väggarna stabila. Eftersom 

betongsprutningsutrustningen havererade är det idag inte möjligt att fastslå om detta 

hade räckt för att få schaktet stabilt. Det är möjligt att betongen spruckit upp och att 

flera påslag med betong eller att komplettering med bultar i så fall hade behövt göras. 

Erfarenheterna från andra schakt är dock att när berget har fått gå sönder och därmed 

avlastats närmast randen på schaktet har det räckt med liten mothållande kraft för att 

hålla schakten stabila. 

Både empiriska (Stacey & McCracken) och enklare numeriska spänningsanalyser 

gjordes inför borrningarna av schakt 2 och 3. Resultatet från dessa indikerade att berget 

skulle tryckas sönder och att schaktet skulle vara på gränsen till instabilt. Det som inte 

kunde fångas upp och förutses var beteendet hos schakten eller omfattningen på 

skadorna. En bättre geologisk förståelse och tydligare bild av strukturernas orientering 

tillsammans med mer avancerade numeriska analyser hade möjligtvis kunnat ge en 

annan prognos. En metodik för detta bör utvecklas. 

Även förförstärkningsmetoder behöver utvecklas. De 6 m långa bultarna som 

installerades runt mynningen på schakt 3 var inte tillräckligt för att stabilisera den nedre 

delen. Ett problem i detta fall var att både längd och orientering på bultarna begränsades 

av borrprecisionen på bulthålen och risken att borra på bultar med rymningskronan. 

En vanlig metod för att öka stabiliteten i schaktväggarna är att hålla en hög bergnivå i 

schaktet under drivningen. Erfarenheterna från dessa praktikfall är dock att detta skall 

vägas mot risken för upphäng (på grund av skut och i detta fall spill från 

betongsprutning) och de skador som sker i schaktväggarna när upphängen måste skjutas 

ned. 

Problemen i schakt 2 och schakt 3 och de åtgärder som krävdes för att ta schakten i bruk 

innebar mycket stora förseningar och ökade kostnader för Renströmsgruvan. 

Alternativen för den närmaste framtiden är antingen att driva långa ventilationsorter 

eller så måste utveckling ske av nya metoder för drivning av vertikala schakt som både 

är säkra och kostnadseffektiva. 
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