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Sammanfattning
Samhället Malmberget ligger i nära anslutning till ett 20-tal malmkroppar som bryts 
av gruvbolaget LKAB. Brytningen sker med storskalig skivrasbrytning vilket är en 
rationell metod men som orsakar markdeformationer. Med ökat brytningsdjup följer 
också ökad gruvinducerad seismisk aktivitet, främst i uppblockande hängväggar och 
takskivor. Dessa seismiska händelser kan medföra höga nivåer av markvibrationer i 
de bebodda delarna av Malmberget. 2008 erhöll LKAB ett tillstånd från Mark- och 
Miljödomstolen att bryta upp till 20 Mton järnmalm årligen i Malmbergsgruvan. Under 
en prövotid sköt domstolen upp avgörandet av vilka begränsningar som ska gälla för 
ett antal områden, däribland seismisk aktivitet. Bolaget skulle utreda vilka spännings-
förändringar och vilken seismisk aktivitet som förväntas av den ökade produktionen 
samt vilka störningsreducerande åtgärder som kan vidtas. Gruvan förfogar över ett 
omfattande seismiskt övervakningssystem bestående av närmare 200 geofoner 
installerade under jord och på mark ytan. I utredningsarbetet identifierades 11 seis-
miskt aktiva volymer i gruvan. För var och en av dessa uppskattades årlig maximal 
händelsemagnitud baserat på aktuell produktionsplan. Samband mellan historiska 
seismiska händelser och uppmätta markvibrationsnivåer definierades. Slutligen skat-
tades framtida vibrationsnivåer i samhället med statistiska metoder. Slutresultatet är 
förväntade vibrationsintervall med olika konfidensgrad för ett antal mätpunkter på 
markytan i Malmberget. Bland störningsreducerande åtgärder föreslogs skjutrestrik-
tioner, produktionssekvensiering samt eventuellt hydraulisk uppspräckning. Den 
lång siktiga lösningen är dock en omlokalisering av stora delar av Malmberget. Det är 
en process som har pågått sedan 60-talet och som fortlöpande sker.

Introduktion
Samhället Malmberget (Figur 1) är beläget i norra Lappland, cirka 70 kilometer norr 
om norra polcirkeln. Mineraliseringarna har varit kända i århundraden och mal-
men transporterades ursprungligen från gruvan med hästar och renar. 1888 blev 
järn vägen till Luleå färdigställd och storskalig brytning startade. Fortfarande idag 
transporteras merparten av de raffinerade malmprodukterna från Malmbergs-
gruvan till Luleå för användning vid SSABs stålverk eller för vidare utskeppning 
inom Östersjöregionen. Gruvan består av omkring 20 malmkroppar av varierande 
storlek och form, se Figur 2. 
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Figur 1. Flygfoto över Malmberget.

Figur 2. Malmkroppar i Malmberget, horisontalvy, meterskala.
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Produktionen 2015 var cirka 16 Mton råmalm från 13 malmkroppar på ett maximalt 
djup av cirka 900 m under markytan. Det huvudsakliga mineralet är magnetit med 
mindre mängder hematit. Gruvan ägs och drivs av Luossavaara-Kiirunavaara AB 
(LKAB). Samhället Malmberget har levt i nära symbios med gruvan i över 100 år. De 
första skjulen byggdes av gruvarbetare som ville ha sin bostad nära arbetsplatsen. 
Fler arbetare följde efter och snart hade en kåkstad liknande de i Klondyke under 
den stora guldrushens dagar vuxit upp på Malmbergets sluttningar, se Figur 3. 

Figur 3. Västerlånggatan Malmberget 1895, från LKABs arkiv.

Figur 4. Skivrasbrytning.
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Malmfyndigheterna visade sig vara omfattande och allt eftersom samhället växte 
ersattes kåkstaden gradvis av modernare bebyggelse. Gruvbrytningen startade i 
dagbrott men redan på 1920-talet bedrevs all brytning under jord. Flertalet malm-
kroppar lutar in under samhället viket medför att brytningsområdena successivt 
kommer närmare och närmare bebyggelsen. Sedan 1960-talet har skivrasbrytning 
varit den dominerade brytningsmetoden. Det är en storskalig och rationell metod 
där enhetsoperationer pågår på flera nivåer samtidigt, se Figur 4. Metoden gör det 
möjligt att bryta stora volymer på stort djup till överkomliga kostnader. De huvud-
sakliga nackdelarna är deformationer av markytan och, specifikt för Malmberget, 
markvibrationer till följd av seismiska händelser orsakade av uppblockande häng-
väggar och takskivor enligt Figur 5. En seismisk händelse är definitionsmässigt lika 
med ett plötsligt brott i berget under avgivande av elastiska kompressions- samt 
skjuvvågor som propagerar från källan och dämpas med ökat avstånd.

Byggnader, bostadsområden och infrastruktur har under mer än 50 år flyttats 
på grund av gruvans utbredning och acceptansen för detta är generellt stor bland 
Malmbergets befolkning. Störningar orsakade av seismiska händelser är dock ett 
relativt nytt fenomen. Vibrationer från sprängningar har alltid varit en del av var-
dagslivet i Malmberget, men vibrationer från seismiska händelser upplevs annor-
lunda. De kan uppträda när som helst på dygnet och inte bara under förbestämda 
skjuttider. Dessutom upplevs markrörelsen annorlunda på grund av den vanligtvis 
lägre svängningsfrekvensen jämfört med vibrationer från skjutningar. 2008 erhöll 
LKAB ett tillstånd från Mark- och Miljödomstolen att bryta upp till 20 Mton råmalm 
per år i Malmbergsgruvan. Kopplat till tillståndet skulle ett antal prövotidsutred-
ningar av miljökonsekvenser utföras. En av dessa utredningar (Wettainen m fl, 
2012) gällde hur den seismiska aktiviteten utvecklas till följd av den ökade produk-
tionen och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska störningarna för befolk-
ningen i Malmberget. Beräkningarna och resultaten finns publicerade i Wettainen 
och Martinsson (2014).

Figur 5. Lokalisering av seismiska händelser i hängvägg (vänster) samt takskiva (höger).
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Seismiskt övervakningssystem
Gruvan förfogar över ett omfattande seismiskt övervakningssystem levererat av 
Institute of Mine Seismology i Sydafrika/Australien. De första geofonerna instal-
lerades 2005, ungefär vid den tidpunkt då vibrationer av okänt ursprung började 
uppträda i Malmberget. Systemet har sedan gradvis byggts ut och består idag av 
närmare 200 geofoner installerade under jord och på markytan. Cirka 800 gruv-
inducerade seismiska händelser registreras och processas dagligen. LKAB använ-
der samma magnitudskala som många gruvor i Sydafrika, ett föregångarland inom 
gruvseismologi. Vid tidpunkten för utredningens genomförande fanns ytterligare 8 
geofoner installerade i bostadsbyggnader jämnt fördelade över Malmberget med 
syftet att mäta inkommande vibrationer på sockel. Figur 6 visar lokaliseringen av 
mätpunkterna och det är för dessa som framtida markvibrationer har uppskattats. 
Antalet mätpunkter har sedermera utökats till 12 stycken.

Figur 6. Vibrationsmätare och industristaket i Malmberget år 2010.
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Uppskattning av framtida markvibrationer
Seismiska källor
Det första steget är att definiera seismisk aktiva volymer eller källor i gruvan. Seis-
miska händelser registreras av geofonerna och vid tidpunkten för utredningen pla-
cerades de automatiskt i spatiala kluster av analysprogramvaran MS-RAP, utveck-
lad av Australian Centre for Geomechanics. Klustren sorterades sedan rutinmässigt 
in i större grupper av gruvans skiftgående seismikingenjörer. Seismiskt aktiva voly-
mer definierades genom att kombinera grupper tillsammans. Kriterierna för ska-
pandet av en volym var (i) att de flesta händelserna med en magnitud av 1,0 eller 
större inkluderades samt (ii) att en god visuell anpassning till Gutenberg-Richter-
kurvan erhölls. Denna kurva representerar en frekvens-magnituddistribution som 
vanligtvis används vid seismiska analyser (Gutenberg och Richter, 1944; 1954). Den 
visar antalet seismiska händelser samt förhållandet mellan stora och små magni-
tuder inom en given population och ett bestämt tidsspann. Magnituderna antas 
vara exponentiellt fördelade. 11 seismiskt aktiva volymer identifierades i gruvan, 
se Figur 7. 

Endast seismiska händelse från de sju största malmkropparna beaktades. De 
övriga malmkropparna bryts på ett mindre djup och har hittills inte orsakat signifi-
kanta seismiska händelser med efterföljande markvibrationer.

Figur 7. Seismiskt aktiva volymer i gruvan samt vibrationsmätare på markytan.
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Produktion och aktivitet
Utifrån en väldefinierad population av seismiska händelser är det möjligt att upp-
skatta den maximala förväntade händelsemagnituden genom att använda Guten-
berg-Richterkurvan. Detta gäller dock bara för statiska förhållanden där inga 
förändringar sker. Mark- och miljödomstolen bad LKAB redogöra för hur den seis-
miska aktiviteten ändras när produktionen ökar. Av den anledningen definierades 
historiska samband mellan seismisk aktivitet och produktion för var och en av de 
sju största malmkropparna. Brytningsdjup inkluderades också som en parameter 
men visades sig vara utan betydelse för den datamängd som analyserades. Seis-
misk data mellan 2010 till 2012 beaktades och antalet påbörjade nya brytningsni-
våer under denna period var begränsat. Sambanden mellan seismisk aktivitet och 
produktion användes sedan för att uppskatta framtida aktivitetsnivåer baserat på 
produktionsplanen som förelåg hösten 2012 för respektive malmkropp, se exempel 
i Figur 8. 

Figur 8. Modellerad historisk seismisk aktivitet (övre) och predikterad framtida seismisk aktivitet 
(nedre) som funktion av producerat/planerat tonnage i malmkroppen Fabian.
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Framtida magnituder
Gutenberg-Richterkurvor för var och en av de 11 seismiska aktiva volymerna 
modellerades och plottades baserat på data mellan 2010 och 2012. Modellen är en 
summa av olika exponentialfördelningar i syfte att hantera det faktum att flera olika 
brottmekanismer kan förekomma inom samma volym. Kurvorna normaliserades till 
ett år och genom Monte Carlosimulering erhölls årliga förväntade magnitudintervall 
från dem. Varierande årliga aktivitetsnivåer enligt ovan medför att magnitudinter-
vallen återspeglar produktionsplanen.

Den svarta linjen i övre delen av Figur 9. representerar uppmätt data och den blå 
linjen är Gutenberg-Richtermodellen. Den horisontella röda linjen motsvarar sanno-
likheten för en händelse per år och beror således av förväntad årlig aktivitetsnivå. 
Skärningspunkten mellan blå och röd linje indikerar starten på magnitudinter vallet 
för den största händelse som förväntas under året. De streckade linjerna visar 
osäker heter i skattningarna och medför således många möjliga start punkter, därav 
uppkomsten av intervall. Den vertikala axeln visar sannolikhet men kan också 
representera ackumulerat antal händelser. Sannolikhet 100 % (1 eller 100)  mot svarar 

Figur 9. Gutenberg-Richterkurva (övre) samt magnitudhistogram (nedre) för volymen Fabian ett 
specifikt år.
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totala antalet händelse i datasetet. Vi förväntar att alla seismiska händelser i detta 
fall är större än cirka magnitud -2 vilket i praktiken motsvarar seismiksystemets 
känslighet i detta specifika område av gruvan.

Den undre delen av Figur 9 visar histogram för olika definitioner av magnituder 
som förväntas inträffa inom volymen en gång per år. Det röda histogrammet mlow 
representerar distributionen av skärningspunkter mellan den röda och blå linjen i 
övre delen av figuren, erhållna genom sampling. Vi förväntar en händelse per år 
med en magnitud större än mlow och den har en magnituddistribution enligt det 
blå histogrammet. Från det blå histogrammet samplas magnituder för vidare ana-
lyser. Det gröna histogrammet mmedian visar distributionen av medianmagnituden. 
Den vertikala axeln visar sannolikheten för en given magnitud. Arean under varje 
histogram motsvarar 100% eller 1.

En av de seismiska volymerna innefattar ett uppblockande hålrum.  Malmkroppen 
Printzsköld bröts inte ursprungligen från markytan utan påbörjades under jord vilket 
skapade ett tomrum som successivt växer uppåt. Det föreföll troligt att Gutenberg-
Richtermetodiken överskattade magnituderna i detta fall. Uppmätta data hade en 
dålig passning till modellen. En orsak kan vara att förhållandet mellan stora och 
små händelser avviker från det normala i detta fall. Uppblockande tomrum hade 
övervakats i tidigare och i inget fall gav denna process upphov till stora magnituder 
nära markytan. Därför användes nedanstående ekvation som bl.a. presenterats av 
Mendecki 2008 för att uppskatta maximala magnituder för denna volym.

logPmax = logPmax0 + max(∆logPmax0) (1)

logPmax i Ekvation 1 är lika med den största observerade seismiska potensen (en 
parameter definierad som förskjutning multiplicerat med brottytans area) plus det 
största hoppet mellan två rekordpotenser i serien av observationer. logP ersattes 
med magnitud i analysen då bägge är proportionella mot händelsens storlek.

Tabell 1 visar Mmedian eller mitten av det förväntade magnitudintervallet för den 
största händelse som inträffar en gång per år i varje definierad volym. Mmax eller den 
absolut största magnituden året i fråga är följaktligen betydligt högre men har en 
mycket liten sannolikhet för att inträffa. Volymen med det uppblockande tomrum-
met benämns Printzsköld 1. Magnitudskillnaden mellan den standardmässiga och 
alternativa beräkningsmetodiken framgår tydligt.

Tabell 1. Medianmagnitud per volym och år

Alliansen Dennewitz Parta 1 Parta 2 ViRi Kapten-Fabian Kapten Fabian Printzsköld 1Printzsköld 1 alt. Printzsköld 2 Printzsköld 3
2013 1.9 2.1 2.4 2.7 1.8 1.4 0.5 2.0 3.1 1.8 2.2 2.4
2014 1.9 2.3 2.5 2.8 1.8 1.6 1.1 1.9 3.1 1.8 2.2 2.4
2015 2.0 1.8 2.4 2.7 1.9 1.6 1.1 2.0 3.2 1.8 2.2 2.5
2016 2.0 2.3 2.4 2.6 1.8 1.5 0.5 2.0 3.2 1.8 2.2 2.5
2017 2.0 2.2 2.3 2.6 1.8 1.6 1.0 2.0 3.2 1.8 2.3 2.5
2018 2.1 2.3 2.3 2.6 1.8 1.7 0.9 2.1 2.9 1.8 2.0 2.2
2019 2.0 2.2 2.3 2.6 1.8 1.7 1.0 2.2 3.1 1.8 2.1 2.4
2020 2.1 2.2 2.2 2.4 1.7 1.7 1.0 2.2 3.0 1.8 2.0 2.3
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Markvibrationer
Förhållanden mellan magnituder, lokalisering och uppmätta markvibrationer 
bestämdes för var och en av mätpunkterna i samhället. 275 historiska seismiska 
händelser med totalt 1027 tillhörande vibrationsvärden användes för kalibrering. 
Endast vertikala vibrationskompententer beaktades eftersom alla vibrationsmätare 
inte var triaxiella vid tidpunkten ifråga. Figur 10 visar uppmätta och predikterade 
vibrationer från 90 seismiska händelser vid en av mätpunkterna.

Genom att kombinera förväntade magnituder och vibrationssamband kunde 
slutligen framtida vibrationsvärden för mätpunkterna uppskattas probabilistiskt. 
Monte Carlosimulering användes för att sampla hypocenter, magnitud och efter-

Figur 10. Uppmätta samt predikterade vibrationer vid mätpunkten Sveavägen 7, linjär skala 
(övre) samt logaritmisk skala (nedre).

Figur 11. Förväntad maximal årlig vibrationsnivå vid mätpunkten Sveavägen 7.
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följande markvibrationer för alla seismiska volymer. Figur 11 visar maximal förvän-
tad årlig vibrationsnivå vid en specifik mätpunkt.

Tabell 2 summerar medianvärdet av maximalt förväntat årligt vibrationsintervall 
med avseende på vertikal komponent vid samtliga mätpunkter. Inga prognoser 
gjordes bortom 2020 eftersom osäkerheterna i produktionsplanen är stora. Alla 
förändringar i produktion resulterar i andra vibrationsvärden. 

Tabell 2. Förväntade vibrationer i mm/s per år och mätpunkt, Bolagskontoret är  
numera innanför industristaketet

Hermelinsbacken 7 Lövberga Konsum Bolagskontoret Her�ggatan 18 Murgatan 1 Sveavägen 7 Malmstavägen 11
2013 10,0 6,1 9,3 18,9 4,5 7,4 13,1 8,2
2014 11,1 6,8 10,4 21,1 5,5 8,3 14,6 9,1
2015 9,7 6,0 9,2 18,7 5,7 7,3 12,9 8,1
2016 8,7 5,2 8,0 16,4 4,4 6,4 11,3 7,0
2017 9,1 4,7 7,2 14,8 6,0 5,7 10,2 6,3
2018 7,4 4,7 7,2 14,7 6,2 5,9 10,1 6,3
2019 7,5 4,7 7,2 14,7 7,1 6,9 10,1 6,3
2020 6,1 3,7 5,6 11,6 7,0 6,6 8,0 5,0

Åtgärder för att minska störningar
LKAB har identifierat ett antal åtgärder som kan vidtas i syfte att minska vibrations-
nivåerna inom bebodda områden.
• Skjutrestriktioner används redan i dagsläget och baseras på tidigare erfaren-

heter. Skjutningar genomförs inte samtidigt i områden som kan samverka och
resultera i förhöjd seismisk aktivitet. Eftersom antalet malmkroppar minskar
mot djupet kommer möjligheterna att fördela salvor mellan olika områden att
minska. Skjutrestriktioner kommer därför att medföra en ökad negativ konse-
kvens för produktionen.

• Sekvensiering eller utbackning på produktionsområdena kan optimeras för att
undvika spänningskoncentrationer i kända strukturer eller andra svaga zoner.
Det kan även användas för att undvika skapandet av pelare som i senare skeden
riskerar att bli högt belastade och gå i brott. Sekvensiering används i dagsläget
främst som ett instrument att öka säkerheten under jord. En utökad användning
i syftet att minska vibrationer på markytan kommer att få produktionsmässiga
konsekvenser.

• Hydraulisk spräckning av bergmassan har i andra gruvor använts framgångsrikt
för att minska antalet stora seismiska händelser. Metoden kommer att utvärde-
ras närmare av LKAB.

• En omlokalisering av hela samhället är dock den enda långsiktiga lösningen
som säkerställer att boende inte störs av gruvverksamheten. Malmberget har
redan flyttas bit för bit i över 50 år. Byggnader har rivits eller flyttas hela, vägnä-
tet förändrats och grönområden skapats. Sedan det blev klarlagt att en av de
största malmkropparna fortsätter in under centrala Malmberget uppstod behov
av att formalisera och påskynda processen. 2012 slöts ett avtal mellan LKAB
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och Gällivare kommun om hur omlokaliseringsprocessen skulle fortskrida. En 
tidplan för etappvis avveckling av Malmberget upprättades, se Figur 12. LKAB 
anser dock att utveckling måste föregå avveckling och planen förutsätter där-
med att nya byggbara områden i närområdet finns tillgängliga. 

Sammanfattning
LKAB ålades av Mark- och miljödomstolen att redovisa hur den gruvinducerade 
seismiska aktiviteten i Malmberget kommer att utvecklas och vilka konsekvenser 
det har för befolkningen. Prognosticering av jordskalv är fortfarande ett område 
där mycket forskning sker och flertalet frågor fortfarande är obesvarade. LKAB 
använde en vedertagen metod baserad på Gutenberg-Richterkurvor och histo-
riska mätdata. För att efterlikna en ökning av produktionen användes kurvorna 
med varierande aktivitetsnivåer för olika år. Detta är ett angreppssätt som till vår 
kännedom inte har används tidigare men möjliggjorde att domstolens frågeställ-
ning kunde besvaras. Slutresultatet var förväntade vibrationsintervall vid ett antal 
mätpunkter i Malmberget. En fördel i gruvmiljö är att drivkraften bakom seismiska 
händelser delvis kan påverkas. Åtgärder som kan vidtas är skjutrestriktioner, sek-
vensiering samt eventuellt hydraulisk spräckning. Effekterna är dock osäkra och 
alla åtgärder riskerar att leda till produktionsförluster. LKAB är beroende av stor-
skalig produktion för att behålla konkurrenskraften gentemot övriga järnmalms-
producenter som nästan uteslutande har fördelen av dagbrottsbrytning. Det enda 
sättet att långsiktigt undvika störningar hos närboende och säkra LKABs framtid i 
Malmberget är att omlokalisera stora delar av samhället.

Figur 12. Etappindel-
ning för avveckling 
och om lokalisering  
av Malmberget. 
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