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Inledning
Garpenbergsgruvan, belägen i södra Dalarna, är Boliden Mineral AB’s största underjordsgruvan i Sverige. Gru-
van består idag av 7 st malmkroppar av varierande storlek. Kyrkmalmen längst i söder följt av Tyskgårdsmal-
men, Dammsjömalmen, Lappbergsmalmen, Kaspersbomalmen, Norra huvudmalmen, och längst i norr Gran-
sjömalmen, fig 1.

Gruvbrytningen i Garpenberg dateras tillbaka till 1200-talet och har sedan dess i stort sett varit i kontinuerlig 
drift. Boliden Mineral har varit ägare av gruvområdet sedan 1957 då det köptes av AB Zinkgruvor. 

Fig 1. Toppvy av Garpenberg gruvans malmkroppar.

Sedan början av 2000 har produktionen av malm successivt ökats för att under 2008 uppgå till 1.341.000 ton 
malm med en ingående halt till anrikningsverket på:
− Zn 6,85 %,
− Pb 2,61 %
− Cu 0,08 %
− Ag 130 g/ton
− Au 0,29 g/ton

Utöver malmen tillreddes ort i gråberg motsvarande 706.000 ton, vilket innebar att 2.047.000 ton berg bröts 
totalt i Garpenberg under 2008.
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Garpenberggruvans malmreserv (2008-01-01) är beräknad till 20,8 Mton och motsvarar drygt 15 års 
produktion. Utöver detta återfinns 30,7 Mton som mineraltillgång, fig 2. En stor del av mineraltillgångarna 
bedöms bli upphöjda till malmreserv varför gruvans livslängd är betydligt längre än 15 år vid nuvarande årliga 
maximala produktionsnivå, 1375 000 ton. Kapaciteten idag begränsas av gruvans uppfodringskapacitet samt 
malningskapaciteten i anrikningsverket.

Fig 2. Garpenberggruvans malmbas 2008-01-01

Den dominerande brytningsmetoden i Garpenberg har genom tiderna varit olika varianter på igensättningsbrytning, 
då malmerna oftast varit smala och oregelbundna. Under senare år har brytningsmetoder med långhål använts 
mer regelbundet då geometrierna tillåtit samt vid restbrytning av mellanskivor. 

Av de olika igensättningsmetoderna är 
uppåtgående igensättningsbrytning den mest 
använda brytningsmetoden i Garpenberg. 
Idag bryts Kyrkmalmen, Dammsjömalmen, 
Norra huvudmalmen, Kaspersbomalmen och 
Gransjömalmen med igensättningsbrytning 
samt några få positioner i Lappberget. 
Malmbredderna i dessa områden ligger 
oftast kring 7–10 meters malmbredd men 
då malmbredderna överstiger 10 meter 
lämnas pelarbalkar alt. pelare som stöd för 
ovanliggande malm, fig 3.

Fig 3. Igensättningsskiva där malmbredd överstigit 

10 m och pelare avsatts.
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Lappberget

Bakgrund
De första prospekteringsborrhålen som tvärade det som senare skulle bli Lappbergsmalmen utfördes under 1998 
vilket medförde att Lappberget blev det senaste tillskottet av malmkroppar i Garpenberg. Ett intensivt prospek-
teringsarbete har sedan dess skett och idag, efter 114,2 km kärnborrning, är Lappbergsfyndigheten den i särklass 
största zinkfyndigheten i Sverige. Malmreserven (2008-01-01) i Lappberget uppgår till 15,6 miljoner ton malm 
mellan 600 meters avvägning till 1100 meters avvägning. Dessutom återfinns 18,3 miljoner ton som mineraltill-
gång och en stor del av detta förväntas kunna lyftas upp till malmreserven. Malmbredden varierar mellan 15–60 
meter på de djupare delarna (1100 metersnivån) och 40–100 meter på de övre nivåerna (700 metersnivån), läng-
den på malmen är ca: 300 meter. Potentialen att ytterligare öka reserverna i Lappberget bedöms som goda.

Utredningsarbetet kring Lappbergsmalmen startades då de inledande borrningarna pekade på en stor, bred och 
rik mineralisering, vitt skild från de övriga malmkropparna i Garpenberg. Innan brytningen startades utreddes 
det vilken brytningsmetod som var mest lämpad för Lappbergsmalmen. Beroende på de stora malmbredderna 
och det höga metallinnehållet valdes skivpallbrytning med primära och sekundära skivpallar och paste-fill 
(stabiliserad avvattnad anrikningssand) som återfyllnadsmaterial i de primära skivpallarna. Skivpallbrytning 
ger möjlighet att minimera malmförlusterna till skillnad från övriga brytningsmetoder som oftast lämnar pelare 
vid breda malmer.

Ett intensivt tillredningsarbete startades och i februari 2003 producerades de första malmtonnen från Lappberget. 
Det metallurgiska utfallet i anrikningsverket var också över förväntan. Under tillredningsfasen för skivpallbrytning 
och uppbyggnaden av paste-fyllanläggningen bröts Lappbergsmalmen med rum och pelarbrytning för att sedan 
konverteras över till skivpallbrytning. De utbrutna rummen fylldes med gråberg från tillredningen i gruvan och 
10 x 15 meter stora pelare lämnades i malmen. Under hösten 2006 stod paste-fyllanläggningen klar och den 
första skivpallen mellan nivå 1080m och 1060m kunde brytas.

Tillredningar

Från starten av projekteringen av Lappberget har tillredningen av ramper, ventilationsorter, fältorter och venti-
lationsstigar pågått för fullt.

För att få åtkomst till flera brytningsetager har 
Lappbergsmalmen delats upp i tre stycken 
etager, Lappberget 1100, Lappberget 880 
och Lappberget 700. Ramper har tillretts 
från den befintliga infrastrukturen i norra 
gruvan, från ramperna har infarter till 
nivåerna tillretts och utifrån dessa har 
fältorter drivits längs malmens strykning så 
att åtkomst till malmen möjliggjorts, fig 4. 
Från fältorten tillreds inslagen och sedan 
tväras malmen med en borr/lastort. I och 
med att de sekundära skivpallarna kommer 
att brytas vid ett senare tillfälle så tillreds ej 
dessa borr/lastorter, utan inslaget stoppas 
vid malmgräns så att en bra start ges den 
dagen sekundärpallen skall tillredas. Fig 4. Nivå Lappberget 986.
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Ramper, ventilationsorter och infarter till fältortsnivåerna tillreds med (B x H) 5m x 6m orter, fältorterna tillreds 
med 6m x 6m orter och inslagen tillreds med 5m x 5,5m. Storleken på borr/lastort i malmen varierar beroende 
på vilken etage tillredning sker samt om orten tillreds i en primär eller sekundär skivpall. På etagen 1100 tillreds 
de primära skivpallarna med 10m x 5,5m orter medan de sekundära skivpallarna tillreds med 5m x 5,5m orter. 
På övriga etager tillreds i stort sett alla skivpallar med 5m x 5,5m orter, vissa undantag kan dock förkomma.

Skivpall

Skivpallarna i Garpenberg delas upp i primära och sekundära skivpallar. De primära skivpallarna ligger före 
i brytningsföljden och återfylls med paste-fyll medan de sekundära skivpallarna återfylls med gråberg från 
tillredningarna. Vid brist på gråberg kan de sekundära pallarna återfyllas med paste-fyll med låg bindemedelshalt. 
Brytningsföljden på skivpallrummen kan liknas med ett pyramid bygge, de centrala skivpallarna bryts först för 
att skapa höjd enligt figur 5 medan de sekundära skivpallarna släpar efter.

Fig 5. Frontvy av Lappbergsmalmen med planerade och utbrutna skivpallar.
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Tillredningen i borr/lastort förstärks med resiningjutna kamjärnsbultar, 1” x 2,7m, satta i 1,5m x 1,5m mönster. 
Orterna betongsprutas i likhet med övriga tillredningar. Orterna i de sekundära skivpallarna kabelförstärks med 
6 meter långa kablar, 2 meters försättning och 7 kablar per krans. Vid varje planerat salvslut installeras bultbågar 
för att förstärka brynet efter skjutning (en extra bultrad med 0,7 meter i bultavstånd).

Dimensionerna på skivpallarna varierar, på etage 1100 är de primära skivpallarna 10 meter bred medan de 
sekundära skivpallarna är 15 meter breda. Pallhöjderna har successivt ökats från 14 meter till 24,5 meter. På 
etage 880 är de flesta primära skivpallarna 15 meter breda medan de sekundära är mellan 15 och 20 meter breda, 
pallhöjden är 18,5 meter. På etage 700 är de primära skivpallarna 15 meter breda medan de sekundärapallarna 
varierar mellan 15 och 20 meter med en pallhöjd på 18,5 meter, fig 5.

Produktionsborrning och sprängning

Garpenberg har investerat i tre stycken produktionsriggar från Atlas Copco, 1 st Atlas Copco M7 och 2 st Atlas 
Copco M6 samt en Atlas Copco Cabletec för kabelförstärkning. Skivpallarna öppnas med en långhålsborrad 
öppningsstig enligt figur 6. Öppningen borras med 76 mm krona och 7 av hålen ryms till 127 mm. Öppningen 
innehåller 12 stycken spränghål. 

Två tredjedelar av öppningen borras från den underliggande borrorten och skjuts för att sedan borra resterande 
del av öppningen från den överliggande borrorten. Sista tredjedelen av öppningen skjuts tillsammans med diket 
och eventuella minusrader, fig 7. 

Borrplanerna till produktionsriggarna designas i CAD-systemet ovanjord, planerna exporteras sedan till datorer 
underjord och till mätpersonalen. Mätpersonalen sätter ut navigeringspunkter för produktionskransarna, en 
punkt på vardera sida om orten samt en centrumlinje på orttaket. Markeringar för spaltlaser sätts också ut då 
Atlas Copco M6 kräver detta för att kunna navigera. Operatörerna läser in borrplanerna till produktionsriggen 
och navigerar in sig på aktuell krans.

Borrplanerna skiljer sig beroende på var i Lappberget borrning sker samt om det är en primär eller sekundär 
skivpall som skall borras. Alla borrhål i produktionskransarna är designade vinkelräta mot borrorten. På etage 
1100, där borrorten är tillredd med 10 meters bredd parallellborras hålen i pallen medan i den sekundära 
skivpallen solfjäderborras kransarna för att nå ut till intilliggande paste-fyllda rum, fig 8.

Fig 6. Borrplan för skivpallöppning. Fig 7. Skivpallrum med borrkransprofiler.
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På etage 700 skiljer sig designen för produktionsborrning gentemot de andra etagerna. Borr/lastorten är placerad 
längs ena sidan av rummet enlig figur 9. 

All skivpallborrning sker med 
76 mm borrkrona och T45 borr-
stång från Sandvik. Vid borrning 
används styrstänger för att få rakare 
hål. Hållängden varierar upp till ca: 
23 meter.

Skivpallarna laddas med Midi SSE 
från en Volvobärare med ORICA 
laddutrusting påmonterad. Ekipaget 
är ihopmonterat av GIA, fig 10.

Fig 8. Schematisk bild över borrplan för 

skivpallar på 1100m etagen i Lappberget.

Fig 9. Schematisk bild över borrplan för skivpallar 

på 700m etagen i Lappberget.

Fig 10. Laddbil för skivpall
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Skivpallrummet skjuts etappvis med utlastning mellan skjutningarna. Utlastning sker endast så att svällutrymme 
skapas för nästa salva, slutlastning sker då hela rummet är färdigskjutet. 

Lastning och transport

All tillredningslastning i Garpenberg sker till största delen direkt från gavel på lastbil. Vid skivpallastning 
lastas malmen först konventionellt och bärs till lager, alternativt direkt på bil, tills en glugg uppstår mellan 
brynet på pallen och rasmassorna. Därefter övergår lastningen till fjärrstyrd lastning. Malmen fjärrlastas från 
skivpallrummet till upplag, fjärrlastningen är sk ”line of sight”. Malmen lastas sedan från upplag på lastbil 
och transporteras till kross. I Garpenberg finns två krosstationer med tillhörande uppfodringsanläggning. En 
krossanläggning återfinns i norra delen av gruvan, på 800 meters nivån medan en andra krossanläggningen 
finns i södra delen på 630 meters nivån. Total kapacitet på uppfodringsanläggningen är ca: 1.375.000 ton. 
Transportsträckorna varierar mellan 1,4 km och 4,2 km till norra krossen medan transportsträckorna till södra 
krossen varierar mellan 2,6 km och 8,2 km. Figur 11 visar schematiskt transportvägarna i gruvan.

Fig 11. Körvägar från resp. malmkropp till kross.

Återfyllnad

I november 2004 togs beslutet att påbörja 
byggandet av paste-fill fabriken och under 
hösten 2006 blev fabriken färdigställd. Den 
första paste-fyllningen i gruvan skedde under 
november 2006. Paste fabriken valdes att 
byggas i anslutning till Lappbergsfyndigheten 
vilket innebär att all anrikningssand pumpas 
3,4 km från anrikningsverket upp till paste 
fabriken, fig 12.
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Fig 12. Översikt pastaanläggningens 

placering gentemot anrikningsverket.
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Ett förenklat flödesschema på paste-fill tillverkningen visas i figur 13. Anrikningssanden pumpas till en sump i 
pastefabriken och sen vidare till ett cyklonbatteri där sanden delas i en grovfraktion och en finfraktion. Överloppet 
från cyklonerna med det fina materialet leds till en Outokumpu SUPAFLO högdensitetsförtjockare ( D 17 m) där 
flockmedel tillsätts. Underloppet från förtjockaren håller ca: 68 % fastandel och pumpas till två satsbehållare. 
Underloppet från cyklonerna med den grövre sanden matas till ett trumfilter där materialet avvattnas till 86 % 
fast gods. Det filtrerade materialet transporteras med band vidare till en vågsatshållare.

Cement och slagg (Merrit 5000) är lagrade i silosar utanför pastefabriken och med skruvmatare fylls en 
tredje vågbehållare tills rätt mängd bindemedel erhålls. Via ett styrsystem doseras fint och grovt material samt 
bindemedel ner i en satsmixer. Vatten tillsätts för att få den rätta konsistensen och sedan släpps massan till 
ytterligare en satsbehållare. Den färdiga paste-fyllen pumpas ner i gruvan via rörsystem till skivpallen som skall 
återfyllas.
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Fig 13. Förenklat flödesschema över paste-fill 

tillverkning

Olika skivpallrum kräver olika hållfasthet på paste-fyllen, oftast skall dock fyllen ha 4,5 % bindemedel och ett 
sättmått på 195 mm (beskriver konsistensen). Fördelningen mellan cement och slagg (Merrit5000) är 20/80. 
En fyll med dessa parametrar beräknas ha en tryckhållfasthet på 1,15 Mpa. Tester i gruvan då man borrat ut 
kärnor från färdigfyllda rum visar att hållfastheten är något högre i verkligheten än de lab-prover man gjort i 
utredningsfasen. Prov på en ett år gammal fyll med 4,5 % bindemedel höll 1,64 Mpa tryckhållfasthet.

Figur 14 visar en schematisk bild över rörsystemet ner till Lappbergsmalmens olika brytningsnivåer. Parallella 
borrhål är borrade i etapper ner till omkopplingsnivåer, 180 m nivån, 350 m nivån, 500 m nivån, 700 m nivån och 
865 m. På dessa nivåer kan ledningarna kopplas om så att fyllen når det skivpallrum som står i tur att fyllas. Alla 
borrhålen är fodrade med cementingjutna stålrör, rören har en invändig diameter på 168 mm, godstjockleken är 
11 mm. Fyllsystemet är inte fullt utbyggt men hittills så har drygt 3,7 km rörledning monterats varav de mesta i 
berg. Djupaste rörledningen idag går ner till 1060 meters nivån.

Fig 14. Schematisk bild över rörsystemet för paste-fyll.
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Då paste-fyllen inte släpper ifrån sig något dräneringsvatten så blir fyllväggarna betydligt simplare jämfört med 
en dränerande vägg vid hydraulfyllning med endast cykloniserad anrikningssand. Beroende på var fyllningen 
sker i gruvan så byggs antingen en simpel träregling klädd med markväv som sedan betongsprutas eller så trycks 
gråberg in i inslagsorten så högt man når och sista glipan mot taket av orten förseglas med sprutbetong.

Utveckling 2007–2008

Under de två åren som Garpenberg producerat malm från skivpall har utvecklingen gått framåt i den takt som 
gruvavdelningen lärt sig den nya brytningsmetoden.

− Håldiametern har ökats från 64 mm till 76 mm.
− Försättningen har successivt ökats från 1,7 meter till 2,3 meter samt att antal hål i kransarna minskats

vilket lett till mindre specifik borrning och laddning.
− Öppningsborrning och skjutning av öppning har ändrats från att skjuta hela öppningslängden i ett steg till

att dela upp öppningsskjutningen i två steg, detta för att säkerställa att öppningen går ut.
− Försättningen mellan delsalvorna i skivpallen har ökats från 2 till 3 meter för att minimera stenfall på

borriggen från pallbrynet.
− Skivpallarna har successivt ökat i storlek vilket gjort att behovet av gråbergstillredningen minskat. Genom

att höja skivpallarna på etage 1100 till 30 meter (sula – sula fältort) har en hel fältortnivå tagits bort. Detta
motsvarar ca: 1460 ortmeter. Breddning av skivpallarna på etage 880 och 700 reducerar tillredningen med
915 meter ort.

Utveckling 2009 och framåt

Hittills så har flera förbättringar gjorts på det sätt som Garpenbergsgruvan tillämpar skivpall som brytningsmetod. 
Utvecklingen får inte stanna utan måste fortskrida för att möta konkurrensen utifrån, dvs skivpallproduktionen 
måste bli än mer kostnadseffektiv. Det finns många idéer på hur brytningsmetoden skall förfinas så att säkerheten 
kan ökas samt att kostnaderna kan sänkas. 

− Fortsatt arbete med att minska specifik borrning/laddning.
− Förbättra brytningen vid skjutning av skivpall genom att luta borrkransarna framåt i likhet med

ovanjordsborrning.
− Förbättra rakheten på borrhålen genom att testa borrning med rörsträng i stället för befintliga T45 stänger.
− Övergå till fjärrlastning med kameror/monitor i stället för ”line of sight” lastning. På så sätt kommer man

ifrån riskexponeringen av lastmaskinsoperatören i lastorten.
− Fortsatt arbete kring paste-fyllen och bindemedelshalten då det visat sig att hållfastheten blir högre i stor

skala än i labbskala.
− Fortsatt utveckling kring navigeringen av produktionsriggarna så att man kan minska arbetet vid utsättning

av borrkransarna.
− Utveckla dataöverföringen mellan borriggarna och gruvans nätverk så att nya borrkransar kan skickas

direkt ut till riggen samt att borrloggar automatiskt kommer tillbaka till CAD-systemet.

Slutsats
Under de två år som skivpallbrytningen pågått i Garpenberg så har malmtonnaget successivt ökat och för budgeten 
2009 kommer ca: 650 Kton skivpall att brytas. Under kommande år, 2010 och framåt, skall skivpallproduktionen 
upp till en brytningstakt på ca:1 Mton malm per år. Med de förutsättningar som Garpenberg har med en stor 
malmreserv i Lappberget, ständig utveckling av tekniken samt en kunnig och engagerad personal, så finns alla 
förutsättningar för en fortsatt framgångsrik gruvdrift i Garpenberg.
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