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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete är en ansats mot en förenklad metod för 

sprickkartering i borrkärna och utvärderar huruvida en förenklad metod 

är tillämpbar vid projekt som anläggs under aktiv design och tid är en 

kritisk faktor. Det föreliggande arbetet är en studie baserad på data från 

Boliden Mineral AB, från undersökningar utförda i syfte att lokalisera en 

lämplig, lågpermeabel bergvolym för anläggandet av ett slutförvar för 

miljöfarligt avfall. Vattenflöde i kristallin bergmassa, liksom den i Sverige, 

förmodas traditionellt påverkas mest av sprickornas karaktär så som 

sprickdensitet, sprickvidd, råhet, sprickfyllning etc. Vidare påverkar 

sprickegenskaperna bergmassans hållfasthet, varför karaktärisering av 

bergmassan utgör en central roll vid byggande i berg. Effektivisering av 

sprickkartering under aktiv design undersöktes genom att utvärdera hur 

väl de parametrar som används vid karaktärisering verkar för identifiering 

av vattenförande strukturer. Vidare utvärderades möjligheten att minska 

antalet sprickor att kartera och karaktärisera vid den fysiska kärnan.  

Resultat i denna studie visar inte några tydliga kopplingar mellan 

mätsektionernas hydrauliska konduktivitet (K) och de individuella 

karterade parametrarna. Osäkerheterna är dock stora då mätsektionerna 

för de hydrauliska testerna utgörs av 10 m för uppskattande av K, som 

dessutom påverkas av storskaliga företeelser (t.ex. grad av 

sammankoppling) som vidare inte är möjligt att uppskatta från 

borrhålsdata. Fjärrkartering av borrhålsfilm underestimerar överlag 

bergkvaliteten för de tre borrhål som analyserades.  

En förenklad metod med ett representativt urval sprickor för fysisk 

kartering beskriver fördelningen av parametervärden väl, vid jämförelse 

mot en fullständig fysisk kartering för två borrkärnor. Lerfyllda sprickor 

och höga Ja-värden överestimeras dock vid den förenklade karteringen 

vilket potentiellt kan leda till en mer konservativ förstärkningsåtgärd än 



 

 

nödvändigt. Fler studier behöver dock genomföras för att utvärdera 

huruvida den förenklade metoden kan reflektera parametervärdenas 

fördelning för individuella sprickgrupper. Vidare krävs ytterligare 

undersökningar för utvärdering av hur robusta de presenterade metoderna 

är vid kartering av borrkärnor med högre sprickighet än de som använts 

för analys i denna studie.  

Nyckelord  

Kärnkartering, sprickkartering, aktiv design, fjärrkartering, hydrogeologi, 

diskontinuiteter  



 

 

Abstract 

 

This master thesis is the inception of a simplified method for logging 

fractures in drill holes and comprises an evaluation on whether a simplified 

method is applicable for projects where the observational method is used 

and time is a critical factor. The following work is a study based on data 

from Boliden Mineral AB, acquired from investigations for locating a 

suitable, low-permeable rock mass for a repository for hazardous waste. 

Water flow in crystalline bedrock, such as that found in Sweden, is 

traditionally thought to be most influenced by fracture characteristics like 

fracture density, aperture, roughness, fillings etc. Moreover, these same 

characteristics influence the rock mass strength, which is why the 

characterization of fractures is fundamental for construction in rock. To 

improve efficiency of fracture logging in projects maintained under the 

observational method, an evaluation on how well the quantified fracture 

characteristics work for identification of large-scale water bearing 

structures was performed. Furthermore, the possibility of decreasing the 

number of fractures to log and characterize in the core was investigated.   

The results show no apparent correlations between hydraulic 

conductivity (K) in test sections and the individually mapped parameters. 

However, the uncertainties are significant, mainly because of the large 

sections in which the hydraulic tests were conducted, but also because of 

largescale features influencing K (e.g. interconnectivity) which are not 

possible to estimate from core data.  Remote logging of borehole images 

generally underestimates the quality of the rock mass for the three 

analyzed boreholes.  

A simplified method with a representative selection of fractures for 

physical core logging was found to describe the distribution of parameter 

values well, when compared to a complete physical core log for two drill 

cores. Clayfillings and high Ja -values are however overestimated when the 



 

 

simplified method is applied which may lead to a more conservative 

reinforcement measure than necessary. However, more studies need to be 

carried out to evaluate whether the simplified method can reflect the 

distribution of parameter values for individual fracture sets. Moreover, 

additional studies are required to evaluate the robustness of the suggested 

simplified methods in drill cores from areas of more heavily fractured 

bedrock than those analyzed in this study.  

 

Keywords  

Drill core mapping, fracture mapping, the observational method, remote 

logging, hydrogeology, discontinuities  
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Förundersökningar spelar en central roll för anläggning av bergrum och 

tunnlar. Förundersökningarna ämnar utvärdera bergmassans egenskaper 

och kvalitet för att bedöma vilka förutsättningar dessa ger för respektive 

projekt. De föreliggande geologiska och hydrogeologiska förhållandena 

ligger också till grund för kostnadskalkyler och tidsuppskattning för 

projektet då dessa beror på bergmassans kvalitet i förhållande till 

projektspecifika egenskaper (BeFo, 2013). 

På Boliden Rönnskär anläggs ett djupförvar för Boliden Mineral AB där 

processavfall ska slutdeponeras. Krav på en så ”tät” berggrund som möjligt 

där förvaret placeras är därför av största betydelse. Borrhålssektioner 

(10 m) där den hydrauliska konduktiviteten (K) överskrider 1E-08 m/s 

betraktas inom projektet som betydande.  

I projektet, RODE – Rönnskär Deponi, finns ett behov att snabbt kunna 

ge återkoppling från kärnkarteringen eftersom tunneln drivs mot ett 

förvarsdjup vars position kan förändras beroende på 

kärnkarteringsresultatet. Metodiken som idag används för kärnkartering 

innefattar identifiering av samtliga i kärnan förekommande sprickor. I 

tillägg ska ett antal parametrar för varje spricka noteras, parametrar som 

möjligen inte gynnar syftet med undersökningarna vilket i detta projekt är 

att identifiera och karaktärisera storskaliga vattenförande strukturer. 

Karteringsmetodiken är tidskrävande och kan under aktiv design medföra 

stopp i projektering och produktion i väntan på resultat från 

kärnkarteringen.  

För att motverka tidsbrist i projekt där aktiv design tillämpas behövs en 

metod för kärnkartering som är mer effektiv än den som används i 
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dagsläget. Med högre effektivitet i detta sammanhang innebär att 

återkoppling från karteringsresultat kan ske tidigare varpå fortsatt 

drivning av tunnel kan planeras och preliminär design uppdateras. En följd 

av snabbare återkoppling kan också innebära utrymme för fler 

kärnprovtagningar vilket ger en ökad övergripande uppfattning av 

bergmassans egenskaper i området.  

 Syfte 

Det övergripande syftet i den föreliggande studien är att utvärdera 

möjligheterna till en förenklad kärnkarteringsmetodik, med avseende på 

sprickor, för projekt där aktiv design tillämpas och tid är en kritisk faktor.  

Frågeställningar rörande dels projekt där karaktärisering av sprickor 

syftar till identifiering av vattenförande strukturer (1), dels projekt där 

karaktärisering av sprickor ämnar få en ökad förståelse för bergmassans 

egenskaper i dimensioneringssyfte (2), har ställts upp enligt följande  

 

1. Vilka parametrar är viktiga att studera för att identifiera och 

karaktärisera vattenförande strukturer?  

2. Kan en förenklad metod tillämpas för att uppskatta de karterade 

parametrarna i syfte att hålla tidsramen under aktiv design? 

 Kan sprickor tillförlitligt mätas in utan att fysiskt kartera hela 

kärnan? 

 Kan bergmassan karaktäriseras till en ”tillräckligt god” grad 

med en förenklad karteringsmetodik?   

 

Slutligen kan denna rapport ses som en del av ett större arbete för att 

utveckla förenklade metoder för projekt som anläggs under aktiv design.  

 Disposition 

Kapitel 2. Klassificering och karaktärisering av bergmassa 

Förundersökningarnas syfte och betydelse för karaktärisering och 

klassificering av bergmassan redogörs. Rock Mass Rating (RMR) och Q-
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systemet introduceras samt vilka parametrar som karteras vid 

sprickkartering av kärna och vilka osäkerheter som detta innebär. De 

karterade parametrarnas relevans i förhållande till bergmassans K 

respektive hållfasthet beskrivs samt andra faktorer som kan ha effekt.  

Kapitel 3. Metodik  

Inledningsvis beskrivs mätprogram för projektet RODE som denna studie 

baserats på. Vidare tar kapitlet upp hur analys utförts för bedömning av 

huruvida de karterade parametrarna är relevanta att notera för 

identifiering av vattenförande strukturer, utförande för utvärdering av 

fjärrkartering samt hur en förenklad metodik för sprickkartering m.h.t. 

sprickegenskaper utförts. Avslutningsvis kungörs vilka osäkerheter som 

finns, vilka antaganden och förhantering av data som gjorts.  

Kapitel 4. Resultat 

Resultatet för analyserna redovisas med avseende på relevans av de 

karterade parametrarna i förhållande till K, fjärrkarteringens robusthet 

utvärderas genom jämförelse mot en detaljerad, fysisk kartering för tre 

borrhål, samt vad fjärrkartering har för konsekvenser vid beräkning av 

Rock Quality Designation (RQD) och sprickfrekvens. Slutligen redovisas 

en jämförelse mellan förenklad karteringsmetodik mot detaljerad, fysisk 

kartering av borrkärna med avseende på sprickegenskaper för två borrhål.  

Kapitel 5. Diskussion  

Resultaten för förenklad kartering avhandlas gemensamt och vad dessa 

har för betydelse i ett större perspektiv diskuteras. En alternativ 

tillämpning av den förenklade metoden presenteras för projekt där 

identifiering av hydrauliskt konduktiva borrhålssektioner är prioriterat. 

Kapitel 6. Slutsats  

Huvudsakliga slutsatser från examensarbetet samt rekommendationer för 

framtida arbete presenteras.  

 Avgränsningar 

Den föreliggande studien är avgränsad till analys av sprickkartering från 

kärnborrhål m.a.p. parametrarna Joint alteration (Ja), Joint roughness 

(Jr), primär sprickfyllning, sprickvidd, RQD och sprickavstånd. Eftersom 
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studien är baserad på borrhålsdata har grad av sammankoppling mellan 

sprickor och deras längd inte tagits hänsyn till i analysen.  

Vidare har parametrarna och deras inbördes värden i huvudsak 

analyserats individuellt med syftet att undersöka huruvida de karterade 

parametrarna kan användas för att karaktärisera vattenförande strukturer. 

Samtliga undersökningar för detta syfte har dessutom avgränsats för 

analys av data från borrkärnorna gemensamt samt vattenförlustmätningar 

utförda i mätsektioner om 10 m.  

För den undersökta förenklade metoden för karaktärisering av 

sprickegenskaper har parametrarna analyserats med avseende på 

borrkärnan i sin helhet och inte undersökt huruvida metoden är tillämpbar 

för karaktärisering av sprickegenskaper för respektive sprickgrupp.
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2. Klassificering och karaktärisering av 

bergmassa 

 Kärnborrning som underlag för prognosticering  

Upprättande av prognos för olika bergkvaliteter längs en planerad 

tunnelsträckning utförs ofta med hjälp av klassificeringssystem (t ex. Q,  

RMR och GSI). Prognosen innefattar att geografiskt definiera gränser 

längs sträckningen mellan de identifierade bergklasserna som baseras på 

förväntade bergkvaliteter. De olika bergklasserna ligger sedan till grund för 

upprättande av typförstärkningar (Evins, 2017, personlig 

kommunikation). 

Kärnborrning möjliggör dels uppskattning av bergklasser genom 

kärnkartering, dels fastläggande av domäner som baseras på förändringar 

i sprickighet och bergarter. Vidare bestäms sprickegenskaper som delas in 

efter typvärden för respektive sprickgrupp, alternativt efter procentuell 

fördelning av respektive parametervärde per sprickgrupp. För 

dimensionering klassificeras bergmassan där projektspecifika egenskaper 

beaktas. Vid klassificering har således sprickgruppernas orientering och 

deras inbördes sprickegenskaper betydelse (Evins, 2017, personlig 

kommunikation).  

 Aktiv design  

Tillämpandet av aktiv design i Sverige kan jämföras med metoden som i 

den europeiska byggstandarden, Eurocode, betecknas 

observationsmetoden. Principen för metoden innefattar möjligheten att 

under byggprocessen uppdatera den initiala designen i och med att ny 

information om de geologiska förhållandena inhämtats. Syftet är att 

minska osäkerheter genom att aktivt anpassa designen för gällande 
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förhållanden. Således utformas genom metoden en preliminär design som 

under byggskedet fastläggs till en slutgiltig design. Vidare planeras 

åtgärder att vidta vid oförutsedda händelser (Holmberg & Stille, 2007).  

 Karterade parametrar  

2.3.1. Q-systemet  

Q-systemet är ett empiriskt framtaget verktyg som används för 

klassificering av berg för främst tunnelkonstruktion, men kan också (dock 

med större försiktighet) tillämpas för bl a. kartering av borrkärna. 

Systemet utvecklades initialt av Barton et al. (1974) och har sedan dess 

uppdaterats i två omgångar (1993 respektive 2002).  Principiellt används 

systemet för att utifrån sex parametrar beräkna Q enligt ekv. (1) som antar 

ett värde mellan 0,001 och 1000 vilket beskriver bergmassans kvalitet. Q-

värdet är kopplat till ett diagram som beskriver vilken typ och grad av 

förstärkning som använts för liknande bergkvalitet i tidigare projekt  

(NGI, 2015).  

I denna uppsats kungörs endast de Q-parametrar som karterats, och 

således analyserats, vid borrkärnorna. För information avseende 

resterande parametrar hänvisas läsaren till NGI’s handbok ”Using the Q-

system” (NGI, 2015).  

    

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽n
×

𝐽r

𝐽a
×

𝐽w

𝑆𝑅𝐹
 

 

(1) 

 

Där de ingående parametrarna är: 

 

RQD = Rock Quality Designation 

Jn = Joint set number 

Jr = Joint roughness number 

Ja = Joint alteration number 

Jw = Joint water reduction factor 

SRF = Stress Reduction Factor  
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 Joint alteration number 

Parametern Ja kvantifieras utifrån graden omvandling och bestäms utifrån 

mineralfyllningen i sprickan där fyllningens tjocklek och hållfasthet är de 

huvudsakliga faktorerna som är avgörande (Tabell 1).  Vidare är 

sprickytans råhet och vågighet dessutom av betydelse då värdet som 

tilldelas dels beror på tjockleken av fyllnadsmaterialet, dels huruvida 

bergblocken kommer i kontakt vid skjuvning. 

Tabell 1. Definition av parametervärden för Ja (modifierad efter NGI, 2015) 

Joint Alteration Number Φr Ja 

a) Rock-wall contact (no mineral filling, only coatings) 

A Tightly healed, hard, non-softening, impermeable filling, 
i.e., quartz or epidote. 

 0.75 

B Unaltered joint walls, surface staining only. 25-35° 1 

C Slightly altered joint walls. Non-softening mineral coatings; 
sandy particles, clay-free disintegrated rock, etc. 

25-30° 2 

D Silty or sandy clay coatings, small clay fraction 
(non-softening). 

20-25° 3 

E Softening or low friction clay mineral coatings, i.e., kaolinite 
or mica. Also chlorite, talc gypsum, graphite, etc., and small 
quantities of swelling clays. 

8-16° 4 

b) Rock-wall contact before 10 cm shear (thin mineral fillings) 

F Sandy particles, clay-free disintegrated rock, etc. 25-30° 4 

G Strongly over-consolidated, non-softening, clay mineral 
fillings (continuous, but <5 mm thickness). 

16-24° 6 

H Medium or low over-consolidation, softening, clay mineral 
fillings (continuous, but <5 mm thickness). 

12-16° 8 

J Swelling-clay fillings, i.e., montmorillonite (continuous, but <5 
mm thickness). Value of Ja depends on percent of swelling clay-
size particles. 

6-12° 8-12 

c) No rock-wall contact when sheared (thick mineral fillings) 

K Zones or bands of disintegrated or crushed rock.  
Strongly over-consolidated. 

16-24° 6 

L Zones or bands of clay, disintegrated or crushed rock.  
Medium or low over-consolidation or softening fillings. 

12-16° 8 

M Zones or bands of clay, disintegrated or crushed rock. 
Swelling clay. Ja depends on percent of swelling clay-size particles. 

6-12° 8-12 

N Thick continuous zones or bands of clay. 
Strongly over-consolidated. 

12-16° 10 

O Thick, continuous zones or bands of clay. 
Medium to low over-consolidation. 

12-16° 13 

P Thick, continuous zones or bands with clay. Swelling clay. 
Ja depends on percent of swelling clay-size particles. 

6-12° 13-20 

 



8 | KLASSIFICERING OCH KARAKTÄRISERING AV BERGMASSA 

 

För att fastställa Ja-värde avgörs först vilken kategori av tre som 

lämpligast beskriver sprickan (a, b eller c, Tabell 1). Därefter väljs värdet 

på Ja som under respektive kategori är baserad på fyllnadsmaterialet (NGI, 

2015).  

 Joint roughness number 

Värdet för parametern Jr bestäms utifrån sprickytornas karaktär  

(Tabell 2). Två skalor används för att kvantifiera Jr, där den ena skalan 

beskriver den storskaliga sprickytans karaktär (vågighet) vilket omfattar 

dm- till m-skala och den andra (råhet) beskriver mm- till cm-skala  

(Figur 1).  

 
 

Figur 1. Exempel på varierande sprickytors profiler med olika vågighet och råhet 
(modifierad efter NGI, 2015; modifierad efter ISRM, 1978)  
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Ur stabilitetssynpunkt har råheten endast inverkan då bergblocken 

separerade av sprickan kommer i kontakt, därför är det också viktigt att 

utvärdera tjockleken hos eventuellt fyllnadsmaterial som kan förhindra 

kontakt mellan bergblocken. Exempelvis kräver en undulerande spricka 

mer fyllning för att undvika kontakt mellan bergblocken vid skjuvning, än 

en plan sprickyta.  

För en undulerande yta krävs också utvärdering av blockstorlek. Detta 

eftersom block med mindre storlek än en undulerande våglängd, snarare 

kan betraktas som plan då vågigheten inte längre har stor inverkan på 

stabiliteten (NGI, 2015). Råheten kan estimeras med kam vars tänder 

justeras efter sprickytan och ger en profil som kan jämföras med Figur 1. 

Tabell 2. Parametervärden för Jr m.h.t. sprickytans råhet och vågighet (modifierad efter NGI, 
2015) 

Joint Roughness number Jr 

a) Rock-wall contact, and 

b) Rock-wall contact before 10 cm of shear movement 
A Discontinuous joints  4 

B Rough or irregular, undulating 3 

C Smooth, undulating 2 

D Slickensided, undulating 1.5 

E Rough, irregular, planar 1.5 

F Smooth, planar 1 

G Slickensided, planar 0,5 

Note: i) Description refers to small scale features and intermediate scale features, in that order 
c) No rock-wall contact when sheared  

H Zone containing clay minerals thick enough to prevent rock-wall contact 

when sheared 

1 

Note: ii) Add 1 if the mean spacing of the relevant joint set is greater then 3 m (dependent on the size 

of the underground opening) 

          iii) Jr=0,5 can be used for planar slickensided joints having lineations, provided the lineations are 

oriented in the estimated sliding direction 
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 Rock Quality Designation 

RQD uppskattar till vilken grad berget är uppsprucket och introducerades 

av Deere (1963). RQD beräknas enligt  

 

10
100

Lengthof core pieces cm
RQD

Total lengthof core


 


.  
          

(2) 

 

Det uppskattade RQD-värdet uttrycks procentuellt efter vilket det i Q-

systemet delas in i fem klasser (Tabell 3). 

Tabell 3. Klassindelning A-E efter RQD (modifierad efter NGI, 2015) 

RQD (Rock Quality Designation) RQD 

A Very poor (>27 joints per m3) 0-25 

B Poor (20-27 joints per m3) 25-50 

C Fair (13-19 joints per m3) 50-75 

D Good (8-12 joints per m3) 75-90 

E Excellent (0-7 joints per m3) 90-100 

Note: i) Where RQD is reported or measured as <=10 (including 0) the value 10 is used to evaluate the   

Q-value  

          ii) RQD-intervals of 5, i.e. 100, 95, 90, etc., are sufficiently accurate 

 Osäkerheter vid tillämpning av Q-systemet vid kärnkartering  

För de parametrar som ingår i denna studie, belyser NGI (2015) att 

kartören bör ha följande i åtanke vid kärnkartering: 

 

 Sprickytorna som skär kärnan utgör endast en liten del av 

strukturen. Därav försvåras uppskattningen av Jr, speciellt i 

avseende på den storskaliga råheten, där exempelvis en storskaligt 

undulerande spricka kan vara svår att identifiera. 

 På grund av vatten som används vid borrning kan känsligt 

fyllnadsmaterial spolas ur kärnan vilket påverkar uppskattning av 

Ja.    
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 Antal sprickor representerade i kärnan beror av borrhålsriktning. 

Vidare leder en underrepresentation av sprickor parallella med 

borrhålsriktningen till ett överskattat RQD-värde.  

 

2.3.2. Rock Mass Rating 

RMR är ett klassificeringssystem för att estimera bergmassans kvalitet och 

introducerades 1976 av Bieniawski. Systemet har reviderats av densamma 

1989. Följande parametrar värderas enligt RMR-systemet:  

 

1. Intakta bergets enaxiella tryckhållfasthet 

2. RQD 

3. Sprickavstånd 

4. Sprickegenskaper 

5. Grundvattenegenskaper 

6. Sprickorienteringar     

 

För klassificering av bergmassan enligt RMR bedöms och summeras först 

parametrarna 1-5. Därefter inkluderas parameter 6, som bedöms i 

förhållande till projektspecifika egenskaper.  

Systemet kan dels användas för design där RMR-värdet baseras på den 

mest kritiska sprickgruppen, vilken är den grupp som kontrollerar 

stabiliteten. Är ingen sprickgrupp dominant, eller om systemet ämnar att 

användas i syfte att estimera bergmassans hållfasthet och deformabilitet, 

beräknas istället ett medelvärde för alla sprickgrupper (Bieniawski, 1989). 

Nedan beskrivs de parametrar som använts för kärnkartering i den 

föreliggande studien. För djupgående information om resterande 

parametrar hänvisas läsaren till Bieniawski (1989).  

 

 RQD i RMR-systemet bestäms enligt samma procedur definierad 

i Q-systemet under avsnitt 2.3.1.3. och klassificeras enligt Tabell 4. 

 Sprickavståndet avser avståndet mellan 2 parallella sprickplan och 

bedöms enligt Tabell 4. Enligt Bieniawski (1989) avser detta en 

bergmassa med tre sprickgrupper.  
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 Sprickegenskaper som bedöms inkluderar sprickvidd (avståndet 

som separerar de två bergytorna), råhet, kontinuitet, vittringsgrad 

och eventuella fyllnadsmaterial.  

Tabell 4. RMR-klasser för RQD och sprickavstånd (efter Bieniawski, 1989) 

 

RQD 

 

90%-100% 

 

75%-90% 

 

50%-75% 

 

25%-50% 

 

<25% 

Rating 20 17 13 8 3 

 

Sprickavstånd 

 

>2m 

 

0,6-2m 

 

0,2-0,6m 

 

0,06-0,2m 

 

<0,06m 

Rating 20 15 10 8 5 

 

2.3.3. Sprickvidd  

Sprickvidden i denna studie beskriver det vinkelräta avståndet mellan två 

sprickytor, inklusive fyllnad. Det är därmed inte den hydrauliska 

sprickvidden som benämns. Termen apertur definieras enligt litteraturen 

på samma vis som sprickvidd, dock exklusive potentiellt fyllnadsmaterial. 

Flödet i sprickigt berg med en apertur modelleras ofta enligt parallel plate 

model, som reflekterar flödet mellan två parallella, släta ytor. Vidare antas 

ofta att transmissiviteten är proportionerlig mot aperturen i kubik vilken 

kan uppskattas genom hydrauliska tester och då benämns den hydrauliska 

aperturen (Singhal & Gupta, 2010). Huruvida denna modell korrekt 

reflekterar flöde i sprickor diskuteras dock ofta i litteraturen (t ex. 

Berkowitz, 2002 och NRC, 1996). Diskussionen baseras till stor del på att 

aperturen in-situ inte är konstant. Vidare leder olika råhet på sprickytan 

till olika flödesregimer, vilket också påverkar K (Singhal & Gupta, 2010).   

 Vattenflöde i bergmassan 

Grundvatten i intrusiva bergarter förhåller sig främst till den sekundära 

porositeten vilken utgörs av sprickor, krosszoner och förkastningar. Den 

intakta bergmassan som förekommer mellan nämnda strukturer anses i 

kristallint berg ha låg permeabilitet. Således utgörs den huvudsakliga 

inverkan på det hydrauliska beteendet av den icke-kontinuerliga 

bergmassan (Scesi & Gattinoni, 2009). 
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Enligt Scesi och Gattinoni (2009) beror vattenflödet i bergmassan till 

stor del av strukturernas beskaffenhet enligt följande: 

 

 Grad av sammankoppling 

 Spricklängd och orientering  

 Sprickdensitet  

 In situ-spänningar  

 

Vidare påverkas K av sprickytans egenskaper och sprickans vidd, samt 

huruvida sprickan är öppen eller ej, vilka dessutom är parametrar som är 

möjliga att bedöma vid kärnkartering.  

 De karterade parametrarnas relevans för hydraulisk 

konduktivitet 

2.5.1. Spricktyp 

Extensionssprickor (dragsprickor) bildas parallellt mot den maximala 

tryckspänningen och tenderar att vara öppna då de expanderar vinkelrät 

mot spänningen som orsakar expansionen (NRC, 1996). Skjuvsprickor 

bildas i vinkel mot den maximala tryckspänningen och rörelse initieras om 

skjuvspänningen parallellt med sprickytan blir tillräckligt stor i 

förhållande till motståndet (van der Pluijm & Marshak, 2004). Viktigare i 

detta sammanhang, än sprickornas bildning, är huruvida de rådande 

spänningsförhållandena påverkar graden av öppenhet hos sprickan. De 

rådande spänningsförhållandena kan enligt samma princip som under 

sprickans bildning påverka huruvida den tenderar att vara öppen eller ej. 

Sprickor orienterade vinkelrät mot den maximala tryckspänningen har 

benägenhet att hållas stängda medan sprickor orienterade parallellt mot 

de rådande spänningsförhållandena teoretiskt sett kan hållas öppna. 

Skjuvning av perfekt passade sprickytor med begränsade flödesmöjligheter 

resulterar i en volymökning. Skjuvdeformation kan således också generera 

tomrum som ökar transportmöjligheterna mellan sprickplanen. Beroende 

på sprickorientering kan följaktligen teoretiskt sett vissa sprickgrupper 

representera högre flöden än andra (NRC, 1996).   
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2.5.2. Sprickråhet 

Sprickråheten påverkar vattenflödet i sprickan och leder till en reduktion 

av K då klackarna på sprickytan minskar utrymmet för vattenflöde (Scesi 

& Gattinoni, 2009). På grund av ytans oregelbundenhet tenderar vatten 

också att kanaliseras då tomrum skapas mellan utbuktningar som pressas 

mot varandra i vilka vatten kan transporteras. Effekten av kanalströmning 

ökar på djup 500-1000 m under markytan där majoriteten av sprickorna 

uppvisar denna typ av geometri (Tsang & Tsang, 1987 i Olofsson et al., 

2001) 

2.5.3. Sprickfyllning 

Tomrum som bildas till följd av sprickytornas råhet kan delvis, eller helt, 

fyllas av omvandlat material vilket uppkommer till följd av upplösning och 

mineralisering. Enligt laboratoriestudier utförda av Gale och Reardon (i 

NRC, 1996) uppvisade utfällning av kalcit längsmed sådana kanaler en 

minskning i permeabilitet. Illit och klorit är andra mineral som kan bildas 

på detta vis (Olofsson et al., 2001). Utfällning av mineral minskar 

permeabiliteten då tomrum där vatten tidigare flödat nu fyllts igen (NRC, 

1996).  

Skjuvning kan ge upphov till krossat material mellan bergytorna vilket 

gynnar vattenflöde. Vidare kan fyllnadsmaterial i sprickor vara helt 

omvandlat till lera, vilket istället kan blockera vattenflödet helt (Olofsson 

et al., 2001).  

2.5.4. Djupets inverkan på sprickvidden 

Sprickvidden är en av de viktigaste parametrarna som påverkar flödet i 

sprickor (Scesi & Gattinoni, 2009). Generellt sett minskar sprickvidden 

med djupet till följd av det litostatiska trycket, vilket därmed också 

resulterar i en minskning av K. Avvikelser från detta finns och beror på en 

mängd faktorer såsom förändringar i litologi (Scesi & Gattinoni, 2009). 
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 De karterade parametrarnas relevans för hållfasthet 

2.6.1. Sprickråhet  

Ur ett stabilitetsperspektiv är skillnaden i skjuvhållfasthet vanligen stor 

mellan sprickytor i kontakt och sprickytor som inte har kontakt. 

Sprickytans råhet och tryckhållfasthet är av betydelse, speciellt om 

sprickan saknar fyllning. Om sprickfyllning förekommer minskar råhetens 

betydelse och fyllningens mineralogiska egenskaper får istället större 

inverkan (Barton & Choubey, 1976). Vidare har spänningsförhållandena 

roll för huruvida råheten är viktig för motstånd till rörelse mellan 

bergytorna. Byerlee (1978) visade att skjuvspänningen som krävs för att 

initiera glidning av ett block över ett annat varierar avsevärt vid låga 

spänningsförhållanden och gör gällande att detta beror på en varierad 

råhet hos sprickytorna. För att rörelse över en rå sprickyta ska äga rum, 

måste skjuvning genom sprickytans klackar först ske. Vid skjuvning ökar 

lasten på klackarnas kontaktytor varvid dessa krossas, då sprickytans 

hållfasthet är nådd (Bickel et al. 1996). Detta är en trolig anledning till att 

Bandis et al. (1981) noterade att skjuvsprickor vanligen är släta, medan 

extensionssprickor oftare representerar de råaste sprickytorna. Rörelse 

över slätare sprickytor initieras lättare än över råa, eftersom motståndet är 

mindre. Vidare utgör plana sprickor större problem än undulerande. Detta 

eftersom rörelse längs undulerande sprickytor hämmas av det 

överliggande trycket från bergmassan, vilket måste övervinnas för att en 

betydande rörelse ska ske. Vågigheten hos sprickan förändras inte heller, 

medan råheten på sprickytorna kan förstöras då den maximala 

skjuvhållfastheten nås. Därmed har råheten också mindre betydelse för 

skjuvhållfastheten vid högre spänningar (Bickel et al. 1996).  

2.6.2. Sprickfyllning 

För sprickytor separerade av fyllnadsmaterial beror hållfastheten främst 

på de mineralogiska egenskaperna hos fyllningen (Barton & Choubey, 

1976). Lermineral som montmorillonit och vermikulit expanderar i 

kontakt med vatten och har mycket låg hållfasthet. Deras svällande 
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egenskaper kan också vara problematiskt vid bergbyggande då 

expansionen kan leda till ras (Olofsson et al., 2001). Exempel där svällande 

lera ansetts varit den huvudsakliga anledningen till ras har 

uppmärksammats i tunnlar i både Sverige och Norge (t ex. Hultman et al., 

1993 och Nilsen, 2011). Vidare representerar lermineral-, klorit- och 

glimmerfyllda sprickor med lägre hållfasthet än epidot-, fältspat-, och 

kvartsfyllda sprickor som inte nödvändigtvis behöver innebära en 

reducerad hållfasthet. För kalcitfyllda sprickor kan hållfastheten variera. 

Beroende på huruvida bergmaterialet är kompetent eller ej, kan sprickor 

antingen utgöra en svaghet eller bidra till stabilitet i bergmassan (NGI, 

2015). Resultat från laboratoriestudier för folierade bergarter (gnejs och 

skiffer) utförda av Shea och Kronenberg (1993) samt Rawling et al. (2002) 

tyder på att hållfastheten minskar med ett ökande glimmerinnehåll.  

2.6.3. Sprickvidd 

Sprickor med större sprickvidd medför med större sannolikhet högre 

vattenflöden. Ett större vattenflöde påverkar dessutom stabiliteten, 

eftersom ett ökat vattentryck motverkar motstånd till glidning. Vidare 

leder en ökad sprickvidd till ett minskat motstånd då bergytorna inte är i 

kontakt vilket minskar råhetens inflytande. Av speciell vikt för identifiering 

av sprickor med större sprickvidd, är plana sprickor, då dessa inte heller 

har någon vågighet som motverkar betydande rörelser (Bickel et al. 1996).  
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3. Metodik 

 Mätprogram i Boliden Rönnskär 

Resultaten i denna studie är baserade på underlag från Boliden Rönnskär, 

beläget vid Skelleftehamn i norra Sverige, där Boliden Mineral AB ska 

slutdeponera processavfall från sin verksamhet. Med anledning av detta 

inleddes undersökningar av Boliden Rönnskärs berggrund som genomförs 

i etapper. Etapp 1 utgörs av totalt 12 stycken borrhål. Etapp 2 har utförts 

under aktiv design där undersökningarna sker samtidigt som anläggning 

av ramptunnel ner mot förvarsdjupet. Projektet har genererat en stor 

mängd data som omfattar egenskaper av över 5000 sprickor från mer än 

2,5 km kärnborrning, resultat från hydrauliska tester och ca 400 strukturer 

från kartering av ramptunneln.  

3.1.1. Vattenförlustmätningar 

Vattenförlustmätningarna har utförts dels i borrhål gjorda innan 

rampdrivningen påbörjades, dels i senare borrhål belägna under jord i 

rampen. De mätningar som omfattas i denna uppsats har avgränsats i 

sektioner om 10 m med dubbla gummimanschetter som expanderas mot 

borrhålsväggen. Mätningarna utfördes i ett trycksteg och vid 

mätningstillfället inväntades ett tillstånd där konstant flöde över tid i 

sektionerna uppnåtts. Borrhålen som omfattas i denna studie är RON4-6, 

RON13, -14, 15B samt RON16-19 (Figur 2 avsnitt 3.1.2). En analys av 

vattenförlustmätningar i 10 m-sektioner visar att K följer en 

lognormalfördelning (Evins et al., 2016).  

I rapporten Kontrollstation 1 (Evins et al., 2016), diskuteras avvikelser 

mellan äldre vattenförlustmätningar utförda 2009 och mätningar utförda 

2011 respektive 2014 i samma hål. Anledningar till mindre avvikelser 

bedöms kunna bero på att positionen för manschetterna varierat en aning 
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mellan mättillfällena. Större avvikelser mellan mättillfällena för 

närliggande mätsektioner, antyder snarare skillnad i utförande, mätning 

och tolkning. Läckage i rörgång och position för tryckmätning är exempel 

på ytterligare felkällor. Potentiellt kan också borrkax eller sprickfyllnader 

förflyttas ut i sprickorna och skapa lokala tätningar som kan ha inflytande 

på vattenflödet. Vattenförlustmätningarna som denna studie baseras på 

utgörs av de senare mätningarna (2011-2014) som bedömts vara mer 

tillförlitliga. 

3.1.2. Borrning 

Kärnborrningarna har dels ingått i förundersökning i etapp 1, dels har 

borrningar utförts under byggskedet från ramp i etapp 2 (Figur 2).  

 
Figur 2. Läge och bäring för samtliga borrhål, brunnar (röd) och ramptunnel (grön) 

(modifierad efter WSP, 2017). 

3.1.3. Kärnkartering 

Borrhålen filmas och loggas med hjälp av Astrocks mjukvara eller 

WellCAD. Borrhålet filmas i 360 grader och ger plana representationer av 

borrhålets väggar (Figur 3). Mätgränsen för sprickor är 0,5 mm respektive 

1 mm sprickvidd beroende på mjukvara.  

För identifiering av sprickor granskas både bilder från borrhålsfilm och 

fotografier av den fysiska borrkärnan (Figur 4). Med hjälp av de nämnda 
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programvarorna ritas sprickor in med ett verktyg som genererar 

sinuskurvor för att få bästa möjliga matchning av sprickans orientering. 

Sprickvidd uppskattas i Astrock/WellCAD och inkluderas i bilden med 

en parallell sinuskurva, varpå avståndet beräknas och rapporteras av 

programmet (Figur 3). Samtliga identifierade sprickor, deras respektive 

orientering och sprickvidder sparas sedan i ett fjärrkarteringsprotokoll.  

 
Figur 3. Borrhålsfilm från RON17, filmat med olika teknik. Loggning av sprickor från film i 

WellCAD till vänster och i Astrock till höger. Vid ca 293.8 m borrdjup syns en 
öppen spricka i båda bilderna. Till höger är sprickvidden definierad mellan två 
sinuskurvor. 
 

 
Figur 4. Fotografi av blöt kärna, RON17. Sedimentär gnejs med granater i de två övre och 

de två nedre facken. Ljus, tonalitisk gnejs i mittenfacket av vilken den vänstra 
halvan är representerad i borrhålsbilderna i Figur 3. 

. 
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Detta protokoll utgör sedan underlag för att utföra den fysiska 

karteringen av borrkärnan där protokollet kompletteras med följande 

parametrar för varje spricka: 

 

 Sprickläge utgör den i meter borrade längd till punkten var 

sprickan skär kärnans centrumaxel 

 Sprickorientering bestäms utifrån sinuskurvor med ”best-fit” i 

borrhålsbilden och anges i stupningsriktning/stupning 

 Jr anges utifrån okulär bedömning och känsel 

 Ja anges utifrån okulär bedömning och känsel 

 Sprickfyllning anges utifrån okulär bedömning 

 Sprickvidd inkluderar eventuell sprickfyllnad och mäts från 

borrhålsbild  

 Tecken på vattenföring anges utifrån okulär identifiering av 

oxiderade ytor  

 

Vid fysisk kartering karteras dessutom sprickor som ej identifierats vid 

fjärrkartering, som utförs via borrhålsfilm, med avseende på de listade 

parametrarna ovan (Evins & Lissel, 2015).  

3.1.4. Rampkartering 

Kartering av rampen utförs för att uppnå ökad kännedom om bergmassans 

förutsättningar som, jämfört med kärnor och borrhål, ger ett större 

observationsfönster. Kartering av rampen sker regelbundet allteftersom 

rampdrivningen fortgår. De parametrar som karteras är följande: 

 

 Bergartsbeskrivning och dess fördelning i domäner 

 Domäner efter bergklassificering  

 Svaghetszoner och deras egenskaper 

 Uthålliga sprickor och deras egenskaper 

 Vattenförande strukturer och områden 

 Sprickgrupper och deras egenskaper
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3.1.5. Geologi 

I området har 5 huvudbergarter fastställts utifrån de totalt 18 identifierade 

bergarterna. Vidare är området indelat i geologiska domäner utifrån de 

identifierade bergarterna. Den geologiska domänen tonalit i norr övergår 

till sedimentär gnejs i söder, vilka skiljs åt av en övergångszon (Figur 5). 

Kontakten mellan sedimentär gnejs och tonalit stryker i östvästlig riktning 

med en brant stupning söderut.  

Tonaliten varierar i skivor mellan folierad tonalit, ljus- och mörk 

tonalitisk gnejs vilka har samma stupning som kontakten och 

huvudriktningen för foliationen i området. Vidare förekommer flera meter 

mäktiga partier av sedimentär gnejs i tonaliten. Övergångszonen utgörs av 

skivor av folierad tonalit, tonalitisk gnejs och sedimentär gnejs. I 

övergångszonen blir sedimentär gnejs successivt allt vanligare mot söder. 

Gränsen för övergångszonen mot den södra geologiska domänen 

definieras av förekomsten av en stor mängd granater i den sedimentära 

gnejsen.  

 
Figur 5. Plankarta över Boliden Rönnskär och gränser för de geologiska domänerna. 

Sedimentär gnejs i söder (blå), övergångszon (brun) och tonalit i norr som fortsätter 
österut (WSP, 2017).   
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Inga större plastiska deformationszoner har påträffats i området. En 

lokal veckstruktur kan dock urskiljas utifrån tolkningar från 

foliationsriktningen i den sedimentära gnejsen, nära kontakten till 

tonaliten. Vecket har en brant väststupande veckaxel och tolkas som en 

tidig deformationsstruktur som bildats genom kompression över 

kontakten (Evins et al., 2016). 

3.1.6. Identifierade sprickgrupper 

Sprickgrupper (SG) identifierade från rampkartering och kärnkartering 

redovisas i Tabell 5. SG1 är flacka och generellt uthålliga, medan SG3 som 

är parallell med foliationsriktningen och brantstående, ofta noterats korta 

och täta. Sprickor i SG2 påträffas endast i tonaliten och har ofta påvisats 

vara uthålliga med en signifikant sprickvidd. Vidare har SG4 tolkats som 

vattenförande då oxiderade sprickytor påträffats. Sprickor där vatten 

påträffats finns dock dokumenterade för samtliga sprickgrupper. 

Orientering för SG4 varierar från en sydvästlig stupningsriktning mot 

nordvästlig. Överlag identifieras sprickor från SG6 främst genom 

observationer i rampen.  

Tabell 5. Huvudsakliga sprickgrupper identifierade vid rampkartering samt kärnkartering i 
respektive domän. Redovisad strykning/stupning i enlighet med högerhandsregeln 
och representerar sprickgruppens medelorientering.  

 

SG 

 

Tonalit 

 

Övergångszon 

Sedimentär 

gnejs 

 

Rampkartering 

1 347/3 322/5 013/12 042/1 

2 198/88 196/85 - 357/82 

3 086/85 256/89 278/83 074/87 

4 223/27 182/26 133/22 155/24 

5 339/60 306/57 319/39 300/28 

6 - - - 320/81 

7 - - 041/66 - 
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 Utveckling av förenklad kärnkarteringsmetodik för 

sprickor 

3.2.1. Relevans för karterade parametrar i förhållande till hydraulisk 

konduktivitet 

För att förenkla sprickkartering för borrkärna i projekt där fokus ligger på 

de hydrogeologiska förhållandena gjordes en analys av till vilken grad 

parametrar som karteras är relevanta i identifieringen av vattenförande 

strukturer i bergmassan. Avsikten var att identifiera vilka parametrar som 

i dagsläget karteras som uppvisar statistiskt samband med K som mäts i 

borrhålssektionen där sprickan förekommer. Resultatet från analysen kan 

användas som argument för att de parametrar som visar samband med K 

bör karteras, medan parametrar som inte uppvisar något samband 

eventuellt inte behöver karteras och möjligtvis kan uteslutas helt från 

metodiken för identifiering av vattenförande strukturer.  

Parametrarna som testats är följande: 

 

 Jr  

 Ja 

 Sprickfyllning 

 Sprickvidd 

 Sprickgrupp (orientering)  

Deskriptiv statistik har använts för identifiering av eventuella trender, dels 

för samtliga sprickor i de analyserade borrhålen, dels uppdelade efter 

sprickvidd för att undersöka om någon trend blir tydligare för sprickvidder 

<1 mm respektive ≥1 mm.  

Sprickgrupper utvärderades genom analys i Dips där samtliga sprickor 

i de analyserade borrhålen användes. Filtrering med avseende på 

mätsektionernas K användes för att söka urskilja huruvida vissa 

sprickgrupper kan kopplas till skilda K-värden. Vidare filtrerades dessa 

sprickor med hänsyn till sprickvidd för att undersöka om samma 

sprickgrupper som existerar i högkonduktiva mätsektioner, motsvarar en 

viss sprickvidd.  
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För att avgöra huruvida vissa parametervärden tenderar att existera i 

mätsektioner med högre eller lägre K utfördes också hypotestester. Dessa 

utfördes för det vanligast förekommande parametervärdet (typvärdet) 

inom respektive mätsektion för individuell analys av parametrarna Ja, Jr 

och sprickfyllning. Typvärde valdes då det är sannolikt att det 

parametervärde som utgör en majoritet inom en mätsektion påverkar K 

mest i den mätsektionen. Vidare är det troligt att den sprickvidd som har 

störst inverkan på det resulterande K-värdet per mätsektion, är sprickan 

med störst sprickvidd (benämns fortsättningsvis max sprickvidd). Max 

sprickvidd användes för att bedöma signifikans genom hypotestester, dels 

individuellt, dels huruvida sprickfyllningen för max sprickvidd har 

inflytande på K i respektive mätsektion.  

 Hypotestestning 

För att minimera risken att anta ett samband som existerar av ren slump, 

utfördes statistiska hypotestester. Val av test har anpassats beroende på 

datanivå, syfte med testet samt antaganden som måste mötas för 

respektive statistiska test.  

Utvärdering av signifikans för skillnad i lutning mellan 

regressionslinjer utfördes genom beräkningar i Excel (Zaiontz, 2017b) 

medan Kruskal-Wallis H-test och Mann-Whitney U-test (Corder & 

Foreman, 2009) genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics.  

För hypotestestning är en central del att formulera en nollhypotes (Ho), 

vilken är motsatsen till alternativhypotesen (HA). Ett passande statistiskt 

test sätts upp för att avgöra hur sannolika de givna resultaten är om Ho är 

sann. Om sannolikheten att de givna resultaten är mycket liten, under 

antagandet att Ho är sann, förkastas Ho (Howell, 2013).  

Signifikansnivån för testerna som utförts i den föreliggande studien är 

0,05. Det innebär att om Ho är sann, så finns en chans som utgör mindre 

än 5%, att vi felaktigt förkastar Ho, vilket också kallas ett typ I-fel (Howell, 

2013). Vidare innebär säkerhetsnivån på motsvarande 95% att vi kan vara 

95% säkra att vi drar korrekt slutsats.  
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 Kruskal-Wallis H-test 

Kruskal-Wallis H-test omfattas i denna undersökning av de parametrar 

som noterats vid fysisk kärnkartering för att identifiera om signifikanta 

skillnader i K finns mellan grupperna. Grupperna avser 

parametertypvärden (Ja och Jr) eller typvärden för fyllningsmaterial (ex. 

kalcit, klorit etc.) per mätsektion. Testet har utförts om fler än två grupper 

har antalet, n, ≥5 samt uppfyller antagandet om lika formfördelning 

mellan grupperna. Kruskal-Wallis H-test är ett icke-parametriskt test som 

kan användas då fördelningen inte möter antagandet om normalfördelning 

och omfattar minst tre grupper. De oberoende gruppers medianer jämförs 

mot varandra för att undersöka om de olika grupperna skiljer sig åt, enligt 

hypoteserna: 

 

H0 : Det finns ingen tendens som visar på att en grupp oftare finns i  

mätsektioner med högre eller lägre K  

HA : Minst en grupp skiljer sig från de övriga grupperna med avseende  

på K  

 

Grupperna som testas sorteras och rangordnas tillsammans i 

storleksordning med avseende på den beroende variabeln (K) och H-

statistiken räknas ut enligt:  

 

2

1

12
3( 1)

( 1)

k
i

i i

R
H N

N N n

  

 , 

  

(3) 

 

där N är totala antalet värden från grupperna tillsammans, Ri är summan 

av rangordningen för en grupp och ni är antalet värden från den gruppen.  
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I fall där lika värde i rang förekommer, tilldelas istället ett medelvärde 

i rang för de ingående proverna och H, korrigeras enligt:  

 

3

3

( )
1H

T T
C

N N


 




, 

 

(4) 

 

där CH är den korrigerade H och T är antalet värden i en grupp där samma 

rangordning tilldelats. 

Testet identifierar inte mellan vilka grupper skillnader existerar, varför 

post hoc-tester utförts i de fall då Kruskal-Wallis H-test givit signifikant 

resultat. Post hoc-testerna utfördes m.h.a. Mann-Whitney U-test för att 

parvis jämföra mellan vilka grupper skillnader finns (Corder & Foreman, 

2009).  

 Mann-Whitney U-test  

Förutom för post hoc-tester, har Mann-Whitney U-test tillämpats om 

endast två av grupperna uppfyller n≥5. Testet utgår från följande 

 

H0 : Det finns ingen tendens som indikerar att en grupp oftare existerar 

i mätsektioner med högre eller lägre K 

HA : Gruppernas rang skiljer sig signifikant från varandra och indikerar 

att en grupp oftare existerar i mätsektioner med högre eller lägre K 

 

För beräkning av U-statistiken sorteras de två grupperna tillsammans 

utefter K-värdets storlek, och rangordnas därefter. Ett medelvärde för rang 

tilldelas de värden som har samma K (Figur 6).  

 
 

Figur 6. Exempel på hur rang tilldelas en hypotetisk parameter som kan anta värdena x och 
o, där ett medelvärde beräknat till 10, tilldelas tre sprickor eftersom de har samma 
K (modifierad efter Corder & Foreman, 2009).  
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U-statistiken beräknas sedan för respektive grupp enligt följande  

 

1 2

( 1)

2

i i
i i

n n
U n n R


   , 

 

(5) 

 

där Ui är teststatistiken för gruppen beräkningen omfattar, n1 är antalet 

värden från grupp 1, n2 är antalet värden från grupp 2, ni är antalet värden 

för gruppen som beräkningen avser och ∑Ri är poängsumman för gruppen 

som beräkningen avser (Corder & Foreman, 2009). 

Huruvida skillnaden mellan de två grupperna är signifikant eller ej kan 

avgöras genom att beräkna ett kritiskt Z-värde enligt 

 

i U

U

U
Z






 , 

(6) 

där Ui är U-statistiken för gruppen, µU är medelvärdet och σU är 

standardavvikelsen, enligt 

 1 2

2
U

n n
   

    (7) 

2 1 2 1 2( 1)

12
U

n n n n


 
 . 

 (8) 

 Typ I-fel 

Enligt Corder och Foreman (2009) ökar risken att begå ett typ I-fel om 

flertalet tester utförs för att särskilja kontraster mellan grupper. Med 

anledning av detta föreslår Corder och Foreman (2009) att Bonferronis 

procedur tillämpas, vilken justerar värdet på signifikansnivån α, enligt 

B
k


  , 

 

(9) 

 

där αB är den justerade risknivån och k antalet jämförelser. 

  



28 | METODIK 

 

 Test av regressionslinjens lutning  

De sprickor som omfattas i testet är de sprickor med max sprickvidd då det 

är troligt att anta att dessa har störst inverkan på K inom mätsektionen. I 

fall där intervallets samtliga sprickor har samma sprickvidd, användes en 

spricka med den sprickvidden. Följaktligen väljs en spricka från varje 

mätsektion ut.  

Huruvida sprickvidd har signifikant betydelse för K undersöktes genom 

att testa  

 

H0 : b*=0, linjens lutning för populationen är lika med noll vilket 

indikerar att det inte finns något samband mellan max sprickvidd och 

K 

HA : b* ≠ 0, d.v.s. populationens linje har lutning vilket indikerar att 

samband finns mellan max sprickvidd och K  

 

Linjens lutning, b, kan beskrivas enligt  

y

x

s
b r

s
  , 

 

(10) 

 

där r är korrelationskoefficienten, sy och sx är standardavvikelsen för y 

respektive x, i xy-planet. Standardfelet sy.x, för linjen ställs upp enligt  

 

              
2 1

(1 )
2

y x y

n
s s r

n



 


. 

       

(11) 

 

För att testa huruvida populationens lutning är noll, ställs följande upp 

’ 

     

(12) 
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där t är t-fördelningen av teststatistikan, T(n-2) är T-fördelningen med n-

2 frihetsgrader, sb är standardfelet för b, enligt 

            
1

y x

b

x

s
s

s n





. 

     

  (13) 

  

P-värdet beräknas i Excel för att avgöra huruvida testresultatet är 

signifikant. Samtliga beräkningar har utförts m.h.a. uppställda 

Excelfunktioner efter Zaiontz (2017a) (Appendix A1.4).  

 Test av skillnad i lutning mellan två regressionslinjer 

Samma urval av sprickor som i avsnittet ovan användes för att undersöka 

sprickfyllnadens betydelse för huruvida K ökar eller minskar beroende på 

max sprickvidd. Således jämfördes lutning för regressionslinjer för olika 

fyllningsmaterial där n≥20. Sprickfyllning som testas är 

fyllningsmaterialet för sprickan med max sprickvidd. För mätsektioner där 

samtliga sprickor har samma sprickvidd, har istället typvärdet för 

fyllningen i den mätsektionen använts. Huruvida sprickfyllningen har 

signifikant betydelse med avseende på K och max sprickvidd testades 

enligt 

 

H0 : b*
1=b*

2, d.v.s. det är ingen skillnad i linjernas lutning mellan            

populationerna  

HA : b*
1 ≠ b*

2, d.v.s. det är skillnad i lutning mellan populationerna 

 

För att testa huruvida de två populationernas lutning är likvärdig (b*1-

b*2=0), d.v.s. om gruppernas lutning beror av slump, utfördes 

beräkningar i Excel efter Zaiontz (2017b). 

Teststatistiken är 

         ’     

     

  (14) 
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där sb1
2 och sb2

2 är variansen för b1 respektive b2. Om H0 är sann, så är 

testfördelningen av b*
1-b*

2 normalfördelad med ett medelvärde på noll, 

vars standardfel kan beskrivas enligt  

 

       
1 2 1 2

2 2sb b b bs s    .       
  (15) 

 

Enligt Howell (2013) är antagande för att tillämpa t att grupperna kommer 

från populationer med likvärdig varians som kan beskrivas med σ2 (σ1
2 = 

σ2
2).  Två estimeringar av det gemensamma σ2, är sb1

2 respektive sb2
2. För 

att få en närmare estimering av σ2, kan ett viktat medelvärde för sb1
2 och 

sb2
2 beräknas enligt 
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där 
2

Re ss  är felvariansen, eller residualerna, som beskriver avståndet 

mellan regressionslinjen och Y. Som i föregående avsnitt kan standardfelet 

av b estimeras enligt (13) och kan formuleras  
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  (17) 

 

vilket ger 

              
1 2

1

Re 2 2

1 2 2

1 1
s
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b b s
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s n s n

  
 

 .                       

  

  (18) 

 

P-värdet beräknas i Excel för att avgöra huruvida testresultatet är 

signifikant. Samtliga beräkningar har utförts m.h.a. kalkylark efter Zaiontz 

(2017b) (Appendix A1.4).  
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3.2.2.  Utvärdering av borrhålsfilm med och utan fysisk kärna  

Då den förenklade metoden som undersöks i denna studie utgår från att en 

minskad mängd sprickor ska karteras för att effektivisera 

karteringsarbetet, krävs underlag för urval av vilka sprickor som ska 

karteras. Val av dessa sprickor baseras på underlag från borrhålsfilm. 

Således är det relevant att undersöka mängden falska positiva (sprickor 

identifierade vid fjärrkartering men existerar ej i den fysiska kärnan) och 

falska negativa sprickor (sprickor som inte identifierats vid fjärrkartering, 

men existerar i den fysiska kärnan) som karterats i borrhålsfilmen. Det vill 

säga: hur effektivt sprickor som faktiskt existerar identifieras. Möjligheten 

finns att strukturer av vikt för projektet förbises under loggning av 

borrhålsfilm. Genom att jämföra karteringsprotokoll från kartering vid den 

fysiska kärnan mot sprickor identifierade genom fjärrkartering kunde 

falska positiva och falska negativa utfall bestämmas för RON13, -16 och 

-17.  

Vidare utfördes en analys av hur väl loggningen av borrhålsfilm 

överensstämmer med karteringsprotokoll från kartering vid den fysiska 

kärnan med avseende på dels sprickfrekvens, dels RQD, i RON13, -16 och 

-17. Sprickfrekvens och RQD för fjärrstyrd respektive fullständig kartering 

utvärderades också m.h.t. Q-systemet och RMR, där skillnader mellan 

bergklasser (Tabell 4, avsnitt 2.3.2) beroende på karteringsmetodik 

redovisas för att undersöka hur väl fjärrstyrd metodik överensstämmer 

med bergklassificering baserad på fysisk kärnkartering. Anledningen till 

att sprickfrekvens använts för indelning i RMR-klasser, istället för 

sprickavstånd, beror på att data för sprickavstånd inte fanns tillgänglig då 

analysen genomfördes.  

Intervallen av kärnan som analyserats utgörs av de kärnintervall som 

borrhålsfilmen täcker vilket är ett antal meter under bergöverytan till ett 

antal meter från borrslut. Det är vidare värt att notera att den övre delen 

(12-397 m) av RON17 fjärrkarterats av geolog, där filmning med högre 

upplösning använts som underlag (Figur 3). Nedre delen av borrhålsfilmen 

har inte fjärrkarterats av en geolog och filmtekniken som producerar sämre 

upplösning användes som underlag för fjärrkarteringen. Både RON13 och 
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RON16 har filmats med den teknik som ger högre upplösning och 

borrhålsfilmen har fjärrkarterats av geolog.  

3.2.3. Tillämpning av förenklad metodik  

 RQD och sprickfrekvens 

För att minska osäkerheterna som möjligen följer en fjärrkartering föreslås 

en förenklad metodik för fysisk kärnkartering (KBHf) för uppskattning av 

bergets sprickighet. Denna metod har testats på borrkärnorna RON13, 

RON16 och RON17, där en avgränsning för fysisk kärnkartering sätts vid 

en för projektet passande RMR-klass avseende sprickavstånd respektive 

RQD (benämns fortsättningsvis RQDRMR-klass) (Figur 7). 

Avgränsningen syftar till att med större säkerhet se till att de delar av 

kärnan med hög sprickighet mäts in korrekt och därför karteras vid den 

fysiska kärnan.  

 
Figur 7. Schematisk förklaring av metodik för den förenklade metoden avseende 

uppskattning av bergets sprickighet.  
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För att utvärdera KBHf jämfördes vilka RMR-klassindelningar som 

KBHf respektive en fysisk kärnkartering (KBHd) resulterade i. 

Skillnaderna i RMR-klasser mellan de två metoderna identifierades, 

liksom skillnadernas omfattning och storlek. Vidare analyserades huruvida 

KBHf resulterar i en ökning eller minskning i RMR-klass jämfört med 

KBHd, för att identifiera svagheter vid tillämpning av denna metodik.  

 Sprickegenskaper 

För effektivisering av kärnkartering med avseende på sprickegenskaper, 

utvärderas huruvida en minskad mängd sprickor som väljs ut för fysisk 

kartering kan reflektera sprickegenskaperna likvärdigt KBHd. 

I denna studie har den förenklade metoden (KBHf) testats för 

borrkärnorna RON16 och RON17. Minst 5 sprickor från respektive 

sprickgrupp och samtliga sprickor med sprickvidd ≥1 mm valdes ut för 

fysisk kartering och markerades i fjärrkarteringsprotokollen enligt 

följande  

 

1. Kontrollera att längdmätning stämmer överens mellan kärna och 

film 

2. Fjärrkartering av borrhålsfilm 

3. Granskning av fjärrkartering  

a. Tillämpa steg 4-9 om det är >1 spricka/m för hela kärnan 

4. Strukturell analys för identifiering av sprickgrupper 

5. Markera alla sprickor med sprickvidd ≥ 1mm för fysisk kartering  

6. Markera intervall i protokoll att kartera fysiskt med minst fem 

sprickor <1 mm från respektive sprickgrupp att kartera vid fysik 

kartering 

a. Prioritera sprickor vars position motsvarar planerat 

konstruktionsdjup 

b. Prioritera sprickor som ligger relativt nära varandra för att 

undgå omlokalisering i kärnan* 

c. Om möjligt kan markeringarna för sprickor som ska 

karteras med fördel göras i närheten av sprickor med 
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sprickvidd ≥1mm, eftersom dessa sprickor ändå ska 

karteras (detta med samma anledning som nämnts i b) 

7. Markera ett antal extra sprickor från respektive sprickgrupp att 

kartera för att hantera eventuella falska negativa utfall. Dessa bör 

även prioriteras efter punkterna a-c 

8. Då fysisk kartering utförs: 

a. Addera och kartera sprickor inom de markerade 

intervallen som inte finns noterade från fjärrkartering.  

b. Kartera sprickor inom de markerade intervallen som inte 

tilldelats sprickgrupp 

 

*Karteringen underlättas ytterligare om sprickor som ska karteras ur 

respektive sprickgrupp ligger koncentrerade till samma intervall i kärnan 

 

För att avgöra huruvida den föreslagna metodiken klarar av att beskriva 

sprickegenskaperna i respektive kärna jämfördes utfallen från KBHd och 

KBHf med avseende på de inbördes parametervärdena för:  

 

 Ja 

 Jr 

 Fyllning 

 Sprickvidd  

 Dataförhantering och antaganden 

3.3.1. Sprickvidd och hydraulisk konduktivitet 

I en studie utförd av Hamm et al. (2007) där K mättes med hjälp av packer-

tester från ett antal borrhål för att identifiera samband med bl.a. 

sprickvidden, har det antagits att K är proportionerlig mot aperturen i 

kvadrat (physical aperture enligt Hamm et al. (2007), vilket av författaren 

till denna uppsats tolkats som apertur, se avsnitt 2.3.3 för definitioner). Av 

anledning till detta, testas förhållandet mellan sprickvidd och K enligt K ∝ 

[sprickvidd]2. Det är dock möjligt att aperturen varierar mindre än 

sprickvidden. Detta då variation i apertur inte enbart påverkas av råheten, 
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som sprickvidden gör, utan också fyllningen som potentiellt kan jämna ut 

oregelbundenheter.  

Det är vanligt att K logaritmeras för vidare analys då den ofta följer en 

lognormalfördelning (Hamm et al. 2007). Indata för analys i den 

föreliggande studien har också visat sig följa en lognormalfördelning 

(avsnitt 3.1.1). Av denna anledning har därför K logaritmerats för att uppnå 

normalfördelade data för utförandet av linjär regression.  

Snow (1969) visade att variationen hos aperturen längs med sprickan 

kan beskrivas med en log-normalfördelning. Sprickvidderna som använts 

som underlag för analys i denna studie är skevt fördelade och m.h.t. Snow 

(1969) samt analys utförd av Hamm et al. (2007) där aperturen 

logaritmerats, har sprickvidderna för följande regressionsanalyser 

transformeras till logaritmiska värden innan linjär regression utförts. 

3.3.2. Typvärden och max sprickvidd 

För att utvärdera K-värdets förhållande till Jr, Ja och sprickfyllning antas 

det att det vanligaste förekommande parametervärdet inom varje 

mätsektion, för respektive parameter, har störst inflytande på det 

resulterande K-värdet. Därför har typvärden använts för statistiska 

hypotestester. Vidare användes den största uppmätta sprickvidden (max 

sprickvidd) i respektive mätsektion för att analysera sprickviddens 

relevans i förhållande till K. 

3.3.3. Statistiska hypotestester 

Antaganden för de statistiska hypotestesterna Kruskal-Wallis H-test och 

Mann-Whitney U-test inkluderar att grupperna är oberoende samt att 

grupperna som testas ska ha likvärdig fördelning. För att uppfylla villkoret 

gällande fördelning har en visuell jämförelse av fördelningar för respektive 

grupp gjorts. Respektive parameter testades också i SPSS med avseende på 

fördelning för varje grupp för att verifiera antagandet.   

  



36 | METODIK 

 

3.3.4. Strukturell analys  

Då målet med KBHf är att i så stor utsträckning som möjligt reflektera 

resultat från KBHd, bör sprickorienteringar som utgör majoritet i 

bergmassan fångas in i den förenklade metoden. Således är en strukturell 

analys nödvändig för att möjliggöra ett representativt urval av sprickor till 

den förenklade metoden som efterliknar det rådande strukturella 

förhållandet i bergmassan. Indelning av sprickgrupper baserades på 

koncentrationer av poler med hjälp av Rocsciences programvara Dips. Då 

strukturell analys av flertalet borrkärnor, samt ramp, genomförts i tidigare 

skeden i RODE, baserades också identifiering av sprickgrupper utifrån 

kända gruppindelningar från dessa analyser (Tabell 5). För hänsyn till 

sprickor med ogynnsam orientering i förhållande till borrkärnans bäring 

och kurvatur användes vid analysen Terzaghiviktning (Rocscience, uå).  

Beräkningen av RQD och sprickfrekvens per meter som har använts är 

utförd på förhand. Algoritmen som använts för att beräkna RQD ”tittar” 

bortom den meter för vilken RQD-värdet beräknas. Detta för att 

1 m-intervallet inte ska avgränsa en intakt bit av kärnan som är >10 cm.  

 Osäkerheter 

3.4.1. Typvärden och hypotestester 

Typvärden för respektive parametervärde har antagits beskriva det 

resulterande K-värdet bäst. Genom att undersöka typvärden tas ingen 

hänsyn till möjligheten att en individuell spricka skulle kunna vara 

anledningen till ett resulterande högt eller lågt K-värde i mätsektionen.  

Vid tillämpning av Bonferronis procedur, som beskrevs i avsnitt 3.2.1.1, 

minskar visserligen risken att begå ett typ I-fel, men samtidigt ökar risken 

att felaktigt förkasta alternativhypotesen eftersom signifikansnivån sänks.  
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3.4.2. Vattenförlustmätningar 

Avvikelser gällande upprepade vattenförlustmätningar mellan två borrhål 

vid olika tillfällen togs upp i 3.1.1. Anledningarna för dessa kan också ses 

som osäkerheter gällande det beräknade K-värdet som använts i denna 

studie eftersom information inte finns tillgänglig för huruvida borrkax eller 

sprickfyllnad tätat sprickor lokalt för de undersökta borrhålen.  

Då vattenförlustmätningarna utförts i mätsektioner om 10 m, inom 

vilket ofta flertalet sprickor förekommer, blir det beräknade K-värdet ett 

resultat på vilket samtliga sprickor inom intervallet, och deras individuella 

egenskaper, har inverkan. Eftersom sprickor i denna studie behandlas 

individuellt har K-värdet för respektive mätsektion tilldelats 

parametertypvärdet respektive max sprickvidd, för de utförda statistiska 

testerna. Vidare har olika parametrar sannolikt en sammantagen inverkan 

på K. I denna studie har främst analys för de karterade parametrarna 

behandlats individuellt.  

Det K-värde som analyserats i förhållande till de karterade 

parametrarna är också beroende av grad sammankoppling och 

sprickuthållighet, vilket inte tagits hänsyn till i analyserna. Följaktligen 

betraktas K som ett resultat av flödet genom fristående sprickor i den punkt 

de skär borrkärnan, snarare än ett flöde genom en bergvolym. 

3.4.3. Kärnkartering och filmning av borrhål 

Frånsett de osäkerheter som togs upp i avsnitt 0 gällande tillämpning av 

Q-systemet, utgör variation av kartörer för olika borrkärnor en källa till 

ytterligare osäkerheter för samtliga karterade parametrar. Vidare är 

estimeringen av råhet subjektiv då värden bestäms utifrån profiler. Jr (och 

Ja) har dessutom värderats utifrån känsel och okulär bedömning av 

sprickytan, vilket är behäftat med ytterligare osäkerheter gällande 

huruvida kartören är konsekvent i sin värdering. Sammantaget kan dessa 

osäkerheter härledas till svårigheterna som kvantifiering av 

sprickegenskaper introducerar.   

Sprickvidden är inte konstant över sprickan. Därmed är bedömningen 

av vilket avstånd som ska mätas förenat med otydligheter, för båda fysisk 

kartering och bedömning av sprickvidd från borrhålsfilm.  Inmatning av 
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sinuskurvor för bästa passning mot sprickan kan också variera något då 

detta återigen är förknippat med en subjektiv bedömning. För bestämning 

av sprickgruppers orientering som baseras på ett medelvärde, är det dock 

troligt att sådana osäkerheter utjämnas då datamängden är stor.  

Mätgräns för olika borrhål innebär att alla sprickor med mindre 

sprickvidd tilldelas 0,5 mm eller 1 mm, beroende på vilken programvara 

som använts för fjärrkartering. Följaktligen tilldelas också många sprickor 

med dessa sprickvidder.  

Relativt lättlösliga mineral som kalcit och lera kan spolas ur sprickor till 

följd av kärnborrningen vilket kan medföra att dessa inte uppmärksammas 

vid kartering av kärnan.  

3.4.4. RQD och sprickfrekvens  

Berggrunden i Boliden Rönnskärområdet är tämligen sprickfattig i 

förhållande till vanliga förhållanden i Sverige. Således är det möjligt att 

undersökta metoder för förenklad kartering gällande uppskattning av 

sprickighet genom RQD respektive sprickfrekvens inte är tillämpbara för 

områden med högre sprickighet. Vid granskning av resultaten i den 

föreliggande studien bör läsaren ha detta i åtanke.  
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4. Resultat  

 De karterade parametrarnas relevans för hydraulisk 

konduktivitet  

4.1.1. Joint alteration 

Generellt sett har parametervärdena (Tabell 1, avsnitt 2.3.1.1) stor 

spridning över intervallen för K. Ja=1 och Ja=4 är genomgående de 

vanligast förekommande karterade parametervärdena (Figur 8). 

Ja=2 är vanligare förekommande hos sprickor med sprickvidder >1 mm, 

medan sprickor utan beläggning (Ja=1) förekommer hos sprickor både  

>1 mm och <1 mm (Appendix A1.1). Sprickor tilldelade Ja=3 förekommer i 

intervall >1E-07 m/s och utgörs vanligen av sprickvidder mindre än 1 mm.  

Ja=1 och sprickor med parametervärden med Ja>3 påträffas oftast i 

intervallet där flest mätningar gjorts. Detta stämmer inte för Ja=2 och Ja=3 

som istället i högre grad påträffas i mätsektioner med högre K, där färre 

mätningar utförts. Då den relativa andelen Ja-värden inom respektive 

intervall jämförs mot varandra tenderar dessutom Ja=2 och 3 att öka i 

relativ förekomst mot ökande K, speciellt tydligt om intervallet med högst 

uppmätt K förbises (Figur 8). Parametervärden >4 representeras till 96% 

av sprickor med sprickvidder som är ≥1 mm. Enligt parameterns definition 

finns där, med andra ord, få sprickor med sprickvidder <1 mm som inte 

uppnår kontakt mellan bergytorna vid skjuvdeformation. 

Teoretiskt sett påverkas K av hur öppen en spricka är (Singhal & Gupta, 

2010). Det förväntade resultatet skulle därmed vara att sprickor med 

parametervärde Ja=1 skulle vara vanligast förekommande i intervall med 

höga K-värden. Ingen sådan trend kan dock identifieras i just denna 

analys.  
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Figur 8. Samtliga sprickor med respektive Ja-värde är representerade för analyserade 

borrkärnor. Staplar representerar parametervärdenas relativa förekomst inom 
respektive intervall. Linjer visar varje parametervärdets fördelning över de olika 
intervallen.  

 

Liknande resonemang kan användas för att identifiera eventuella 

samband mellan K och Ja=4. Eftersom sprickor med detta parametervärde 

troligtvis är täta är det rimligt att resonera att sprickor med Ja=4 skulle 

förekomma oftare vid lägre K. Ja=4 med sprickvidd <1 mm förekommer 

visserligen oftare vid intervall där K<1E-07 m/s men är representerade i 

samtliga intervall oavsett sprickvidd (Figur 8 och Appendix A1.1). 

Fördelningen över intervall för Ja=4 kan också påverkas av urspolning 

av fyllnadsmaterial vid högre K och återigen har dessutom antalet 

mätningar vid lägre intervall inverkan på fördelningen hos 

parametervärdet. En intressant observation är att i intervall där Ja=1 

minskar i relativ förekomst, ökar generellt Ja=4, och omvänt. Detta 

samband gäller både för sprickor ≥1 mm och <1 mm.   
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 Hypotestest 

Mann-Whitney U-test utfördes för typvärdena Ja,typ=1 och Ja,typ=4. 

Testresultatet visar att medelrang för Ja,typ=1 är något högre än Ja,typ=4 

vilket indikerar att Ja=1 oftare förekommer i mätsektioner med högre K. 

Detta stämmer överens med tidigare resonemang att Ja=1 sannolikt 

representerar högre K-värden. Testet visar dock att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan Ja,typ=1 och Ja,typ=4 avseende K, då p-

värdet>0,05 (Tabell 6).  

Tabell 6. Rangsumma för Ja-typvärden beräknat i SPSS för RON4-6, 13, 14, 15B-17 per  

10 m-mätsektion. Parametervärden som ej uppfyller antaganden för testet och 

därmed ej testats är markerade /. 
Typvärde Ja 1 (n=98) 2 (n=2) 3 (n=6) 4 (n=117) 

∑rang  11023,00 / / 12197,00 

Medelrang 112,48 / / 104,25 

U 5294,00 

Z -0,966 

p-värde 0,334 

Signifikans (α=0,05) Ej signifikant 

 

4.1.2. Joint roughness 

Råa sprickor (Jr=3) är vanligast förekommande i datasetet följt av släta 

undulerande sprickor (Jr=2). Då sprickvidden ökar sker ett skifte från råa 

till släta undulerade sprickytor, där de råa sprickorna är vanligare i relativ 

förekomst vid sprickvidder <1 mm, och släta vanligare ≥1 mm (Figur 9 och 

Appendix A1.2).  

Fördelningen mellan olika värden på Jr över intervallen för sprickor  

<1 mm är relativt likvärdig där samtliga parametervärden är vanligast 

förekommande i intervallet 1E-9 till 1E-08 m/s, vilket är ett resultat av att 

flest mätningar är utförda i detta intervall. Att fördelningen är likartad 

tyder dock på att det inte finns något parametervärde som mer eller mindre 

representerar ett specifikt intervall och antyder att det inte finns någon 

tydlig koppling mellan Jr och K för sprickvidder <1 mm.  
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Figur 9. Jr-värden för sprickor ≥1 mm. Staplar representerar parametervärdenas relativa 

förekomst inom respektive intervall. Linjer visar varje parametervärdets fördelning 
över de olika intervallen. 

 

Alla identifierade parmetervärden är representerade i samtliga intervall 

för sprickor med sprickvidder ≥1 mm. Sprickor med Jr=1,5 har oftare 

sprickvidder ≥1 mm och är det vanligast förekommande parametervärdet 

relativt andra värden för det högsta K-intervallet, trots flesta mätningar 

finns i K=1E-08 till 1E-09 m/s (Figur 9).  

Släta, plana sprickor (Jr=1) förekommer oftare vid sprickvidder <1 mm 

(Appendix A1.2). Dessa tenderar dock att öka i relativ förekomst med 

ökande K för sprickvidder ≥1 mm (Figur 9). Detta skulle kunna vara en 

indikation på att släta, plana sprickor med sprickvidder ≥1 mm har större 

inverkan på K än vid lägre sprickvidder, alternativt att sprickornas råa yta 

blivit degraderade och släta till följd av en ökad vattenföring, och därför är 

vanligare i intervall med högre K-värden. Om det senare stämmer, är det 

också troligt att de släta, undulerande sprickorna (Jr=2) skulle visa ökande 

K med ökande sprickvidd. Istället tenderar andelen av dessa sprickor öka 
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med minskande K för sprickvidder ≥1 mm medan en proportionerlig 

ökning mot K uppvisas vid sprickvidder <1 mm, dock endast en svag trend.  

 Hypotestest 

Kruskal-Wallis H-test användes för att identifiera huruvida signifikanta 

skillnader i K finns mellan parametertypvärden för Jr (Tabell 7). Testet 

visar att medelrang för respektive parametervärde minskar med ökande K. 

Skillnaden i medelrang för typvärden är dock inte signifikant då  

p-värde>0,05.  

Tabell 7. Medelrang för typvärden beräknat i SPSS för Jr från RON4-6, 13, 14, 15B-17 per 
10 m-mätsektion. 

Typvärde  1 (n=6) 1.5 (n=20) 2 (n=66) 3 (n=136) 

Medelrang 145,00 132,00 124,68 105,64 

H  6,717 

p-värde 0,081 

Signifikans (α=0,05) Ej signifikant 

 

4.1.3. Sprickfyllning  

Lerfyllda sprickor är vanligast förekommande i K-intervallet 1E-07 till 1E-

08 m/s trots att flest mätningar gjorts i intervallet 1E-08 till 1E-09 m/s. De 

lerfyllda sprickorna tenderar att öka i relativ förekomst, proportionerligt 

mot K, både för sprickvidder >1 mm och <1 mm (Figur 10). Att lerfyllda 

sprickor tydligt ökar i relativ förekomst med ökande K kan eventuellt vara 

ett resultat av urspolning. Bortsett från detta kan inga tydliga trender 

urskiljas för sprickfyllningarnas inverkan på K för sprickvidder ≥1 mm 

(Appendix A1.3).  

Lera och biotit är de enda fyllnadsmaterial som förekommer oftare i 

andra intervall än de intervall där störst antal mätningar hämtats (se 

streckad röd linje i Figur 10). För sprickvidder <1 mm ökar biotit i relativ 

förekomst med minskande K. Kalcit tenderar att öka proportionerligt mot 

K i relativ förekomst, tydligast för sprickvidder <1 mm.  För sprickvidder 

<1 mm uppvisar klorit och sprickor utan beläggning, svaga trender om 

minskande relativ förekomst mot ökande K.  
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Figur 10. Fyllningsmaterial för samtliga sprickor. Staplar representerar parametervärdenas 

relativa förekomst inom respektive intervall. Linjer visar varje parametervärdets 
fördelning över de olika intervallen. 

 

Sex observationer har gjorts i kärnorna som innehåller sektioner av 

krossat berg men anses vara för få för att utvärdera statistiskt och kommer 

således inte att vidare diskuteras i denna studie.  

 Hypotestest  

Typvärden för sprickfyllnad testades där kalcit, klorit och ingen beläggning 

uppfyller antagandena för de icke-parametriska testerna (avsnitt 3.2.1.1). 

Resultat från Kruskal-Wallis H-test visar signifikans där H=12.61 och p-

värde=0,002, vilket innebär att minst en signifikant skillnad i K finns 

mellan parametertypvärdena som testats. För att identifiera mellan vilka 

sprickfyllnader skillnaden finns utfördes Mann-Whitney U-test där α 

justerades enligt Bonferronis procedur. Resultatet visar en signifikant 

skillnad mellan kalcit och klorit samt kalcit och sprickor utan beläggning 

(Tabell 8). Att kalcitfyllda sprickor har högre medelrang då de testas mot 

obelagda sprickor respektive kloritfyllda sprickor, indikerar att de oftare 

förekommer i mätsektioner med högre K.  
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Tabell 8. Post-hocresultat för sprickfyllning från RON4-6, 13, 14, 15B-17, utfört i SPSS, 
Mann-Whitney U-test. N för kalcit=62, klorit=68 och ingen beläggning=118. 
Signifikansnivån justerad enligt Bonferronis procedur. 

Typvärde Kalcit/Klorit Ej belagd/Kalcit Ej belagd/Klorit 

Medelrang 76,16/55,78 81,23/107,85 93,20/94,01 

U 1447 2582 3977 

Z -3,081 -3,239 -0,099 

P-värde 0,002 0,001 0,921 

Signifikans 

(αB=0,017) 

Signifikant Signifikant Ej signifikant 

 

Om endast parametern sprickfyllning beaktas, är det sannolikt att 

istället obelagda sprickor skulle förekomma i mätsektioner med högre K. 

Upplösning av kalcit är en möjlig anledning till resultatet.  

 

4.1.4. Sprickvidd 

I Figur 11, där samtliga sprickor är representerade, förskjuts fördelningen 

av andel sprickor mot högre K då sprickvidden är ≥1 mm. Både sprickor  

<1 mm och ≥1 mm förekommer dock i samtliga intervall. Mer än hälften av 

sprickorna i intervallet med högt K (>1E-06 m/s) är sprickor med 

sprickvidder <1 mm, vilket motsätter sig det förväntade. Vidare har dessa 

sprickor varierande värden på de karterade parametrarna vilket indikerar 

att de övriga parametrarna inte påverkar att dessa sprickor tillhör 

mätsektioner med högre K. Det är dock viktigt att poängtera att flertalet 

sprickor vanligtvis existerar i mätsektionerna och det resulterande K-

värdet således är svår att tilldela en specifik spricka. Följaktligen kan 

anledningen till att relativt många sprickor med sprickvidder <1 mm 

förekommer vid mätsektioner med höga K-värden vara ett resultat av 

högre vattenflöden i andra sprickor inom intervallet. Det är sannolikt att 

sprickor med den största sprickvidden i respektive intervall har störst 

inverkan på K-värdet i mätsektionen. 
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Figur 11. Procentuell fördelning av K för samtliga sprickor för respektive mätsektion 

uppdelat efter sprickvidd. Sprickvidder <1mm n=3788 och ≥1mm n=1056. Staplar 
representerar sprickornas relativa förekomst inom respektive intervall. Linjer visar 
sprickornas fördelning över de olika intervallen. 

 

Korrelation mellan max sprickvidd mot K är dock låg (Figur 12). 

Sprickvidder ≥10 mm visar högre korrelation till K än lägre sprickvidder. 

Spridningen kring linjen för samtliga sprickor är dock stor. Förutom att 

mätgränsen för sprickor är begränsad till 1 respektive 0,5 mm och därför 

ger flest utfall vid dessa sprickvidder, är möjliga anledningar till 

spridningen kring linjen:  

 

1. Förhållandet K ∝ s2 är kopplat till hydraulisk apertur inte 

sprickvidd 

2. Osäkerheter relaterade till vattenförlustmätningar 

3. Samtliga borrkärnor analyseras gemensamt 

4. Andra faktorer än max sprickvidd påverkar K och likaså 

resterande sprickvidder i respektive mätsektion 
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Figur 12. Max sprickvidd mot K för samtliga kärnborrhål. Analys för samtliga max sprickvidd 

samt max sprickvidd ≥10 mm. Koncentrationer vid log(sprickvidd2) = -6 och 
log(sprickvidd2) ≈ - 6,6 beror på mätgränsen vid 1 mm respektive 0,5 mm. 

 Sprickfyllningens effekt 

Med anledning av punkt 4 i listan ovan, jämfördes sprickfyllningens 

regressionslinjer mot varandra med avseende på K och max sprickvidd. 

Detta för att graden av beläggning i sprickan påverkar hur goda 

transportmöjligheterna är, d.v.s. om den är helt fylld eller bara har en 

ytbeläggning, alternativt saknar beläggning. Vidare kan typ av 

sprickfyllning påverka, exempelvis lera som kan täta sprickor. 

Regressionslinjerna för de olika fyllnadsmaterialen visar generellt 

mycket låg korrelation, dock olika lutning. Regressionslinjen för lera har 

den flackaste lutningen vilket tyder på att lerfyllda sprickor generellt sett 

existerar i mätsektioner med lägre K-värden, trots högre sprickvidder (max 

sprickvidd), än klorit- och kalcitfyllda sprickor, samt sprickor utan 

beläggning (Figur 13).  

Störst lutning representerar regressionslinjen för max sprickvidd med 

ej belagda sprickor, vilket tyder på att dessa sprickor generellt påträffas i 

mätsektioner med högre K, än belagda sprickor. 
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Figur 13. Max sprickvidd per mätsektion mot K för samtliga borrhål indelat efter 

sprickfyllnad. Tydliga koncentrationer vid log(sprickvidd2) = -6 och  
log(sprickvidd2) ≈ -6.6, beror på mätgränsen vid 1 respektive 0,5 mm.  

 Hypotestest  

Fastän låg korrelation mellan max sprickvidd och K, visar hypotestestet en 

signifikant skillnad mellan regressionslinjens lutning och en hypotetisk 

linje med en lutning som är lika med noll (Tabell 9). Därmed förkastas Ho 

som hävdar att linjens lutning är lika med noll.  

Signifikansnivån för att testa huruvida olika sprickfyllningar har 

inflytande på linjens lutning justerades enligt Bonferronis procedur för att 

undvika risken för typ I-fel (αB=0,008). Hypotestestet för max sprickvidd 

med olika fyllnadsmaterial varierar signifikant i lutning beroende på om 

sprickorna är belagda eller ej.  Testet visar också att det inte finns någon 

signifikant skillnad i lutningen mellan de testade linjerna för de tre olika 

sprickfyllningar som prövats (Tabell 10). För uträkningar avseende 

sprickviddens betydelse för K och sprickfyllningens effekt, hänvisas 

läsaren till Appendix A1.4.  
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Tabell 9. Test av regressionslinjens lutning med avseende på log (max sprickvidd) mot K för 

samtliga max sprickvidd och max sprickvidd ≥10 mm. 

 Max sprickvidd  

(n=255) 

Max sprickvidd ≥10 mm 

(n=21) 

r2 0,11 0,35 

p-värde 7,64E-08 0,005 

Signifikans 

(α=0,05) 

 

Signifikant 

 

Signifikant 

 

Då korrelationen är mycket låg, finns det anledning att betvivla att K 

kan beskrivas linjärt i förhållande till max sprickvidd. Att statistiska 

hypotestester med avseende på linjens lutning utförts ändå, härrör i det 

faktum proklamerat genomgående i uppsatsen, nämligen att det är 

sannolikt att en parameter inte enskilt ger upphov till det resulterande K-

värdet. Således var inte heller ett otvivelaktigt resultat vid linjär regression 

förväntat. Hypotestesterna för de testade parametrarna med signifikant 

resultat kungör dock att dessa har en viss betydelse för det resulterande K-

värdet. Hur stor betydelse har inte varit möjligt att bestämma utifrån det 

data som varit tillgänglig för denna studie (se avsnitt 3.4.2 för osäkerheter 

gällande vattenförlustmätningar). 

4.1.5. Sammanfattande tabell 

Sammantaget är korrelationen låg för de karterade parametrarna (Tabell 

10). För Ja och Jr finns en indikation på ökande parametervärde med 

ökande K, dock svag. Vidare visar de statistiska hypotestesterna för testade 

typvärden inget signifikant resultat då medelrang utvärderas.  

Kalcit och lera visar en svag tendens att öka i förekomst med ökande K, 

medan biotit verkar minska med ökande K. Sprickvidd ökar med ökande K 

och har en starkare, dock mycket svag, korrelation för sprickvidder  

≥10 mm. Vidare indikerar hypotestesterna att sprickor utan beläggning 

generellt existerar i mätsektioner med högre K-värden vid högre 

sprickvidder, än sprickor med beläggning.  

Grad av sammankoppling mellan sprickor är en viktig faktor som 

påverkar hur goda möjligheterna till flöde i bergmassan är. K-värdena som 

beräknats utifrån vattenförlustmätningarna är således inte enbart 
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influerad av de lokala sprickegenskaperna som karterats i borrkärnorna, 

utan också av den storskaliga permeabiliteten. 

Tabell 10. Proportionalitet mot K är baserad på procentuell andel av parametervärdet inom 
ett K-intervall och huruvida parametervärdet ökar eller minskar i andel över 
intervall, för samtliga sprickor respektive <1 mm och ≥1 mm.  

Proportionalitet mot ökande K 
                                     Proportionell                             Omvänt    Svag  

                                                                           ökning                                         proportionell                      ökning/minskning                                                                

Parameter Ja* Jr** 

Värde 1 2 3 4 6, 8 1 1,5 2 3, 4 

Alla ~  ~ ~ ~        ~    ~  / 

<1 mm  /  ~ ~ / ~  ~  / 

≥1 mm  / ~ ~ / / ~    /  ~ 

*Ingen signifikant skillnad mellan typvärdens medelrang för Ja=1 och Ja=4 (M-W test). 

**Ingen signifikant skillnad mellan typvärdens medelrang för Jr=1, 1.5, 2 och 3 (K-W test). 

 

Fyllnad Ing.belägg* Bi Le Kl* Ka* 

Alla /    ~      ~      ~  

<1 mm      ~     ~      ~  

≥1 mm / /   ~  / / 

*Signifikant skillnad mellan typvärdens medelrang för kalcit/klorit och kalcit/ingen beläggning (M-W 

test). 

 

Sprickvidd 

Max sprickvidd (r2 = 0,11) *  

Max sprickvidd >10 mm (r2 = 0,35) **  

*Signifikant skillnad i lutning då samtliga sprickor med störst sprickvidd inom 10 m-mätsektionen 

utvärderas 

**Signifikant skillnad i lutning för sprickor med störst sprickvidd inom 10 m-mätsektionen med 

sprickvidd >10mm 

Sprickfyllnaden effekt på sprickvidd och K* 

Fyllnad Ing.belägg 

(r2 =0,24) 

Lera  

(r2 =0,04) 

Klorit  

(r2 = 0,05) 

Kalcit  

(r2 = 0,05) 

Max 

sprickvidd 

    

*Signifikant skillnad i lutning mellan max sprickvidd som saknar beläggning mot sprickor med 

beläggning. Ingen signifikant skillnad kan påvisas mellan olika sprickfyllningar (justerad signifikans 

nivå, α=0,008).  



RESULTAT | 51 

 

 

En spricka med en uppsättning parametervärden kan vara isolerad 

varpå det resulterande K-värdet sannolikt är lågt. Samtidigt kan en annan 

spricka med samma uppsättning parametrar ingå i ett konduktivt 

spricknätverk vilken därför sannolikt ger upphov till högre K-värden. 

Dessa två sprickor, tillsammans med många andra sprickor, kan dessutom 

potentiellt förekomma inom samma mätsektion. Att avgöra vilken, eller 

vilka, av sprickorna (och därmed sprickornas parametervärden) som gett 

upphov till det resulterande K-värdet är inte möjligt. Detta kan vara 

anledningar till att analyserna utförda i denna studie, som är baserade på 

in situ-tester, avviker från teorin. 

 Sprickgruppernas relevans för hydraulisk 

konduktivitet  

Analys i Dips av samtliga sprickor i respektive mätsektion visar att sprickor 

i sektioner med höga K-värden (>1E-06 m/s) främst är flacka till 

medelbranta med NV stupning. Ett antal sprickor i mätsektioner med 

K>1E-06 m/s är också foliationsparallella. Densitetskoncentrationen, som 

belyser dominanta sprickorienteringar, minskar vid successivt lägre K för 

de flacka sprickorna (Figur 14).  

Vidare tyder analys i Dips att sprickgrupperna också kan ha koppling 

till sprickvidden (Figur 15). För sprickor <1 mm är SG5 något tydligare 

representerad än för sprickor ≥1 mm där speciellt SG4, men även SG7, 

istället är tydligare representerade. SG7 respektive SG4 framträder 

ytterligare då endast sprickor >10 mm är representerade. Bortsett från 

SG3, som förekommer i samtliga diagram, är resterande sprickgrupper för 

≥10 mm frånvarande eller mindre tydliga. Den största 

densitetskoncentrationen för sprickor ≥10 mm är representerad av SG7. 

Denna sprickgrupp förekommer dock tydligast för sprickor ingående i 

mätsektioner med lägre K (se <1E-09 m/s, Figur 14). Eftersom 

sprickvidden per definition inkluderar beläggning och fyllning kan en 

anledning till att SG7 inte representerar sprickor i mätsektioner med 

K≥1E-06 m/s, vara att dessa sprickor har fyllning som reducerar eller 

blockerar flödet. 
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Figur 14. Sprickor från borrkärnorna RON4-6, RON13-19, RON25 samt ROND. Respektive 
stereogram representerar sprickor tillhörande mätsektioner indelat efter K-
intervallen märkta i figuren. SG7 är tydligast i mätsektioner med K<1E-09 m/s. 
Densitetskoncentrationen för SG1 ökar mot ökande K.  

 

 

Figur 15. Sprickor plottade från borrkärnorna RON4-6, RON13-19, RON25 samt ROND. 
Från vänster: <1mm, ≥1mm till <10 mm samt ≥10 mm. SG4 resp. 7 framträder 
tydligare vid sprickvidder ≥1 samt 10 mm med SG5 förekommer vanligare <1mm. 
Foliationsparallella SG3 förekommer i samtliga diagram.  
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För få av sprickor tillhörande SG7 har identifierats vid rampkartering 

för att uttala något om deras längd. Sammantaget representeras inte 

sprickor med sprickvidder ≥10 mm av samma sprickgrupper vars sprickor 

ingår i mätsektioner med höga K-värden (>1E-06 m/s). Inom en 

mätsektion kan sprickor med olika orientering förekomma och bli 

tilldelade höga eller låga K-värden på grund av en annan  

hög-/lågkonduktiv struktur. Återigen kan skillnaden i skala mellan spricka 

och mätsektion, från vilken K-värdet beräknats, utgöra en betydande 

effekt.  

Enligt Berkowitz (2002) rapporteras ofta att majoriteten av sprickor, 

som korsar brunnar där hydrauliska tester utförts, inte transporterar 

vatten. Istället representeras vattenflödet av en, eller två sprickor, som 

korsar brunnen. Ur detta perspektiv är således en möjlighet att endast 

enstaka strukturer inom respektive mätsektion ger upphov till ett högt K-

värde. Om resterande sprickor i mätsektionerna är markant större i antal, 

skulle således dessa utgöra majoritet över de strukturer som faktiskt 

påverkar K. Densitetskoncentrationerna skulle ändå fokuseras till de 

lågkonduktiva sprickorna, eftersom de är större i antal.  

Frånsett osäkerheter gällande mätsektionslängd skulle andra faktorer 

kunna ge upphov till dessa resultat. Under rampkartering har flacka 

sprickor noterats vara uthålliga, till skillnad från brant stupande sprickor. 

Detta skulle således kunna indikera att långa och flacka sprickor, trots att 

de generellt har en sprickvidd <10 mm, ger bättre möjligheter för 

vattenflöde än korta, brant stupande sprickor med varierande sprickvidd. 

Vidare har man under rampkartering noterat att den foliationsparallella 

SG3 vanligen är täta (vilket också påvisats i denna studie; Figur 10, avsnitt 

4.1.3). De sprickor tillhörande SG3 som är representerade i mätsektioner 

där K≥1E-06 m/s har sprickvidder <1 mm. Av tidigare resonemang är det 

sannolikt att detta är resultat av mätsektionslängdens inverkan. 
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 Utvärdering av borrhålsfilm med och utan fysisk 

kärna 

För de flesta borrdjup indelat efter 10 m-intervall för RON16 (Appendix 

A2) och RON17 (Figur 16) förekommer både falska positiva och negativa 

(se avsnitt 3.2.2 för definition), vilket till en viss del ger en ”utjämning” av 

felestimeringen. Sammantaget visar dock tolkning av borrhålsfilm fler 

sprickor än fysisk kärnkartering i respektive 10 m-intervall. Detta 

resulterar överlag, och inom respektive intervall, i en försämring av 

estimerad bergkvalitet med avseende på sprickdensitet. Nedre delen av 

RON17 är dock ett undantag där ett större antal falska negativa 

förekommer än resterande del av kärnan. Detta kan bero på sämre 

filmkvalitet eller/och att tolkningen inte utförts av geolog för detta 

kärnintervall (Figur 16).  

 
Figur 16. Antal identifierade falska positiva och falska negativa sprickor i RON17 per 10 m. 

Streckad linje markerar gränsen där fjärrkartering av geolog slutar och icke-geolog 
tar vid.  
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Tabell 11. Falska positiva och falska negativa sprickor för fjärrkartering i förhållande till 
identifierade sprickor vid fysisk kärnkartering, för borrkärnorna RON13, -16 och  
-17. RON17 karterades >397 m av geolog och nedanför av en icke-geolog. 
Samtliga värden är baserade på intervall av kärnborrhål som filmats. 

Borrhål RON13 RON16 RON17 

Intervall borrhålsfilm (m) 20,8 – 330 12,1 – 452,3 12,2 -

397  

397 -

476 

12,2 - 

476 

Antal 

identifierade 

Borrhålsfilm 665 1005 795 57 852 

Kärnkartering 577 746 613 74 687 

 

Antal 

Falska pos. 94 317 256 29 285 

Falska neg. 12 58 71 49 120 

Totalt 106 375 327 78 405 

 Snittfel/10 m Falska pos. 3,0 7,2 6,4 3,7 6,1 

Falska neg. 0,4 1,3 1,8 6,2 2,6 

Totalt 3,4 8,5 8,2 9,9 8,7 

 

Analysen för 10 m-intervall för de tre borrhålen indikerar sammantaget 

en underestimering av bergkvaliteten. För att vidare undersöka hur 

felestimering av borrhålsfilm påverkar bergklass som underlag för 

dimensionering, utvärderades RQD och sprickfrekvens per meter från 

borrhålsfilm jämte KBHd, i avsnitt 4.3.1 respektive 4.3.2.  

Falska negativa sprickor utgör en risk i projekt där karaktärisering av 

bergmassan utförs som underlag till dimensionering. Detta eftersom 

sprickor som faktiskt existerar inte upptäcks i borrhålsfilmen och för att 

dessa kärnintervall resulterar i en bergkvalitet bättre än de verkliga 

förhållandena. Det är sannolikt att sprickor parallellt med 

foliationsriktningen är svårare att identifiera än sprickor som skär 

foliationen. Vidare kan mörka bergarter eller ljusa partier i mörka 

bergarter, ex. pegmatiter, försvåra identifiering av sprickor i 

borrhålsfilmen. Då sprickvidden är en avgörande faktor för hur mycket 

vatten som kan transporteras genom en spricka, anses det för projekt där 

identifiering av vattenförande strukturer är prioriterat, vara mindre 

sannolikt att strukturer med stor vikt förbises. Detta eftersom större 

sprickvidder vanligtvis är tydligare representerade i borrhålsfilmen. Det är 

istället mer sannolikt att sprickor med mindre sprickvidd är 

överrepresenterade som falska negativa. Ur ett stabilitetsperspektiv kan 
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sprickor med mindre sprickvidd eventuellt utgöra större problem, 

beroende på övriga egenskaper så som Jr och Ja. I sådana projekt kan det 

därför vara av större vikt att även identifiera sprickor med mindre 

sprickvidd vid fjärrkartering av borrhålsfilm.   

 

4.3.1. RQD  

För att utvärdera vilken effekt falska positiva och falska negativa utfall har 

på RQD jämfördes fördelningen av RMR-klasser per meter baserade på 

KBHd och fjärrkartering.  Fördelning med avseende på storleksordning för 

respektive RMR-klass per meter (Tabell 4, avsnitt 2.3.2) för RQD mellan 

KBHd och fjärrkartering av borrhålsfilm är likvärdig för samtliga 

borrkärnor som analyserats (Figur 17). För RON13 respektive -17 tilldelas 

1 m RQD=25–50% till följd av falska positiva utfall från fjärrkarteringen, 

trots att den lägsta RQDRMR-klassen (se avsnitt 3.2.3.1 för definition) 

enligt KBHd i dessa kärnor representeras av RQD=50–75% (Figur 17). 

 
Figur 17. RQDRMR-klasser för 1 m-intervall för fullständig, fysisk kartering (KBHd) 

respektive fjärrkartering (FK) för RON13, -16 och -17. 
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Tabell 12. Skillnader i RQDRMR-klasser mellan KBHd och fjärrkartering med avseende på 
RQD för 1 m-intervall för kärnborrhål RON13, 16 och 17. Under 385 m borrdjup i 
RON17 loggades av icke-geolog. 

Borrkärna RON13 RON16 RON17 

Kärnintervall (m) 20,8 – 330 12,1 – 452,3 12,2 -397  397 -476 12,2 - 476 

Fel i RQDRMR-

klasser (%) 

5,2 8,6 5,7 1,3 5,0 

   Varav minskning  87,5 84,2 86,4 0 82,6 

   Varav ökning 12,5 15,8 13,6 100 17,4 

 

Även om storleksordningen av RMR-klasser mellan fjärrkartering och 

KBHd är likvärdig, underestimeras mestadels bergkvaliteten vid 

fjärrkarteringen. Totala felestimeringar i RQD ligger mellan 5% och 9% för 

de tre kärnborrhål som analyserats (Tabell 12). Majoriteten av dessa fel 

(83–88%) representeras av en underestimering i bergklass vilket 

möjligtvis kan leda till en mer konservativ, preliminär design för dessa 

intervall. De felestimeringar som utgörs av en ökning i bergklass skulle 

enligt samma resonemang kunna resultera i en preliminär 

”underförstärkning”.  

 

4.3.2. Sprickfrekvens  

Indelningen av sprickor enligt Tabell 4 (avsnitt 2.3.2) avser 

sprickavståndet mellan parallella sprickor. Eftersom det i denna studie är 

sprickfrekvens som analyserats och i detta avsnitt delats in enligt samma 

tabell, är RMR-klasserna som redovisas för dessa borrkärnor 

underestimerade. 

Totala andelen felestimering av RMR-klass för sprickavstånd mellan 

KBHd och fjärrkartering är 9–33% (Tabell 13). För samtliga borrhål utgörs 

majoriteten av dessa fel av en minskning i RMR-klass (62–79%).  

Storleksfördelningen över RMR-klasser är likvärdiga med undantag för 

RON16 där fördelningen skiljer sig åt mellan KBHd och fjärrkartering. 

Enligt KBHd är den näst vanligaste klassen i RON16 ett sprickavstånd på 

0,6–2 m medan protokoll från fjärrkartering visar att samma klass är den 

tredje vanligaste (Figur 18).  Samtidigt visar fjärrkarteringen av RON16 en 

försämring i bergkvalitet för vissa intervall där 19 m extra tilldelas RMR-

klassen med sprickavstånd på 0,06–0,2 m. Fördelningen visar även 
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annorstädes relativt stora skillnader med avseende på andelarna inom 

respektive klass (Figur 18). 

Tabell 13. Skillnader i RMR-klasser för sprickavstånd mellan fullständig kartering och 

fjärrkartering med avseende på sprickfrekvens för 1m-intervall för kärnborrhål 

RON13, -16 och -17. Borrdjup under 385 m i RON17 har loggats av icke-geolog.  

Borrkärna RON13 RON16 RON17 

Kärnintervall (m) 20,8 – 330 12,1 – 452,3 12,2 – 397  397 – 476 12,2 – 476 

Fel i RMR- 

klasser (%) 

9,4 33,2 33,0 34,6 33,3 

   Varav minskning  79,3 62,3 65,4 44,4 61,7 

   Varav ökning  20,7 37,7 34,6 55,6 38,3 

 

 
Figur 18. Sprickavstånd beräknat oberoende orientering för 1 m-intervall för fullständig 

kartering (KBHd) och fjärrkartering (FK) för borrkärnorna RON13, -16 och -17. 

 

 Tillämpning av förenklad metodik  

Utgångsläget för KBHf avseende sprickighet skulle vara att kartera endast 

en viss del av kärnan fysiskt som avgränsas vid en specifik RMR-klass 

(avsnitt 3.2.3). I avsnitt 4.3 redovisades resultat som visar att 

fjärrkarteringen av borrhålsfilmen inte alltid överensstämmer med KBHd. 
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Detta innebär att även om en avgränsning för fysisk kartering tillämpas 

förekommer vissa osäkerheter eftersom endast intervall av kärnan med 

sämre bergkvalitet än den ansatta gränsen karteras fysiskt.  

Ett RQD≥90% är, som enskilt parametervärde, enligt Q-systemet och 

RMR klassat som ”mycket bra” berg. Sett ur ett designperspektiv anses det 

vara av större vikt att identifiera skillnader mellan ”bra” och ”dåligt” berg 

då förstärkningsåtgärderna för respektive klass varierar mer. För att skilja 

bra från dåligt berg baserat på sprickavstånd, bör kartering av kärnan som 

är feltolkad under >2 m-klassen utföras. 

Utgångspunkten för KBHf avseende sprickegenskaper är att kartera 

färre sprickor vid den fysiska kärnan, baserat på ett representativt urval 

från respektive förekommande sprickgrupp (avsnitt 3.2.3.2).  

4.4.1. RQD 

För att med större säkerhet fastställa korrekta RQD-värden för att 

identifiera skillnader mellan bra och dåligt berg, bör de delarna av kärnan 

som, enligt borrhålsfilm, har ett RQD<90% karteras. Andelen fel för 

RQD<90% är 50,0%, 63,5% och 59,4% för RON13, -16 och -17 (Tabell 14). 

För respektive borrkärna utgör dessa delar totalt 9,0%, 11,8% och 6,9% 

vilket innebär en effektivisering av kärnkarteringen. Genom att kartera 

endast dessa delar av kärnan, följer dock ett antagande om att intervall från 

fjärrkarteringsprotokoll där RQD är ≥90%, är korrekta. Därmed utgör fel i 

RQD≥90% ett risktagande då felestimeringar här innebär att RQD-värdet 

är överskattat. För de analyserade borrhålen utgör andelen fel av det totala 

antalet RQD≥90%, 0,7%, 1,3% och 0,9% (Tabell 14) vilket motsvarar 2 m, 

5 m respektive 4 m av de totala kärnintervallen. Andelen fel av denna 

bergklass utgörs i samtliga borrkärnor av en ökning med en RMR-nivå från 

klassen RQD=75–90%.  

Enligt fjärrkarteringen förekommer i RON13 och RON17 1 m där 

RQD=25–50% trots att det lägsta RQD enligt KBHd är 50–75% (avsnitt 

4.3.1). Dessa fel, tillsammans med resterande fel med sämre bergkvaliteter 

än avgränsningen, kommer identifieras då RQD<90% karteras fysiskt.  

Ett alternativ kan vara att kartera kärnintervall fysiskt där RQD<75% 

istället för RQD<90% (Tabell 14).  
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Tabell 14. Tillämpning av KBHf med avseende på RQD för 1 m-intervall för kärnborrhål 

RON13, -16 och -17. Under 385 m borrdjup i RON17 loggades av icke-geolog. 

För rader med två värden: % av andel fel / % av kärnintervall. 

Förenklad kartering 
Borrkärna RON13 RON16  RON17  

Kärnintervall (m) 20,8 – 330 12,1 – 452,3 12,2 – 397  397 – 476 12,2 – 476 

Avgränsning RQD<90% 

Fel i RQD<90%  50,0 63,5 59,4 0 59,4 

Vilket utgör X % 

av kärnan  

9,0 11,8 8,3 0 6,9 

Fel i RQD≥90% 

(risk)* 

0,7/0,6 1,3/1,1 0,8/0,8 1,3/1,3 0,9/0,9 

Avgränsning RQD<75%  

Andel fel  

< RQD≥75%  

75 80 85,7 0 85.7 

Vilket utgör X % 

av kärnan 

2,9 0,9 1,6 0 1.3 

Andel fel  

> RQD≥75% 

2,3/2,3 7,8/7,7 4,2/4,2 1,3/1,3 3,7/3,7 

Varav 

överestimering 

(risk)** 

28,6/0,6 17,6/1,4 18,8/0,8 100/1,3 23,5/0,9 

*Samtliga från RQDRMR-klass 17 till 20. 

**Överestimeringarna från RQDRMR-klass 17 till för samtliga med undantag för RON16 där 

16,7% (som motsvarar 1 m) ökat från RQDRMR-klass 13 till 17. Alla ökningar representerar 

dock en nivå.  

 

Om avgränsningen för fysisk kartering sätts vid RQD<75% accepteras 

följaktligen eventuella feltolkningar för RQD≥75% (Appendix A3.1). För 

RON13, -16 och -17 utgör dessa fel 2,3%, 7,7% respektive 3,7% av de totala 

kärnintervallen (Tabell 14). Största delen av dessa fel utgörs av en 

underestimering i bergkvalitet vilket skulle leda till en preliminär 

överförstärkning. Underförstärkning utgör en risk. I RON13, -16 och -17 

utgörs dessa risker 28,6%, 17,6% respektive 23,5% av de totala andelarna 

fel för RQD≥75% vilket motsvarar 2 m, 6, m respektive 4 m av respektive 

kärnintervall.  Således är skillnaden i risktagande mellan fysisk kartering 

av kärna där RQD är <90% respektive RQD<75% liten för de analyserade 

kärnorna.  Skillnaden utgörs av 1 m för RON16.  
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Det bör dock noteras att sprickigheten på Boliden Rönnskär är 

oansenlig relativt de vanliga förhållandena i Sveriges berggrund. Därför är 

det sannolikt att den procentuella andelen fel av borrkärnor upphämtade 

från sprickigare berggrund kommer öka. Detta medför att en större del av 

kärnan behöver karteras för att säkerställa de delar som enligt tolkning 

från borrhålsfilm tilldelats RQD<75%.  För de tre analyserade borrhålen 

utgör dessa intervall endast 0,9–2,9% (Tabell 14). 

4.4.2. Sprickfrekvens 

För att skilja mellan ”bra” och ”dåligt” berg utförs kartering av kärnan som 

är feltolkad under >2 m-klassen. Procentuell andel under klassen 

sprickavstånd >2 m som är fel är 11,1%, 34,0% och 35,1% för RON13, -16 

och -17. För att upptäcka dessa fel behöver dock en stor del av kärnan 

karteras; 81,3%, 76,6% och 71,9% av totala kärnintervallen för de tre 

analyserade borrkärnorna (Tabell 15).  

Andelen fel i RMR-klassen sprickavstånd >2 m för borrkärnorna utgörs 

av ca 1,7–30,1% vilket är ett resultat av falska negativa utfall och utgör en 

risk då dessa delar av borrkärnorna i själva verket har högre sprickighet 

och lägre sprickavstånd, än vad fjärrkarteringen visar (Tabell 15). För 

RON16 och -17 utgörs ökningen från klassen 0,6–2 m till >2 m av 93,5% 

respektive 78,4% (29 m respektive 29 m), resterande ökning till klassen 

sker från två nivåer under densamma (2 m respektive 8 m). RON13 har en 

100% ökning till klassen >2 m från närmaste nivå och motsvarar 1 m fel av 

totala kärnlängden.  

Förslagsvis kan avgränsningen för förenklad kartering sättas vid lägre 

klasser, vilket dock medför större osäkerheter. Kartering av samtliga delar 

av kärnan som understiger klassen 0,2–0,6 m resulterar istället i mellan 

1,7–4,8% av kärnan som behöver karteras fysiskt (Tabell 15 och Appendix 

A3.2). En avgränsning här innebär att man godtar feltolkningar av 1 m-

intervall med lägre sprickfrekvens än 0,2 m, vilka utgör 7,1%, 28,4% 

respektive 31,7% för de totala kärnintervallen för RON13, -16 och -17.  Av 

dessa utgörs 27,3%, 44,0% och 40,1% (Tabell 15) av en överestimering av 

bergkvaliteten som motsvarar 6 m, 55 m respektive 59 m felestimering för 

respektive borrkärna.   
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Tabell 15. Tillämpning av KBHf avseende sprickavstånd för 1 m-intervall för kärnborrhål 

RON13, -16 och -17. Under 385m borrdjup i RON17 har loggats av icke-geolog. 

För rader med två värden: % av andel fel / % av kärnintervall. 

Förenklad kartering 

Borrkärna RON13 RON16  RON17  

Kärnintervall (m) 20.8 – 330 12.1 – 452.3 12.2 -397  397 -476 12.2 - 476 

Avgränsning vid >2 m 

Andel fel  

< klassen >2 m 

11.1 34.1 34.1 43.2 35.1 

Vilket utgör X % av 

kärnan  

81.3 76.6 76.9 47.4 71.9 

Andel fel av 

klassen >2 m* 

1.7/0.3 30.1/7,0 29.2/6.8 26.8/14.1 28.5/8,0 

Avgränsning vid 0.2 m 

Andel fel  

< klassen 0.2 m  

35,0 63.6 28 0 26.9 

Vilket utgör X % av 

kärnan  

2.6 4.8 1.8 1.3 1.7 

Andel fel  

> klassen 0.2 m 

7.6/7.1 30.7/28.4 33.3/31.2 35.1/34.6 33.6/31.7 

Varav 

överestimering** 

27.3/1.9 44/12.5 36.7/11.4 55.6/19.2 40.1/12.7 

*Fel i klassen >2 m. Varav ökning en nivå: 100% RON13, 93,5% RON16. Ökning en nivå 

för RON17, 88,5 respektive 54,5% för geolog och icke-geolog (totalt 78,4%). Resterande 

andel ökning för RON16 och -17 sker ökningen två nivåer. 

**Fel i klasserna ≥ 0,2-0,6 m. Varav ökning en nivå: 100% för RON13 och 96,4% RON16. 

Ökning en nivå för RON17, 90,1 respektive 66,7% för geolog och icke-geolog (totalt 84,7%). 

Resterande andel ökning för RON16 och -17 sker ökningen två nivåer. 

4.4.3. Sprickegenskaper 

Initialt valdes intervall ut att kartera baserat på sprickgrupper så att ett 

antal om minst 5 sprickor per grupp skulle karteras samt sprickor med 

sprickvidder ≥1 mm. Urvalet utfördes med fjärrkarteringen som underlag. 

Anledningen till att sprickor väljs ut från respektive sprickgrupp grundas i 

att sprickegenskaperna (till exempel Ja, Jr, fyllning och sprickvidd) 

vanligen kopplas till sprickgrupper. Därmed antas det att olika 

sprickgrupper representerar skilda parametervärden. Således utgår KBHf 

för sprickegenskaper från att en generalisering av parametervärden inom 

respektive sprickgrupp sannolikt är i enlighet med hur parametrarna 

vanligen presenteras och utvärderas för karaktärisering (avsnitt 2.1).  
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Att sprickor med sprickvidd ≥1 mm initialt väljs ut för fysisk kartering i 

KBHf grundas i att större sprickvidder kan innebära större vattenflöden 

(se avsnitt 4.1.4), vilket utgör problem både ur stabilitetsperspektiv och i 

projekt där identifiering av konduktiva zoner är prioriterat. Vidare kan 

större sprickor vara fyllda med mineral som minskar bergmassans 

hållfasthet vilka är viktiga att identifiera ur ett stabilitetsperspektiv.  

Då val av sprickor att kartera fysiskt baseras på logg av borrhålsfilm 

riskerar vissa valda sprickor att ”försvinna” från urvalet om de vid den 

fysiska karteringen identifieras som falsk positiva, d.v.s. icke-existerande i 

den fysiska kärnan (se markerad rad i Tabell 16). Totalt tre olika urval 

gjordes i RON17 om minst fem sprickor per sprickgrupp för respektive 

urval. Till följd av falska positiva utfall understeg alltid sprickorna i någon 

sprickgrupp antalet 5 i något av de tre olika urvalen som gjordes. Därför är 

det rimligt att addera ett antal sprickor från varje sprickgrupp som ska 

karteras för att säkra upp för eventuella bortfall. 

Tabell 16. Gul markering visar ett av intervallen som valts ut för fysisk kartering i RON17. 
Markerad rad visar exempel på en falsk positiv spricka. Två sprickor inom 
intervallet har inte tilldelats sprickgrupp (tomma gulmarkerade celler). 
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Vidare innebär urvalet, i vissa fall, att sprickor som ej blivit tilldelad 

sprickgrupp inkluderas i ett intervall som väljs ut för fysisk kartering. 

Analysen som genomförts i detta avsnitt utgår från att dessa sprickor också 

karterats, vilka innefattar 6 sprickor av totalt 86 i RON17 samt -16 av 91 för 

RON16. Tabell 16 visar exempel på två sprickor som inte tilldelats 

sprickgrupp men är belägna mellan sprickor som är tilldelade 

sprickgrupper. Att kartera ett fåtal extra sprickor tar inte mycket extra tid 

och ger en bättre bild av förhållandena i bergmassan, varför sådana 

sprickor också inkluderas i den förenklade metoden.  

För att validera huruvida KBHf efterliknar de verkliga förhållandena, 

d.v.s. resultat från KBHd, jämfördes de två metoderna för respektive 

karterad parameter i RON16 och -17.  

 Joint alteration 

KBHf identifierar samtliga parametervärden i de analyserade 

borrkärnorna med undantag för Ja=3 i RON17 som utgör 0,7% av 

sprickorna. Frånsett att Ja=2 och Ja=8 enligt KBHf är lika vanligt 

förekommande i RON17, identifierar metoden storleksordningen av 

förekomst för parametrarna korrekt för borrkärnorna (Figur 19). 

 

  

Figur 19. Procentuell jämförelse för parametervärden mellan KBHf och KBHd för Ja. Samtliga 
parametervärden identifieras genom KBHf som uppvisar samma fördelning som 
KBHd för RON16 (vä). Ja=3 identifieras inte i RON17 (hö), KBHf uppvisar samma 
fördelning med undantag för Jr=2 respektive 8 som visar 5,8% vardera.   
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Till följd av att en stor del av sprickorna som karteras i KBHf utgörs av 

sprickor med sprickvidd ≥1 mm överestimerar metoden förekomsten av 

sprickor med Ja=6 och 8. Följaktligen visar KBHf att sprickor med Ja=1 är 

underrepresenterade i förhållande till de sprickor som faktiskt existerar i 

kärnorna. Största skillnaden mellan metoderna i båda borrkärnorna finns 

i Ja=1 och utgörs av 10,5 respektive 10,7 procentenheter i RON16 respektive 

RON17 (Figur 19).  

 Joint roughness 

Den förenklade metoden identifierar samtliga förekommande 

parametervärden för Jr (Figur 20). Vidare är fördelningen likvärdig mellan 

de två metoderna, där KBHf korrekt identifierar storleksordningen av 

förekomst för respektive parametervärde för båda borrkärnorna. Jr=1 

representerar plana sprickor med slät yta vilket utgör en ökad risk för utfall 

varför dessa strukturer är viktiga att identifiera. För RON17 antyder KBHf 

en minskad andel Jr=1, medan RON16 visar på en ökning i förhållande till 

KBHd.  

 

  

Figur 20. Procentuell jämförelse i förekomst av parametervärden för Jr mellan KBHf och 
KBHd. Samtliga värden identifieras och representerar samma fördelning som 
KBHd för respektive borrkärna, RON16 (vä) och RON17 (hö).  
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Då Jr-värden identifierade i dessa kärnor inte är beroende av 

sprickvidden, påverkar inte urvalet av sprickor ≥1 mm resultatet för Jr på 

samma sätt som noterat för Ja i föregående avsnitt. Skillnaden mellan 

metoderna för uppskattning av Jr bör således bero på variationen 

parametervärden inom sprickgrupper samt parametervärdena för sprickor 

som inte tilldelats sprickgrupp vilka generellt inte inkluderas i KBHf 

(förutom vid undantagsfall, se avsnitt 3.2.3.2). 

 Sprickfyllning 

Jämförelsen mellan de två metoderna visar att KBHf lättare identifierar 

fyllningsmaterial som förkommer oftare än de fyllningsmaterial som 

förekommer mer sällan (Figur 21). Detta på grund av att sannolikheten är 

mindre att välja en spricka med ett fyllnadsmaterial som är ovanligt, än ett 

som är vanligt förekommande. Ett exempel är biotit som inte identifieras 

av KBHf i någon av borrkärnorna. Eftersom glimmer utgör goda glidytor 

kan det ses som en risk att biotit inte noteras i KBHf. Å andra sidan klassas 

generellt sett inte biotit som sprickfyllnad, utan är snarare en del av 

bergarten som bildar foliation. Det är därför troligt att sprickor i  

 

  

Figur 21. Procentuell jämförelse mellan KBHf och KBHd för RON16 (vä) resp. -17 (hö). 
”Övriga” är för RON16 epidot och svavelkis. KBHf identifierar endast svavelkis. För 
RON17 innefattas gruppen ”övriga” av kvarts och oxiderad sprickyta. För båda 
kärnorna överestimeras lerfyllda sprickor, medan kalcit och ej belagda sprickor 
underestimeras.  
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foliationsriktningen endast ställvis kantas av biotit och således inte utgör 

någon signifikant risk, i synnerhet då förekomsten generellt sett är mycket 

låg, enligt KBHd. 

Andelen lerfyllda sprickor överskattas av KBHf för båda borrkärnorna. 

En sannolik anledning är att de lerfyllda sprickorna ofta har större 

sprickvidd vilka är överrepresenterade för KBHf. Detta noterades också i 

avsnitt 4.4.3.1 där Ja=6 och Ja=8 överskattades, vilka per definition är 

lerfyllda. Vidare utgör kalcitfyllda sprickor och sprickor utan beläggning en 

påfallande mindre andel i KBHf.  

Storleksfördelning mellan de två metoderna är närapå likvärdig  

(Figur 21). Skillnaden i fördelning ligger i att förekomsten av lerfyllda 

sprickor överestimeras medan förekomst av ej belagde sprickor 

underestimeras vilket skulle leda till en mer konservativ 

förstärkningsåtgärd än för KBHd. 

 Sprickvidd 

Skillnaden mellan sprickvidder hos sprickor i den detaljerade metoden 

jämfördes mot sprickor som karterats i enlighet med KBHf. På grund av 

mätgränsen, samt att en stor del av sprickorna i KBHf är sprickor med 

sprickvidder ≥1 mm, jämfördes endast sprickor med sprickvidder ≥1 mm. 

Samtliga sprickor med sprickvidd >4 mm identifierades vid 

fjärrkartering av borrhålsfilm och karterades därmed i KBHf i RON17 

(Figur 22). Den största skillnaden mellan metoderna för RON17 utgörs av 

sprickor mellan 1 mm och upp till 2 mm, där sex av tio sprickor inte 

identifierats och därmed förbises under den fysiska karteringen enligt 

KBHf. I RON16 missar KBHf 3 sprickor med sprickvidd ≥1 mm. Två av 

dessa har sprickvidder mellan 1–2 mm och en med sprickvidd mellan  

3–4 mm (Figur 23). Således är sprickorna, som inte karterades i KBHf för 

båda kärnorna, sprickor med sprickvidder ≤4 mm. Totalt 10 av 55 sprickor 

≥1 mm identifierades inte i fjärrkarteringen i RON17 (Figur 22). För 

RON16 misslyckas identifiering av 3 sprickor med sprickvidd ≥1 mm, av 

totalt 39 identifierade i KBHd. De sprickor som inte identifierats vid 

tolkning av borrhålsfilm, ligger alla inom det intervalldjup i borrhålet som  



68 | RESULTAT 

 

 
Figur 22. Skillnad i sprickvidd (för sprickor ≥1 mm) för RON17 mellan KBHd och KBHf 

karteringsmetodik. Samtliga sprickor >4 mm sprickvidd identifieras vid 
fjärrkarteringen. Totalt förbises 10 stycken sprickor med sprickvidd ≤4 mm. 
 

 
Figur 23. Skillnad i sprickvidd (för sprickor ≥1 mm) för RON16 mellan KBHd och KBHf. Tre 

sprickor med sprickvidd ≥1 mm förbises vid fjärrkarteringen varav två har 
sprickvidder mellan 1–2 mm och en spricka förbises med sprickvidd mellan  
3–4 mm.  
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filmats, och är därför troligtvis ett resultat av de anledningar som togs upp 

under avsnitt 4.3. 

Trots att endast ett fåtal sprickor med sprickvidder ≥1 mm förbises i 

KBHf är de dock av vikt att identifiera, dels för att de har betydelse för 

stabilitet, dels för att de ger en ökad sprickvidd bättre förutsättningar för 

vattenflöde som i sin tur också minskar hållfastheten. 
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5. Diskussion  

 De karterade parametrarnas inverkan på hydraulisk 

konduktivitet 

Enligt resultaten som redovisats i avsnitt 4.1, visar inga av de karterade 

parametrarna ett starkt, direkt samband med K. Den starkaste 

korrelationen utifrån linjär regression representeras av max sprickvidd där 

en ökande max sprickvidd indikerar en ökning av K. Trots att korrelationen 

är svag visar statistiska hypotestest signifikant resultat. Således kan det 

med 95% sannolikhet bestämmas att regressionslinjens lutning för max 

sprickvidd inte är lika med noll, och att det troligen finns ett samband 

mellan max sprickvidd och K per mätsektion. Låg korrelationen kan 

eventuellt härledas till en variation mellan antal sprickor och sprickvidder 

i respektive mätsektion, vilket sannolikt resulterar i olika K-värden i 

mätsektionen som inte enbart kan kopplas till sprickan med störst 

sprickvidd inom den mätsektionen. Hamm et al. (2007) testade kvadraten 

av summan sprickvidder mot K beräknad från vattenförlustmätningar 

utförda i 3 m mätsektioner för sex stycken enskilda borrhål. Den högsta 

korrelationskoefficienten var 0,70 och den lägsta 0,48. Ett av borrhålen 

uppvisade dessutom ett negativt samband. Varierande 

korrelationskoefficienter och omvänt proportionerligt förhållande till K för 

individuella borrhål skulle kunna vara en förklaring till den stora 

spridningen och svaga korrelationen som påvisats i denna studie där 

samtliga borrhål analyserats gemensamt.  

Vidare tyder regressionsanalys på att K i större grad verkar öka med 

ökande max sprickvidd för obelagda sprickor än sprickor med beläggning, 

vilket också styrks av utfört hypotestest (avsnitt 4.1.4.1 och 4.1.4.2). Trots 

att regressionslinjens lutning för lerfyllda sprickor är mindre än för kalcit- 

och kloritfyllda, påvisar hypotestestet ej signifikant resultat för att lerfyllda 
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sprickor i större grad skulle tendera att ha lägre K vid större sprickvidder, 

än för kalcit- och kloritfyllda.  

Sammanfattningsvis tyder analyserna på att Ja och Jr inte är 

nödvändiga att kartera för syftet att identifiera vattenförande strukturer 

när vattenförlustmätningarna utförs i mätsektioner om 10 m. Eventuellt 

kan noteringar om huruvida sprickor har beläggning eller ej vara viktigt, 

dessutom kan möjligen max sprickvidd i mätsektionen ha betydelse för det 

resulterande K-värdet. Vidare är det viktigt att poängtera att analys från 

kärnborrhål utgår från lokala företeelser, medan vattenflödet i bergmassan 

i samma område är regional. Det är dock allmänt känt att sprickegenskaper 

påverkar vattenflödet i den heterogena bergmassan (ex. NRC, 1996 och 

Hamm et al., 2007). Att dessa sprickegenskaper gemensamt påverkar 

flödet resulterar således också i låg korrelation då olika sprickor inom en 

mätsektion som har en viss sprickvidd vidare potentiellt har varierande 

fyllning, råhet och grad omvandling. I tillägg bidrar sprickorientering,  

-längd och -densitet till ytterligare komplexitet, varför det inte är helt 

trivialt att analysera sprickegenskaperna individuellt. Slutligen bör 

svårigheterna och subjektiviteten att kvantifiera sprickegenskaper 

nämnas. Trots att råhet och grad omvandling ofta omnämns som 

inverkande parametrar för K (ex. NRC, 1996; Gattinoni & Scesi, 2009; 

Meheust & Schmittbuhl, 2001; Brown, 1987), behöver det inte 

nödvändigtvis innebära att parametrarna speglar förhållandet väl. Med 

dessa resonemang i åtanke, är kanske inte kartering (och kvantifiering) av 

sprickegenskaper det mest effektiva tillvägagångssättet för identifiering av 

storskaliga vattenförande strukturer, vilket också bekräftas av de låga 

korrelationer som de karterade parametrarna uppvisar mot K. 

Vidare visar resultaten i denna studie att sprickor i sprickgrupperna 

tillhörande mätsektioner med högst K (>1E-06 m/s) inte motsvarar de 

sprickgrupper som består av sprickor med sprickvidder ≥10 mm. Frånsett 

osäkerheter gällande mätsektionslängd indikerar detta att sprickornas 

uthållighet är av hög vikt då de flacka sprickorna är långa och 

högkonduktiva, medan medelbrant stupande sprickor med sprickvidd  

≥10 mm är vanligast förekommande i mätsektioner med K≤1E-10 m/s 

(avsnitt 4.2). Således tyder resultaten på att sprickgrupp och max 
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sprickvidd har betydelse för det resulterande K-värdet i mätsektionerna. 

Detta betyder dock inte att en spricka med en viss orientering alltid är 

högkonduktiv, och att en spricka med stor sprickvidd alltid finns i 

mätsektioner med höga K-värden utan att andra faktorer också har 

betydelse för vattenflödet.  

 Förenklad metodik för estimering av sprickighet 

Samma sprickavstånd- och RQDRMR-klasser identifieras vid 

fjärrkartering (avsnitt 4.3.1 och 4.3.2). Därav kommer bergklasser, och 

således typförstärkningar, som upprättas, att baseras på samma 

sprickavstånd- och RQDRMR-klasser för KBHf som för KBHd. Att samma 

sprickavstånd- och RQDRMR-klasser identifierats säger dock inget om 

huruvida KBHf korrekt identifierat var dessa klasser förekommer i kärnan. 

Den främsta skillnaden mellan metoderna ligger därför snarare i en 

potentiell differens mellan var domängränserna sätts för respektive metod, 

eftersom dessa gränser delvis definieras utifrån förändringar i sprickighet 

och var dessa förändringar uppträder (avsnitt 2.1). KBHf kommer dock 

med mindre säkerhet definiera domängränser likvärdigt KBHd över den 

nivå som väljs för avgränsning (som här utvärderats för sprickavstånd 

RMR-klass ≤2 m och ≤0,2 m respektive RQD<90 och <75%) eftersom 

dessa delar av kärnan inte karteras fysiskt. Således beror lämpligheten av 

metoden på hur detaljerad uppskattning av bergvolymen som erfordras 

där berganläggningen planeras. Av resultatet att döma, skulle den 

procentuella andelen av respektive bergklass från KBHf kunna användas 

för uppskattning av bergklasser för en bergvolym i sin helhet mellan de 

analyserade borrhålen. En mer detaljerad estimering avseende var i 

bergvolymen vissa bergklasser kan påträffas, kan inte uppskattas med lika 

stor säkerhet.  

Det är vidare möjligt att en del av felestimeringarna, över den ansatta 

gränsen för fysisk kartering (avsnitt 3.2.3.1), korrigeras då 

sprickegenskaperna enligt KBHf (avsnitt 3.2.3.2) karteras vid den fysiska 

borrkärnan, eftersom falska positiva och falska negativa utfall då 

potentiellt identifieras. Sammantaget ger identifiering av falska positiva 



DISKUSSION | 73 

 

 

och falska negativa utfall genom KBHf ett resultat närmare KBHd, både för 

sprickegenskaper och RMR-klasser för sprickavstånd och RQD. Om ett 

intervall som valts ut för fysisk kartering enligt KBHf är mindre än de  

1 m-intervall som RQD och sprickfrekvens beräknats för eller överlappar 

två sådana 1 m-intervall, kan den fysiska karteringen av utvalda sprickor 

innebära att endast ett fåtal av de falska positiva och falska negativa 

utfallen identifieras för det intervallet som RQD respektive sprickavstånd 

beräknats. Uppskattning av sprickighet på mindre skala kan således 

förbättras, medan det för 1 m-intervallet, för beräknat RQD och 

sprickfrekvens, potentiellt kan resultera i en estimering längre från 

”sanningen”.   

Osäkerheterna kopplade till förenklad kartering, avseende sprickighet, 

representeras främst av de delar i kärnan som enligt fjärrkartering har 

bättre bergkvalitet än den bestämda avgränsningen som sätts för fysisk 

kartering. Beroende på huruvida feltolkningar vid fjärrkarteringen leder 

till en underestimering eller överestimering i bergkvalitet sker potentiellt 

antingen överförstärkning eller underförstärkning, där det sistnämnda 

medför ett risktagande. Riskens storlek beror på vilken avgränsning som 

utses för fysisk kartering och bör väljas i enlighet med projektets syfte. I 

denna studie analyserades fjärrkarteringsresultat från tre borrhål i ett 

relativt sprickfattigt område. För dessa tre borrhål varierar intervallen där 

bergkvaliteten överestimeras och utgör risker för att dessa intervall inte 

karteras fysiskt. Riskerna för de analyserade borrkärnorna utgörs av  

2–5 m respektive 2–6 m, av kärnintervall mellan 310–463 m, för 

avgränsning vid RQD <90% respektive RQD <75%. För sprickfrekvens 

utgörs motsvarande risker av intervall om 1–37 m respektive 6–59 m för 

avgränsning vid RMR-klasserna ≤2 m respektive ≤0,2 m. På grund av den 

större differensen mellan fjärrkartering och KBHd, med avseende på 

sprickfrekvens, lämpar sig Q-systemet möjligen bättre än RMR vid 

tillämpning av KBHf, eftersom endast RQD används för uppskattning av 

sprickighet vid beräkning av Q.  
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 Förenklad metodik för estimering av 

sprickegenskaper 

För uppskattning av sprickegenskaper med KBHf anser författaren att 

karaktäriseringen uppnår en ”tillräckligt” god grad likvärdighet i 

förhållande till KBHd, om fördelningen av respektive parametervärde 

stämmer överens med KBHd. För samtliga parametrar för de två 

analyserade borrkärnorna identifieras de viktigaste parametervärdena 

m.h.t. stabilitet och följer i princip samma fördelning av parametervärden 

som identifierats vid KBHd. Variationer mellan KBHf och KBHd gällande 

förekomst av lerfyllda sprickor, sprickor utan beläggning och Ja-värden, 

resulterar i underestimering av bergkvalitet för KBHf och således möjligen 

en för konservativ förstärkningsåtgärd. Frånsett underestimering anses 

resultaten för sprickegenskaper ur dimensioneringssynpunkt vara relativt 

goda då de mest kritiska parametervärdena identifieras.  

Sammanfattningsvis underestimerar överlag den förenklade metoden 

bergkvaliteten, både med avseende på sprickighet och sprickegenskaper, 

vilket även kommer att reflekteras i beräkning av Q och RMR. Fler studier 

behövs för att identifiera eventuella brister i metodiken som kan utgöra 

underlag för att förbättra och vidareutveckla effektiviseringen av 

sprickkartering för borrkärna (avsnitt 6.1). Vidare bör det noteras att den 

förenklade metoden som analyserats i denna studie, är avsedd för projekt 

som anläggs under aktiv design. Därmed antas det att förstärkning som 

estimeras är preliminär och att förhållandena under projektets gång 

successivt utvärderas i syfte att åtgärda oförutsedda förhållanden. 

5.3.1. Alternativ tillämpning av förenklad metodik 

För identifiering av vattenförande strukturer visar resultaten i avsnitt 4.1, 

att Ja, Jr och sprickfyllnad har låg koppling till K när samtliga borrhål 

analyseras gemensamt. Beroende på när resultat från 

vattenförlustmätningar är tillgängliga gentemot när karteringsarbetet 

påbörjas, skulle möjligen ett alternativt tillvägagångssätt kunna tillämpas 

för att karaktärisera och lokalisera de vattenförande strukturerna. 

Förslagsvis skulle ett sådant tillvägagångssätt möjligen kunna baseras på 
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resultat från vattenförlustmätning, där sprickkarteringen skulle fokuseras 

till de områden i kärnan där vattenförlustmätningarna visar höga flöden 

för att karaktärisera dessa delar som troligtvis motsvarar de vattenförande 

strukturerna i bergmassan. Kartläggning av dessa strukturer från 

vattenförlustmätningarna skulle då kunna understödja bestämning av 

område för slutförvaret. För karaktärisering av bergmassan som i 

mätsektionerna uppvisar låga K-värden kan potentiellt detaljerad 

kartering av ~5 sprickor från respektive sprickgrupp utgöra underlag för 

karaktärisering, enligt avsnitt 3.2.3.2. 
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6. Slutsats 

Det är svårt att med säkerhet säga något om hur enskilda parametervärden 

påverkar K utifrån hydrauliska tester utförda in situ. Utifrån denna analys 

anses det dock inte vara effektivt att genom de karterade parametrarna Jr, 

Ja och typ av sprickfyllning, identifiera och karaktärisera vattenförande 

strukturer. Sprickvidd och huruvida sprickor har beläggning eller ej är 

sannolikt bättre indikatorer än de tidigare nämnda parametrarna. Att med 

säkerhet kunna uttrycka något mer definitivt om huruvida parametrarna 

kan användas för att karaktärisera vattenförande strukturer är inte möjligt 

utifrån denna analys eftersom vattenflödet inte enbart är ett resultat av de 

lokala sprickegenskaper som omfattas här. 

För tre undersökta borrhål uppskattas från fjärrkartering RQDRMR-

klasser bättre än RMR-klasser baserade på sprickavstånd. Därför är 

sannolikt Q-systemet bättre för tillämpning av den föreslagna förenklade 

metodiken. Fördelningar för RMR-klasserna från fjärrkartering ger en god 

uppfattning om till vilken andel olika klasser förekommer i borrkärnorna. 

Överlag underestimeras bergkvaliteten dock genom fjärrkartering.  

Den förenklade karteringsmetodiken som omfattar fysisk kartering av 

ett representativt urval sprickor anses av författaren kunna beskriva 

sprickegenskaperna i RON16 och RON17 till en ”tillräckligt” god grad. Ett 

fåtal missar inträffar dock för parametervärden som förekommer sällan i 

borrkärnorna samt överrepresentation av parametervärden som beror av 

större sprickvidder.  
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 Förslag för framtida arbete 

Arbetet som presenterats i denna studie kan ses som ett underlag för det 

fortsatta arbetet som krävs för att utveckla en förenklad karteringsmetodik 

i syfte att motverka tidsbrist i projekt där aktiv design tillämpas. Följande 

punkter är rekommendationer som författaren av denna studie anser vara 

betydelsefulla att studera närmare vid ett fortsatt utvecklingsarbete: 

 

3. För att öka förståelsen för hur karterade parametrar påverkar K 

vid vattenförlustmätningar föreslås att parametervärden för sprickor 

undersöks gemensamt, snarare än individuellt. För att minska 

osäkerheterna gällande mätsektionens längd, rekommenderas att 

liknande analyser utförs baserat på data från vattenförlustmätningar 

utförda med mindre mätsektioner, samt på data från 

Posiflowmätningar som gör det möjligt att tilldela transmissivitet till 

enskilda sprickor.  

 

4. Identifiering av under vilka omständigheter falska positiva 

respektive falska negativa sprickor noteras vid fjärrkartering för att 

utvärdera huruvida detta är systematiska fel som kan åtgärdas.  

 

5. Fler studier behöver utföras för borrkärnor och borrhål från 

berggrund med högre sprickdensitet för att utvärdera den föreslagna 

förenklade karteringsmetoden för uppskattning av RQD och 

sprickavstånd för andra geologiska förhållanden.  

 

6. För att identifiera områden i bergmassan som kan utgöra risker, 

bör undersökningar utföras av huruvida KBHf är tillämpbar för att 

förutse fördelning av parametervärden för respektive sprickgrupp, 

samt för sprickor som ej tillhör någon sprickgrupp. 
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Appendix  

A1. Relevans av karterade parametrar i förhållande till K 

 

A1.1. Deskriptiv statistik Ja 

 

I figur A1-A2 visas fördelningen av parametervärden för Ja över K. 

Staplarna representerar parametervärdenas relativa förekomst inom 

respektive K-intervall och linjer visar varje parametervärdets fördelning 

över de olika K-intervallen. 

 
Figur A.1.Sprickor <1mm med respektive Ja-värde representerade för de analyserade 

borrkärnor.  
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Figur A.2.Sprickor ≥1mm med respektive Ja-värde representerade för de analyserade 

borrkärnor.  
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A1.2. Deskriptiv statistik Jr 

 

I figur A3-A4 visas fördelningen av parametervärden för Jr över K. 

Staplarna representerar parametervärdenas relativa förekomst inom 

respektive K-intervall och linjer visar varje parametervärdets fördelning 

över de olika K-intervallen. 

 
Figur A.3. Samtliga sprickor med respektive Jr-värde för analyserade borrkärnor. 
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Figur A.4. Sprickor <1 mm med respektive Jr-värde representerade för analyserade 

borrkärnor. 
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A1.3. Deskriptiv statistik sprickfyllning 

 

I figur A5-A6 visas fördelningen av olika sprickfyllningar över K. Staplarna 

representerar parametervärdenas relativa förekomst inom respektive K-

intervall och linjer visar varje parametervärdets fördelning över de olika K-

intervallen. 

 
Figur A.5. Sprickor <1 mm med respektive sprickfyllning representerade för de analyserade 

borrkärnor. 
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Figur A.6. Sprickor ≥1 mm med respektive sprickfyllning representerade för de analyserade 

borrkärnor. 
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A1.4. Formler och uträkningar för hypotestester   

 

Utförande i Appendix A1.4. enligt kalkylark efter Zaiontz (2017a och 

2017b). 

Tabell A.1. visar resultatet från signifikanstesten som utförts för 

samtliga sprickor oavsett sprickvidd och för sprickor med sprickvidder 

större eller lika med 10 mm.   

Tabell A.1. Signifikanstest för linjens lutning med avseende på max sprickvidd mot K 
(Zaiontz, 2017a). 

Symbol Excelformel 
 
Samtliga 

 
≥10mm 

n =COUNT(x) 255 21 

r =CORREL(x,y) 0,329 0,590 

sx =STDEV(x) 0,889 0,486 

sy =STDEV(y) 0,946 1,032 

b =r*sy/sx 0,350 1,253 

sy.x =sy*SQRT((1-r2)*(n-1)/(n-2)) 0,896 0,855 

sb =sy.x/(sx*SQRT(n-1)) 0,063 0,393 

t =b/sb 5,538 3,186 

df =n-2 253 19 

p-value =TDIST(|t|,df,2) 7,64E-08 4,87E-03 

alfa  0,05 0,05 

t-crit =TINV(alfa,df) 1,969 2,093 

sig =IF(p-värde<alfa, "ja", "nej") ja ja 

    

 

Beräknade värden för sprickfyllning efter max sprickvidd enligt 

uppställning av Excelformler efter Zaiontz (2017b). Tabell A.2. används 

som indata för beräkningar enligt Tabell A.3., som används för att 

bestämma huruvida skillnaden i lutning mellan två regressionslinjer är 

signifikant. I Tabell A.4. redovisas resultaten från beräkning enligt  

Tabell A.3.  
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Tabell A.2. Excelformler (Zaiontz, 2017b) för beräknade värden för sprickfyllning baserat på 
max sprickvidd. Indata för Tabell A3.  

Symbol 
 
Excelformel 

Ingen 
beläggning Lera Klorit Kalcit 

n =COUNT(x) 78 29 80 60 

b =SLOPE(y,x) 1,338 6,332E-07 1,102E-07 4,125E-07 

sy∙x =STEYX(y,x) 0,826 9,524E-07 2,352E-07 4,300E-07 

sx =STDEV(x) 0,348 5,331E-01 3,374E-01 3,432E-01 

sb 
= sy∙x / (sx * SQRT(n-
1)) 0,270 3,376E-07 7,842E-08 1,631E-07 

      

 

Tabell A.3. Excelformler för avgörande av signifikant skillnad i lutning mellan två 
regressionslinjer (Zaiontz, 2017b).  

Icke-gemensam felvarians Gemensam felvarians 

sb1-b2 = SQRT(sb1
2+sb2

2) sRes
2 = ((n1-2)sy.x1

2+(n2-2)sy.x2
2)/(n1+n2-4) 

t = (b1-b2)/(sb1-b2) sb1-b2 = sRes*SQRT(1/(sx1
2(n1-1))+1/(sx2

2(n2-1))) 

df = n1+n2-4 t = (b1-b2)/(sb1-b2) 

p-värde = TDIST(|t|,df,2) df = n1+n2-4 

t-crit = TINV(α,df) p-värde = TDIST(|t|,df,2) 

sig = ja om p-värde < α t-crit = TINV(α,df) 

 sig = ja om p-värde < α 
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Tabell A.4. Resultat för parvis jämförelse mellan regressionslinjer för ler-, klorit- och 
kalcitfyllningar samt sprickor utan beläggning. Baserat på Excelformler och input 
från tabell B.2. respektive B.3.  

 
Ingen beläggning/Lera 

 
Lera/Klorit 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

sb1-b2 0,270 sRes
2 0,503 sb1-b2 3,466E-07 sRes

2 2,743E-13 

t 4,955 sb1-b2 0,342 t 1,509 sb1-b2 2,549E-07 

df 103 t 3,912 df 105 t 2,052 

alpha 0,008 df 103 alpha 0,008 df 105 

p-värde 0,000 alpha 0,008 p-värde 0,134 alpha 0,008 

t-crit 2,690 p-värde 0,000 t-crit 2,689 p-värde 0,043 

sig ja t-crit 2,690 sig nej t-crit 2,689 

  sig ja 
  

sig nej 

 
Ingen beläggning/Klorit 

 
Lera/Kalcit 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

sb1-b2 0,270 sRes
2 0,336 sb1-b2 3,750E-07 sRes

2 4,143E-13 

t 4,955 sb1-b2 0,271 t 0,5888 sb1-b2 3,342E-07 

df 154 t 4,939 df 85 t 0,6606 

alpha 0,008 df 154 alpha 0,0083 df 85 

p-värde 0,000 alpha 0,008 p-värde 0,5576 alpha 0,0083 

t-crit 2,673 p-värde 0,000 t-crit 2,7014 p-värde 0,5107 

sig ja t-crit 2,673 sig nej t-crit 2,7014 
  

sig ja 
  

sig nej 

 
Ingen beläggning/Kalcit 

 
Klorit/Kalcit 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

Icke-gemensam 
felvarians 

Gemensam  
felvarians 

sb1-b2 0,270 sRes
2 0,387 sb1-b2 1,810E-07 sRes

2 1,106E-13 

t 4,955 sb1-b2 0,311 t -1,670 sb1-b2 1,680E-07 

df 134 t 4,296 df 136 t -1,800 

alpha 0,008 df 134 alpha 0,008 df 136 

p-värde 2,145E-06 alpha 0,008 p-värde 0,097 alpha 0,008 

t-crit 2,678 p-värde 3,314E-05 t-crit 2,677 p-värde 0,074 

sig ja t-crit 2,678 sig nej t-crit 2,677 
  

sig ja 
  

sig nej 
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A2. Utvärdering av borrhålsfilm med och utan fysisk 

kärna 

 

Figur A.7. och Figur A.8. visar falska positiva och falska negativa utfall vid 

fjärrkartering av borrhålsfilm för borrkärnorna RON13 respektive RON16.  

 
Figur A.7. Falska positiva och falska negativa utfall för RON13 baserat på underlag från 

fjärrkartering och KBHd.  
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Figur A.8. Falska positiva och falska negativa utfall för RON16 baserat på underlag från 

fjärrkartering och KBHd.  

 

A3. Tillämpning av förenklad metodik 

 

A3.1. RQD  

 

För effektivisering föreslås att en del av kärnan karteras, exempelvis en 

avgränsning vid RQD=75% (röd streckad linje i Figur A.7 – A.9). Således 

accepteras samtliga fel med högre RQD än 75%, vilket kan resultera i en 

risk om sprickigheten är underestimerad. Om sprickigheten istället är 

överestimerad kan resulterande förstärkningsåtgärder grundade på 

fjärrkarteringen leda till ”överförstärkning”.  

Blå pilar representerar de delar som vid förenklad kartering kommer 

resultera i att underestimeringen av bergkvalitet identifieras.  

Röda pilar representerar 1 m-intervall där bergkvaliteten är 

överestimerad och inte kommer identifieras vid den aktuella 

avgränsningen på RQD=75%.  
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Figur A.9. Beräknad RQD i RON13 baserat på fysisk kartering (detaljerad) samt 
fjärrkartering via borrhålsfilm (förenklad).  
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Figur A.10. Beräknad RQD i RON16 baserat på fysisk kartering (detaljerad) samt 
fjärrkartering via borrhålsfilm (förenklad).  
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Figur A.11. Beräknad RQD i RON17 baserat på fysisk kartering (detaljerad) samt 
fjärrkartering via fjärrkartering (förenklad). Geolog fjärrkarterade >385m djup och 
icke-geolog resterande djup.  
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A3.2. Sprickfrekvens 

 

För effektivisering föreslås att en del av kärnan karteras, exempelvis en 

avgränsning vid 5 sprickor/m (röd streckad linje i Figur A.10-A.12). 

Samtliga fel av 1m-intervall med lägre sprickfrekvens accepteras 

följaktligen, vilket kan resultera i ett risktagande om sprickigheten är 

underestimerad. Om sprickigheten istället är överestimerad kan 

resulterande förstärkningsåtgärder grundade på fjärrkarteringen leda till 

”överförstärkning”.  

Blå pilar representerar de delar som vid förenklad kartering kommer 

resultera i att underestimeringen av bergkvalitet identifieras.  

Röda pilar representerar 1 m-intervall där bergkvaliteten är 

överestimerad och inte kommer identifieras vid den aktuella 

avgränsningen på 5 sprickor/m.  
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Figur A.12. Sprickfrekvens RON13 baserad på fysisk kartering (detaljerad) respektive 

fjärrkartering via borrhålsfilm (förenklad).   
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Figur A.13. Sprickfrekvens RON16 baserad på fysisk kartering (detaljerad) respektive 

fjärrkartering via borrhålsfilm (förenklad).   

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20

B
o

rr
d

ju
p

 (
m

)

Sprickfrekvens (m-1)

RON16 detaljerad

RON13 förenklad

Sämre bergkvalitet/minskande
sprickavstånd



APPENDIX | 97 

 

 

 

 
Figur A.14. Sprickfrekvens RON17 baserad på fysisk kartering (detaljerad) respektive 

fjärrkartering via borrhålsfilm (förenklad). Geolog fjärrkarterade borrdjup >385m, 
icke-geolog fjärrkarterade nedre delen av borrhålet.  
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