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SAMMANFATTNING 
Denna rapport behandlar analyser av kriterierna för skopvåg som används vid raslastningen i 
Kiirunavaaragruvan. Där historiskt data taget från 1 januari till 3 april 2005 har granskats för 
att se hur salvorna lastats ut och vidare om förbättringar kring lastningen kan göras då aktiv 
uppföljning av salvorna utförts från 21 april till 4 maj 2005. 
 
För att LKAB ska vara en framgångsrik järnmalmsgruva är det viktigt att kunna bedriva 
effektiv och konkurrenskraftig brytning. Lönsamheten är en funktion av ett optimalt 
utnyttjande av malmreserven, att så stora delar som möjligt av de losskjutna malmen lastas ut 
på snabbast möjliga tid, med minimal gråbergsinblandning. Skopvågen är ett viktigt 
instrument för att uppskatta hur stora delar av salvan som har lastas ut. Med hjälp av 
skopvågen kan man se hur mycket av salvan som lastats ut samt även hur 
gråbergsinblandningen varit under salvans utlastning. Till grund för att tomnotera en salva 
finns olika kriterier som är framtagna för att kunna kontrollera mängden gråberg och öka 
malmutbytet. Under arbetets gång togs nya kriterier för tomnotering av en salva i bruk 
varefter de historiska data är analyserat efter både de nya och gamla kriterierna. Syftet med 
mitt examensarbete var att vidareutveckla de existerande rutinerna/kriterierna för 
skopvågsystemet som kan hjälpa lastningsprocessen att öka järnhalten och malmutbytet i 
Kiirunavaaragruvan. 
 
När lastningen börjas anges område, nivå och schaktnummer in i skopvågs konsolen. 
Samtliga skopor vägs före de töms ner i schaktet och sparas i cigarren, skopvågens minne. 
Efter skiftets slut töms produktionsdata från cigarren över till datasystemet Råmalm 2000 
eller GIRON. För att analysera hur salvorna lastats ut har jag använt mig av dataprogrammet 
Råmalm 2000 som behandlar skopvågsdata. I dataprogrammen finns olika diagram över hur 
en salva är utlastad och de diagrammen är grunden till min rapport. Salvorna är analyserade 
efter de olika kriterierna med tillhörande diagram som visar hur salvan är utlastad, hur 
gråbergsinblandningen och skopvikterna varit under salvans utlastning. 
 
Vid analys över hur salvorna följt kriterierna eller inte, var det inte många salvor som lastats 
efter något av kriterierna. För att kunna dra mer relevanta slutsatser om kriterierna är bra och 
kan öka malmutbytet och utlastningsgrad behövs mer salvor som är lastade efter de gällande 
kriterierna. 
 
De slutsatser som kunnats dras vid detta examensarbete är efter indikationer som kunnat 
utläsas under arbetets gång. Detta för att analysen utförts under en begränsad period på 10 
veckor. Vid uppföljningen av hur salvorna lastats ut införde jag en avvikelserapport där stabs 
personalen fick fylla i de avvikelser som gjorde att salvan inte var lastad efter kriterierna. Med 
uppföljning av lastningen kunde man se att andelen salvor med utlastningsgrad under 100 
procent minskat från 50 procent av salvorna till 27 procent. En ökning av utlastningsgraden 
från cirka 120 procent till 160 procent kunde utläsas. Jag kunde konstatera att det fanns andra 
anledningar till varför en salva tomnoterades, andra avvikelser så som skut och häng. En 
annan slutsats som också kunde dras var att viktutbytet i uppföljningsperioden var mycket bra 
vilket indikerar att järnhalten i råmalmen varit hög. Uppföljning av salvorna har gett bra 
resultat och rekommenderas att fortsätta. 
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ABSTRACT 
This thesis present results of an analysis of data concering mucking criteria for sublevel 
caveing blasted rings in the Kiirunavaara Mine using a weighing system on the Load-Haul-
Dumper (LHD) loaders. The objectives of this thesis were (i) to review historical data in order 
to study how loading of blast ore is carried out and (ii) to investigate how the loading process 
can be improved. Further development of existing routines for the weighing system may 
support the loading process to increase the iron content in the mucked ore as well as to 
improve the iron recovery of the mine. 
 
Effective and competitive mining is important for the economical success of LKAB. Profit 
depends on optimal use of the ore reserves, with a high recovery of the blasted ore and 
mucked with a high production rate and low dilution. The current weighing system installed 
on LHD loaders is an important instrument to help to achieve this. The weighing system 
reveals how much of the blast ore that is loaded out and also how much of waste rock that is 
mucked out during the loading operation. During the past years, LKAB has developed 
mucking criteria to determine when a blasted ring has been loaded out, and when the next ring 
should be blasted in a drift. These mucking criteria were changed during the course of this 
thesis, and new mucking criteria for blasted rings are now implemented. Both old and new 
criteria have been applied to the historical data. 
 
In the loading process the LHD operator reports the area, level and ore pass number in to the 
weighing systems control. Every scoop is weighed before the ore is dumped into the ore pass 
and the weight is saved in a memory device called cigar. The data contained in this cigar is 
emptied three times each day to two data handling software, Råmalm 2000 or GIRON. These 
data programs contain various diagrams showing the results on how the blast rock has been 
loaded out. These diagrams forms the basis to my thesis work. The blasted rings are analyzed 
using the old and new mucking criteria with related diagrams that reveal how the blasted rings 
have been loaded out. The amount of waste rock and the scoop weight can be monitored 
during loading. 
 
A main result of this thesis is that currently few blasted rings follow any of the two mucking 
criteria. Unfortunately, the amount of available data collected in this thesis does not permit a 
validation of the new (and old) criteria, i.e., if they result in an increase in iron content and 
improved recovery of the blasted rings. 
 
The conclusions that could be drawn in this study are after indications that were seen during 
this period. This is because the analysis was preformed during a limited period on ten weeks. 
In my follow up of how the rings have been out loaded I added a deviation report to the stab 
staff, in which they reported reasons that prevented the rings to follow the criterions. With my 
active follow up of the rings I could see that the amount of rings with percentage extraction 
under 100 % had sunk from 50 to 27 % and also an increase of the percentage extraction of 
the rings from approximately 120 to 160 %. I could establish that there where other factors 
that prevented a ring from following the criteria than the weight of ore in the bucket. Factors 
like boulder and hang are common. Another conclusion that could be drawn was that during 
the active follow up period the iron content of loaded ore was high despite the high 
percentage extraction. Active follow up of the rings has given fine results and it is 
recommended to be continued. 
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1 Inledning 
LKAB bildades 1890 och har utvecklats till att vara en av världens ledande producenter av 
högförädlade järnmalmsprodukter. Idag koncentrerar LKAB sig på att förädla malmen så att 
den får exakt de egenskaper och den kemiska sammansättningen som kunderna och stålverken 
efterfrågar. Gruvans uppgift är att förse verken med råmalm av hög och jämn kvalité. 
 
För att LKAB ska vara en framgångsrik järnmalmsgruva är det viktigt att kunna bedriva 
effektiv och konkurrenskraftig brytning. Enhetsoperationerna är kostsamma. För att nå bra 
lönsamhet och samtidigt ha ett optimalt utnyttjande av malmreserven krävs att så stora delar 
som möjligt av de losskjutna malmen lastas ut så snabbt som möjligt, med minimal 
gråbergsinblandning. Eftersom malmen har högre densitet än gråberget ger skopvågen i 
lastmaskinen ett robust och snabbt mått på huruvida skopan innehåller malm eller gråberg. 
Därför medför användandet av skopvågen vid raslastningen en bättre kontroll av hur mycket 
malm och gråberg som transporteras till verken. Skopvågen ger också ett relativt mått på hur 
stor del av salvan som lastas ut. 
 

1.1 Bakgrund. 
Brytningsmetoden som används i Kiirunavaaragruvan kallas för skivrasbrytning där 
brytningen sker systematiskt i skivor neråt. Med denna brytningsmetod kan olika 
enhetsoperationer, till exempel tillredning och rasborrning, sprängning och lastning ske på 
olika platser i gruvan samtidigt. Exempelvis kan tillredning av malmen ske på en nivå 
samtidigt som brytning sker på nivån ovan vilket resulterar i en ökad kapacitet för gruvan.  
 
När ett antal tvärorter, tunnlar som går tvärs över malmkroppen i produktionsområdet, är 
färdigdrivna kan rasborrningen av skivan börja. Detta sker med uppåtriktade hål längs en 
solfjäder form, så kallad krans. När orten är färdigborrad laddas kransarna och sprängs sedan 
en efter en varefter malmen lastas ut. En salva är en laddad eller sprängd krans. Beroende på 
bergets egenskaper och hur väl man lyckats med borrning och sprängning kan hela eller delar 
av den beräknade losskjutna malmen lastas ut. Ibland misslyckas salvan och man får en 
väldigt grov fraktion som ofta innehåller skut, det vill säga för stora stenblock att hantera för 
efterföljande process. Det är också vanligt att det bildas häng i en ort vilket är betäckningen 
på ett ras som har fastnat, det vill säga där malmen inte rinner ner till utlastning. Ibland bildas 
även tak vilket betyder att berget närmast rasets öppning inte går sönder och följer med raset 
ner. Häng, skut och tak är exempel på problem som stör lastningsprocessen. 
 
För att få reda på hur mycket av salvan som lastas ut finns i dag en skopvåg som används vid 
raslastning i både Kiruna och Malmberget. Malmberget och Kiruna använder inte samma 
kriterier för tomnoteringar. Malmberget prövar ett online system, Wolis, på tre lastmaskiner 
som visar skopvikterna i ett diagram som lastaren kan se direkt i lastmaskinshytten. Kiruna 
har inte ett online system utan kan först då skopvågsdata överförts till en dator se diagram 
över hur salvan är utlastad. 
 
Det första försöket med att använda skopvåg vid lastning i Kiirunavaaragruvan inleddes under 
1996. Då installerades skopvågar av modellen Microload 300 på två lastmaskiner. Denna 
generations skopvåg hade tyvärr för dålig lagringskapacitet av antalet skopor vilket 
omöjliggjorde den kontinuerliga datainsamlingen som var nödvändig. Vågsystemet var inte 
heller anpassat till den dåvarande produktionskapaciteten. Vägningen av skopan tog för lång 
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tid vilket orsakade produktionsbortfall. Ny skopvågsutrustning köptes in och 1998 kom 
hårdsatsningen på användningen av skopvågarna igång. 
 
Idag finns det skopvågar installerade i alla stor raslastmaskiner i Kiruna Under Jord (KUJ). 
Skopvågen används till att väga råmalmen som lastats i skopan innan den tippas ner i 
bergschaktet. Med hjälp av skopvågen kan rågodsuttaget mätas och på så vis är det lättare att 
se när exempelvis salvan kan tomnoteras, det vill säga när allt beräknat losskjutet malm är 
uttaget. I lastmaskinen finns en så kallad cigarr monterad som läser av skopvikten. Då lastaren 
har rast eller då skiftet är slut tömmer han cigarrens innehåll i programmet Råmalm 2000 som 
är ett data hanteringsprogram för behandling av skopvågsdata. Råmalm 2000 sammanställer 
informationen och tar fram olika diagram över hur salvan är utlastad, se Figur 1. Till hjälp för 
bland annat tomnotering finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att kransen ska få 
tomnoteras. I maj 2005 har ett nytt dataprogram, GIRON, tagits i drift i LKAB och alla cigarr 
tömningar går nu genom GIRON som istället för Råmalm 2000 nu behandlar skopvågsdata. 
Råmalm 2000 har samtidigt tagits urdrift. 
 
Användningen av skopvågen i Kiruna har redan uppnått sitt mål i oktober 2004 vilket var att 
minst 90 procent av alla lastade salvor skulle vara utlastade med skopvågen. Nu finns det 
tillräckligt med information i databasen för att vidareutveckla vågsystemet. 
 

 
Figur 1. Det första diagrammet som syns när en salva valts för analysering. Flikarna som är 
till vänster är länkar till andra diagram som visar hur salvan är utlastad, se även figur 7 och 8. 
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1.2 Syfte 
För att få examen i utbildningen Högskoleingenjör i Bergteknik (120p) vid Luleå tekniska 
universitet ingår det ett 10 veckors examensarbete där analys av vanliga bergtekniska problem 
skall utföras. 
 
Syftet med detta examensarbetet är att vidareutveckla existerande rutiner för skopvågsystemet 
som kan hjälpa lastningsprocessen att öka järnhalten och malmutbytet i Kiirunavaaragruvan. 
 

1.3 Mål 
För att uppfylla syftet är målen till examensarbetet följande: 

• Ta fram rutiner för insamling av all relevant information angående raslastning så att 
den finns tillgängligt som beslutsunderlag för tomnotering av varje krans i KUJ. 

• Implementera dessa rutiner i lastningsprocessen. 
• Följa upp påverkan av implementerade rutiner om järnhalt i KUJ. 
• Vidareutveckla kriterierna som används för tomnotering av raskransar. 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast att behandla data från KUJ. För att få relevant data som ligger i 
tiden har avgränsningar vid databehandlingen gjorts. Data har analyserats från den 1 januari 
till 4 maj, 2005 vilket motsvarar 179 salvor. Data från fjärrlastningen och sjömalmen har inte 
analyserats i denna rapport eftersom tomnoterings- kriterierna inte tillämpas för lastningen frå 
dessa områden. 
 

1.5 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig till stabs personal, fältuppföljare och lasmaskinsförare som arbetar 
med uttag av järnmalm i skivrasbrytning. 
 

2 Enhetsoperationer i skivrasbrytning 
Kirunas malmkropp kan grovt beskrivas vara en sammanhållen skiva som står på högkant. 
Malmkroppen är fyra kilometer lång, ungefär 80 meter bred och minst två kilometer djup. 
Under gruvans första 62 år bedrevs dagbrottsbrytning men när man 1962 helt övergick till 
underjordsbrytning började man tillämpa brytningsmetoden skivrasbrytning vilket kräver en 
sammansatt malmkropp. Således lämpar sig Kiirunavaaramalmen väldigt väl för 
skivrasbrytning. En annan förutsättning för att skivrasbrytning ska kunna brukas som 
brytningsmetod är att sidoberget runt malmen ska kunna gå sönder och följa med raset ner. 
 
Principen för skivrasbrytning är att malmen bryts i horisontella skivor. Brytningen sker 
systematiskt neråt då malmen som är mellan de olika brytningsnivåerna tas ut. När det här 
genomförs tappar hängväggen, det berg som ligger ovanpå malmkroppen, sitt stöd och följer 
med raset neråt. Längs malmkroppens strykning drivs en fältort i liggväggen. Från fältorten 
drivs tvärorter in i malmen. För varje salva borras sedan en krans vilket består av uppåtriktade 
borrhål. När alla borrkransar är färdiga kan malmbrytningen starta. De borrade kransarna 
laddas med sprängämne och sprängs en i taget. Mellan varje sprängd krans lastas råmalmen 
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ut. Den sprängda malmen rasar ner i ortarna från vilka den lastas ut och transporteras till 
bergchakt för vidare fraktning upp till dagen. Se figur 2.  
 
Figur 2 sammanfattar ingående enhetsoperationer i skivrasbrytning, nämligen tillredning (bild 
1), rasborrning (bild 2) samt sprängning (bild 3) och lastning (bild 4). Enhetsoperationerna 
kan utföras helt oberoende av varandra vilket ökar gruvans kapacitet. 

 
Figur 2. De olika enhetsoperationer som ingår i skivrasbrytningen, från tillredning till 
transport upp till dagen. (Figuren är tagen från www.lkab.com) 
 

2.1 Tillredning 
Med tillredning menas att en nivå färdigställs för brytning. (Figur 2, bild 1). Tillredning 
handlar om att bygga nya delar i gruvan där malmen kan brytas. 
 
Tillredningsarbetet börjar med att en anslutningsort öppnas mot malmen. Tillredningsorten 
går tvärs igenom malmkroppen. För varje salva i tillredningen borras ett 60-tal framåtriktade 
borrhål som är cirka fem meter långa. När hålen är färdigborrade laddas hålen med 
sprängmedel som sprängs senare på natten. Den losskjutna malmen eller gråberget lastas ut 
och när det är gjort borrar man nästa salva och proceduren upprepas till dess att 
tillredningsorten är klar. Ortens väggar och tak förstärks vid behov med bultar och/eller 
betongsprutning. 
 
När tillredningen är klar, det vill säga när ett antal tvärortar inom samma område är 
färdigdrivna påbörjas nästa steg i produktionskedjan, rasborrning. 

1 2 3

4 5 6

http://www.lkab.com
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2.2 Rasborrning 
När ett antal tvärortat är färdigdrivna kan rasborrningen på skivan börja. Varje skiva är 27.5 
meter hög och uppborrningen sker med fjärrstyrda rasborrningsaggregat. 
 
Borrningsaggregaten borrar uppåtriktade hål i kransar. (Figur 3). Varje krans innehåller cirka 
10 borrhål där varje borrhål är cirka 20 till 45 meter långa. Hålen måste borras rakt för att 
efterföljande laddning och sprängning skall fungera produktivt. När en krans är färdigborrad 
backar borrningsaggregatet tre meter för att där borra upp nästa krans, se figur 2, bild 2. När 
orten är färdig borrad är det klart för laddning.  

Figur 3. Schematisk bild av borrkransarnas solfjäderform. 
 

2.3 Sprängning och lastning 
Borrhålen i en krans laddas med en laddnings arm från en laddtruck som pumpar in 
sprängmedlet. Skjutning av kransar sker varje natt och varje salva lossgör cirka 10 000 ton 
malm. Efter sprängningen ventileras spränggaserna ut och på morgonen påbörjas utlastning av 
salvan. När salvan är utlastad laddas nästa krans. Tillvägagångssättet upprepas tills hela 
produktionsorten är utlastad. Se figur 2, bild 3 och 4. 
 

2.3.1 Dragkroppen 
Dragkroppen har formen av en ellipsoid och är den del av salvan som först sätts i rörelse vid 
utlastning. Rörelsekroppen är den del av raset som påverkas vid utlastning. När malmen lastas 
ut uppkommer ett gravitationsflöde vilket betyder att den lössprängda malmen rör sig nedåt på 
grund av gravitationen och trycket från ovanliggande rasmassor. Den malm som är belägen 
rakt ovanför ortens centrum får den högsta nedåtgående hastigheten vilket avtar utåt sidorna 
och upphör tillslut helt. Det här innebär att malmen som lastas ut kommer att få en form av en 
ellipsoid vilket kallas för dragkropp. Dragkroppens storlek styrs av den inre rasvinkeln, 
mängden gods som momentant lastas ut samt tappöppningens utformning. Vid raslastning 
begränsas den volym som kan rasa ut till orten av det utrymme som tidigare utlastat malmen 
lämnat efter sig. Rasets utveckling styrs alltså från ett begränsat område. 
 
Ständig påfyllning av material behövs vid varje nytt inras och det är bergvolymen närmast 
rörelsekroppen som får störst påverkan och som pressas in i utrymmet efter den utlastade 
råmalmen. En dragkropp som exempelvis inte får den utbredning som önskas utan endast når 
upp till halva salvhöjden kan med tiden komma att ta sig igenom, det vill säga 
gråbergsmassorna når ortens tappöppning före malmen, och kapar därmed resten av salvan. 
Det som kan inträffa då salvan ”kapas” är att de gråbergsmassor som omger salvans nedre 
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delar kan komma att nå dragöppningen, ortens öppning, tidigare än den malm som finns högst 
upp i kransen. 

 
Figur 4. Illustration av rörelsekroppen och dragkroppen. 
 
Raset påverkas om ortprofilen ändras, till exempel på grund av skut- uppkomst i någon del av 
ortöppningen eller om delar av ort- taket inte följer med raset. Rasmassorna hindras då från att 
rinna ut i den önskvärda konvexa formen vilket kan komma att skära av delar av salvan, det 
vill säga rasmassorna rinner endast från en del av orten. Eftersom gråberg rinner lättare än 
malm kan resultatet vara att vissa delar av salvan går förlorad. (Figur 5). 
 

 

Om dragkroppen 
exempelvis endast 
når upp hit 

Rörelse- 
kropp 

Drag- 
kropp 

Om dragkroppen inte 
får den utbredning 
som önskas kan salvan 
”kapas” och gråberget 
som omger salvans 
nedre delar kan 
komma att nå ortens 
öppning tidigare än 
den malm som 
befinner sig högre upp 
i salvan 

Ort 

Rasmassor 

Figur 5. Exempel på skut, då 
den ena sidan av raset 
fastnat. Det kan vara väldigt 
svårt att få igång andra sidan 
av raset och ett 
gråbergsgenombrott kan 
leda till att delar av salvan 
går förlorad. 

Figur 5 
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2.3.2 Raslastning 
Skivrasbrytning innebär att malmen faller ut till utlastningsorten. Målsättningen är att all 
malm i dragkroppen skall lastas ut med minsta möjliga inblandning av sidoberget, det vill 
säga gråberget. Utlastningen måste kunna löpa störningsfritt för att kunna säkerställa 
tillräcklig effektiv produktion. 
 
Raslastning är det sista steget i brytningen och den påbörjas längst inne vid ortgavlarna. För 
varje ny salva sönderdelas malm ur skivorna ovanför, faller ner i orten och kan lastas ut. 
(Figur 2, bild 4). Allt eftersom malmen lastas ut mister hängväggen sitt stöd, bryts sönder och 
rasar in i utrymmet efter den utlastade malmen. 
 
Under normala förhållanden då ett ras momentant sker ur rassalvan intar rasmassan gärna en 
konvex form. Denna form uppstår eftersom rasmassorna lättast tränger sig ut där 
rasöppningen är störst. Lastaren kan påverka raset genom att lasta på sådant sätt att 
dragkroppen balanseras vilket resulteras i att rasmassorna lätt kan tränga sig ut. Dragkroppen 
ska balanseras över så stor bredd av orten som möjligt. Ju fler gånger ett ras sker på samma 
ställe, exempelvis endast från ena sidan av orten, desto smalare blir dragkroppen och risken 
för att gråbergsgenombrott skall uppstå ökar. För att motverka ytterligare gråbergsinblandning 
vid ett ras längs ena sidan av en ort skall lastaren, om möjligt, lasta på den motsatta sidan av 
orten. 
 

2.3.3 Load-Haul-Dump (LHD) 
I Kiirunavaaragruvan används så kallade LHD-maskiner för utlastning av malmen. LHD står 
för Load-Haul-Dump, översatt till svenska lasta-frakta-tippa, vilket beskriver maskinens 
normala arbetssätt. LHD-maskinen är längre, smalare och lägre än vanliga hjullastare. LHDns 
skopa är dessutom smalare och djupare. Den vanligaste LHD-maskinen som användes i 
Kiirunavaaragruvan är av märket TORO 2500 (Eldrivna) och har en skopkapacitet på 25 ton. 
(Figur 6). Maskinen används för utlastning av malmen där den först gräver, bär sedan lasten 
till schakten där malmen tippas ner. (Figur 2, bild 5-6) 
 

 
Figur 6. TORO 2500, vanligaste lastmaskinen i Kiirunavaaragruvan. 
 

3. Metod 
 

3.1 Beräkningar av gråbergsinblandning 
Skopvikten beror på volymen material i skopan, svällfaktorn, de lastade råmalmens densitet 
och fyllnadsgraden. Densiteten ( )ρ  beräknas från massan ( )m  och volymen ( )V  enligt: 
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V
m

=ρ      (1) 

Malm har högre densitet än gråberg vilket gör att en skopa lastad med malm väger mer än en 
skopa lastad med samma volym gråberg. 
 
Malmens kompaktdensiteten ( mρ ) varierar mellan: 4.6-4.8 3/ mt  medan gråbergets 
kompaktdensiteten ( gρ ) är cirka 2.7-2,8 3/ mt . 
 
Raset medför att malmen fördelas över en större volym, malmen sväller. I 
Kiirunavaaragruvan används vanligen en svällfaktor, s =1.6 (C. Quinteiro, pers.komm, 2005) 
för att beräkna malm- och gråbergets densitet vid löst tillstånd (

m
ρ  respektive 

g
ρ ) 

 
s
m

m

ρ
ρ =  och 

s
g

g

ρ
ρ =     (2ab) 

Detta resulterar i att det lösa malmens densitet uppskattas att variera mellan 2.9-3.0 3/ mt  
medan det lösa gråbergets densitet beräknas vara 1.7 3/ mt  
 
Som ett resultat av den relativt stora densitet skillnaden ( både kompakt och löst) kan man 
med hjälp av skopvågen avläsa hur stor gråbergsinblandningen är under salvans utlastning. 
Med utgångspunkt från en skopfyllnad på 100 procent beräknas gråbergsinblandningen. 
 
De följande beräkningarna är baserade på LHD-maskinen TORO 2500 och dess skopvolym 
( )RV  på 35.9 m  (J. Levin, pers.komm, 2005). 
 
Massan av en skopa fylld med malm ( )mm  respektive gråberg ( )gm  med 100 procents 
fyllnadsgrad beräknas enligt: 
 

Rmm Vm ×= ρ  respektive Rgg Vm ×= ρ    (3ab) 

En skopa fylld med malm varierar i vikt mellan 27.3-28.5 t  medan en skopa fylld gråberg har 
en massa på 16.0 t , vilket visar att en malmfylld skopa är cirka 70 % tyngre än en skopa fylld 
med endast gråberg. 
 
Med utgångspunkt från att skopvikten beror på volymen material i skopan, svällfaktorn, de 
lastade makadammets densitet och fyllnadsgraden har Andersson (1997) konstruerat en 
funktion för att härleda gråbergsinblandningen: 
 

gms mmm +=     (4a) 

g
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m

mR mmm
s

fV
ρρ
−
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mmmsgmR mmm
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ρρρ
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där sm =skopvikt ( )t , RV =skopans teoretiska volym ( )3m , mm =massan malm ( )t , 

mρ =malmens densitet ( )3/ mt , gm =massan gråberg ( )t , gρ =gråbergets densitet ( )3/ mt , 
s =svällfaktor (%), f  =fyllnadsgraden (%) och G  =malminblandning (viktsprocent, %wt ) 
 
Då gråbergsinblandningen blir följande (C. Quinteiro, pers.komm. 2005): 

 =−G100  gråbergsinblandningen (viktprocent, wt%) 
 
Det är svårt att utföra kontrollerade mätningar av parametrarna i ekvation 4. För att ändå 
kunna beräkna gråbergsinblandningen kan vissa antaganden om ett medelvärde på dessa 
parametrar göras (Andersson, 1997). När ett antagande på parametrarna görs får formeln 
ingen verklig betydelse då man med acceptabel noggrannhet kan uppskatta ett linjärt 
förhållande mellan skopvikten och gråbergsinblandningen inom intervallet för de aktuella 
skopvikterna. Därmed fås en enkel beräkningsmodell. 
 
Andersson (1997) föreslår en linjär beräkningsmodell där gråbergsinblandningen ( )G  
beräknas från linjens lutning ( )k  och linjens skärningspunkt med gråbergsaxeln ( )c . 
 

cmkG s +×=     (5) 
 
Funktionen för den aktuella skopstorleken (TORO 2500), 35.9 mVR =  fås enligt följande: 
 

( ) Rgmss V
GG

mm
GGk

×−
−

=
−
−

=
ρρ

12

12

12    (6a) 

Rgs VkGmkGc ××−=×−= ρ111    (6b) 

Lutningskoefficienten k = -8.968 och skärningspunkten med gråbergsaxeln c = 244.84 erhålls 
genom att jämföra en skopa som helt är fylld med malm ( Rmms VmmwtG ×=== ρ22 %,0  

med 3
2 /3.27 mtmm ms ==  och 3/9.2 mt

m
=ρ ) och en skopa fylld med gråberg 

( %1001 wtG =  och Rggs Vmm ×== ρ1  med 3
1 /15.16 mtmm gs ==  och 3/7.1 mt

g
=ρ ). 

Ekvation 5 kan då skrivas (Andersson, 1997): 
 84,244968,8 +×−= smG     (7a) 
 )15,16(968,8100 −×−= smG  16.5≤ ms ≤27.3 (7.1a) 
 
Ekvation (7.1a) illustreras i figur 7. Sambandet mellan gråbergsinblandningen och skopvikt 
där en 100 procentig skopfyllnad antagits. 
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Figur 7. Sambandet mellan skopvikt och gråbergsinblandning. 
 

3.2 Skopvågsystemet 
Skopvågsystemet som används i Kiirunavaaragruvan i dag är Loadrite LR915 Weighing 
System. Skopvågen är installerad i lastmaskinens hytt och är kopplad till sensorer på 
bommen, det vill säga lyftarmen. När lastmaskinen höjer skopan mäter skopvågen av 
hydraultrycket i cylinderarmen, det omvända trycket skickas till en viktavläsare som sedan 
visar resultatet på displayen i hytten. En elektronisk avläsare som är monterad på bommen 
försäkrar att tryckavläsningen alltid sker vid samma position vid varje lyft.  
 
Skopvågsystemet startas automatiskt när operatören slår på tändningen till lastmaskinen. Om 
lastmaskinen har varit avstängd i mer än 30 minuter måste skopvågsystemet värmas upp. 
Systemet läser av hydraultrycket vars temperatur då hunnit sjunka. För att få en så bra 
noggrannhet på skopvikten som möjligt krävs att hydraultryckets temperatur är konstant, det 
vill säga att den har normal operations temperatur. För att värma upp skopvågen skall skopan 
lyftas ett antal gånger. Skopvågen visar på displayen när uppvärmningen är klar och 
lastningen kan börja. 
 
Skopvågen kalibreras var sjätte vecka i verkstaden med en 10 tons vikt men kalibrering sker 
även vid början av varje arbetspass, då utan vikt. Vikten av skopan och tillhörande vikter 
nollställs vid uppvärmning och kalibrering. 
 
Innan lastning påbörjas ska operatören sätta in aktuell nivå, ort, område och schakt i Loadrite 
LR915. Detta för att lägga in rätt data i Råmalm 2000 eller i GIRON. Om lastaren under sitt 
skift byter ort eller schaktnummer skall det anges in i skopvågen. 
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Parametrar som påverkar skopvågen är lyftarmarnas vinkel, längd och infästningspunkter 
samt hydraul- tubernas dimension. 
 

3.3 Vågdataöverföring i dag 
När lastningen påbörjas anges område, nivå och schaktnummer in i skopvågs konsolen. 
Samtliga skopor vägs för de töms ner i schaktet och sparas i cigarren som är skopvågens 
minnesenhet. Efter skiftets slut töms produktionsdata från cigarren, cigarren ansluts till en PC 
som överför data till datasystemet Råmalm 2000 eller GIRON. 
 
Våg överföringsdata: Vågen           Cigarren           PC:n           Råmalm 2000/GIRON 
 

3.4 Kriterier vid användning av skopvågen i Kiirunavaaragruvan 
Quinteiro (1998) har framtagit olika kriterier som ligger till grund för att tomnotera en krans i 
Kiirunavaaragruvan (Tabell 1). Utlastningsgraden, det vill säga kvoten mellan den i 
verkligheten utlastade massan och den teoretiska beräknade massan från salvan, måste minst 
vara 50 % av den teoretiska beräknade massan. Andelen gråberg skall minst vara 40 % av det 
sista 25 % utlastade massorna. För att åskådliggöra hur andelen gråberg ökar och minskar 
finns ett diagram som visar hur andelen gråberg varierat under lastningen i programmet 
Råmalm 2000 eller GIRON, se figur 8. Diagrammen baseras på de vägda lastade skoporna.  
 
Tabell 1. Tomnoteringskriterierna enligt Quinteiro 1998 
1 Lastarnas erfarenhet och sunt förnuft gäller alltid först 
2 Man kan inte tomnotera en salva när ULG är mindre ä 50% 
3 En salva kan tomnoteras när LG (snitt gråberg) är omkring 30% och GH (gråbergs halt) är 

större än 40% och pekar uppåt på sista 25% av ULG. 
Förkortningar: ULG: utlastningsgrad; LG: lastat gråberg eller snitt gråberg; GH: gråbergshalt 
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Figur 8. Exempel på en salva som väl följt tomnoteringskriterierna, 1998. Salvan lastades på 
nivå 820, ort o4440, krans 25 med malmutbyte 85%, utlastningsgrad 118% och lastat gråberg 
28%. 
 
Figuren är tagen från Råmalm 2000 och visar hur gråbergshalten varierat under salvans 
utlastning. 
 
Dessa kriterier togs fram 1998 för att kunna kontrollera mängden gråberg och öka 
malmutbytet med hjälp av skopvågen (Quinteiro,1998). Dock har det varit lite svåra att följa 
kriterierna varför nya kriterier (Tabell 2) har tagits fram av lastarna själva och deras 
arbetsledare, vilket borgar för att kriterierna kommer att följas (ref LKAB, 2005). Dessa togs i 
bruk den 10 mars 2005 och förväntas att vara lättare för lastarna att följa samtidigt som de 
erbjuder en förbättrad kontroll av mängden gråberg som lastas vilket i sin tur förväntas öka 
malmutbytet. En signifikant skillnad (och förenkling) mellan de olika kriterierna är att de nya 
kriterierna möjliggör kontroll av salvan utan uppkoppling och inloggning på datorn 
förutsättningsvis att lastaren vet statusen på salvan, det vill säga hur mycket som är uttaget 
från salvan, vid skiftets början. Lastaren kan med hjälp av skopvågen avläsa vikterna på 
skoporna och därav se när salvan börjar ta slut. 
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Tabell 2. Nya kriterier för tomnoteringar av salva med hjälp av skopvågen för den manuella 
lastmaskin TORO 2500 (ref, 2005) 
1 Utlastningsgraden borde vara minst 80% 
2 Efter 80% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 22 ton för de 

senaste 60 skoporna. 
3 Efter 100% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 22 ton de 

senaste 40 skoporna. 
4 Efter 120% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 22 ton för 

de senaste 20 skoporna. 
5 Om de senaste 60 skoporna har en medelskopvikt under 22 ton redan innan 80% av 

utlastningsgraden ska lastaren kontrollera med staben för möjliga beslut. 
Förkortningar: ULG: utlastningsgrad; LG: lastat gråberg eller snitt gråberg; GH: gråbergshalt 
 
De nya kriterierna gäller endast TORO 2500 som är den vanligaste LHD-maskinen. Det finns 
13 st TORO 2500 jämfört mot antalet av den näst vanligaste maskinen, TORO 011 som är en 
21 tons maskin av vilka det finns två stycken av. Vid min analys av antalet tillgängliga 
salvorna visade det sig att många salvor var utlastade med TORO 011. För att analysera så 
många salvor som möjligt analyserade jag även salvorna lastade med TORO 011 genom att 
modifiera de nya kriterierna för tomnotering så att de även passar för TORO 011. 
 
TORO 2500 skiljer sig från TORO 011 i två centrala aspekter: TORO 2500 har en beräknad 
maximal skopvikt på 25 t medan gränsen för tomnoteringar är på 22 t. Den beräknade 
maximala skopvikten är 21 t för TORO 011 medan gränsen för tomnoteringar inte har 
utarbetats. För att få en tomnoteringsgräns till TORO 011 använder jag en konstant som är 
kvoten mellan tomnotering och maximal skopvikt för TORO 2500, 22/25=0.88. 
 
Jag får ett värde på tomnoteringsgränsen genom att multiplicera denna kvot med den 
maximala skopvikten för TORO 011, tomnoteringsgränsen uppskattas till 0.88×21=18.5 t. 
Användandet av denna tomnotering gör att de nya kriterierna kan användas för TORO 011 
men då med en annan tomnoteringsgräns på 18.5 t (Tabell 3) 
 
Tabell 3. Modifierade kriterier för tomnotering av salva med hjälp av skopvågen för den 
manuella lastmaskinen TORO 011 
1 Utlastningsgraden borde vara minst 80% 
2 Efter 80% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 18.5 ton för 

de senaste 60 skoporna. 
3 Efter 100% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 18.5 ton de 

senaste 40 skoporna. 
4 Efter 120% utlastningsgrad tomnoteras en salva om medelskopvikten är under 18.5 ton för 

de senaste 20 skoporna. 
5 Om de senaste 60 skoporna har en medelskopvikt under 18.5 ton redan innan 80% av 

utlastningsgraden ska lastaren kontrollera med staben för möjliga beslut. 
Förkortningar: ULG: utlastningsgrad; LG: lastat gråberg eller snitt gråberg; GH: gråbergshalt 
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Figur 9. Exempel från Råmalm 2000 som visar hur skopvikterna har varierat under en salvas 
utlastning. Salvan lastades med TORO 2500 och följde väl de nya tomnoteringskriterierna 
(Quinteiro, 2005). Den lastades på nivå 878, ort o2770, krans 17 med malmutbyte 73%, 
utlastningsgrad 102% och lastat gråberg 29%. 
 

3.5 Dataprogram och databaser 
Data från Råmalm 2000 och Grus, som är dataprogram som behandlar data rörande 
brytningen, har vid start av detta examensarbete analyserats för att se hur salvorna har lastats 
ut (bilaga 2 och 3). Om lastningen har skett efter de nya (2005 eller de modifierande vid 
denna studie) eller de gamla kriterierna (Quinteiro, 1998) (Tabell 1, 2 och 3) eller om något 
annat system kan utläsas från de diagrammen som behandlar skopvågsdata. Vidare har jag 
utfört en noggrann uppföljning av tomnoteringar. Uppföljningen ska rapportera avvikelser 
från kriterierna vid tomnoteringar av salvor samt under uppföljningsperioden rapportera 
utlastningsgraden, malmutbytet och järnhalten. 
 

3.5.1 Råmalm 2000 
Råmalm 2000 är ett data program som hanterar data från skopvågen. I Råmalm 2000 finns 
data över alla vägda skopor och olika diagram över hur en salva är utlastad kan tas fram (se 
figur 1, 8 och 9). Man kan studera hur skopvikterna har varierat under utlastningen (figur 9) 
såväl som hur gråbergsinblandningen har varierat under lastningen (figur 8). Data över 
utlastningsgrad, malmutbyte, lastat gråberg och lastat tonnage enligt både Råmalm och Grus 
visas. Olika diagram över hur salvan är utlastade efter de olika kriterierna visas samt 
lastarkortet. Lastarkortet kommer från Grus och där visas även hur salvan är skjuten, vilken 
malmkvalitet och det beräknade skjutna tonnen. (Figur 10). 
 
Jag har använt Råmalm 2000 i min analysering av de olika salvorna efter de olika kriterier 
diagrammen. 
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Figur 10. Lastarkortet som finns i Råmalm 2000. 
 

3.5.2 Grus 
Gruvans Uppföljnings System (Grus) är en databas som används för rapportering och 
uppföljning av produktionsdata i gruvan. Efter att lastarna avslutat sitt skift meddelar de 
staben hur många skopor de lastat. Antalet skopor multipliceras då med en medelvikt. 
Exempel TORO 2500 multipliceras med 25 ton för varje skopa, för att där få ut en ungefärlig 
siffra på det utlastade tonen. 
 

3.5.3 GIRON 
GIRON (LKAB Iron Mining Planning and Informationsystem) är det nya 
datahanteringsprogrammet som kommer att användas för att kunna behandla data från de 
andra två verktygen, Råmalm 2000 och Grus. I GIRON kommer även all annan data som rör 
gruvbrytningen som tidigare behandlats i olika fristående dataprogram, som till exempel MSS 
(styrning av tåg under jord) att samlas. Tidigare har olika data över exempelvis laddning, 
lastning och bergspel haft enskilda program som endast behandlat en sorts data. I GIRON är 
nu alla dessa data samlade. All data som tidigare hanterats av programmen Råmalm 2000 och 
Grus behandlas nu i GIRON vilket har tagits i bruk den 12 maj 2005. Programmet är inte helt 
utvecklat än, till exempel finns inte alla diagram som visar hur lastningen har utförts ännu 
tillgängliga i GIRON. 
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3.6 Uppföljning i fält 
Uppföljningen har jag utfört under gjord med placering i rasstaben. 
 

3.6.1 Rasstaben 
Rasstaben är placerad 775 meter underjord och fungerar ungefär som gruvans 
informationscentrum. Rasstaben placerar ut lastmaskinerna, det vill säga att de bestämmer 
vars lastning ska ske och följer upp gruvans brytning. Staben gör dragningsplaner var 
brytning skall äga rum, beroende på vilka kvalitéer som önskas till processen. Staben beställer 
jobb som ska utföras i gruvan angående reparationer, skrotning, laddning och alla jobb som 
rör produktionsbrytningen. 
 
Personalen på rasstaben har hjälpt mig vid min analys med att fylla i avvikelserapporter 
(Bilaga 9) på varför en salva tomnoteras samt bidragit med mycket bra information till mitt 
examensarbete. 
 

3.6.2 Informationsflöde från tomnotering till ny skjuten salva 
När lastaren tycker att salvan är slut meddelar han rasstaben som tomnoterar salvan. Staben 
meddelar skrotarna som åker till orten där den tomnoterade salvan finns för att kontrollera 
orten. Skrotarna tar bort de lösa stenar som finns i orten. Detta garanterar säkerheten för 
laddarna under laddningen av efterföljande salvor. När kransen har laddats stängs orten av till 
dess att salvan skjuts den kommande natten. 
 
Cigarren töms tre gånger per dag, vid förmiddags-, eftermiddags och natt skiftens slut. Under 
dagskiftet tömmer man ingen cigarren då dagskifts lastaren lastar på förmiddans ciggar och 
sedan på eftermiddans cigarr, vilket gör att skoporna som tas mellan klockan 05.00 till 13.00 
räknas till förmiddagsskiftet medan de som tas mellan 13.00 och 24.00 räknas till 
eftermiddagen. Om en salva tomnoteras efter klockan 13.00 så kommer data från salvan först 
att kunna ses då eftermiddagens skift är slut. En fördröjning av hur salvan har utlastats uppstår 
då och medför även en svårighet till att följa upp salvan då ny krans kan hinna skjutas innan 
data över salvan hunnit studerats. Detta är ganska vanligt och bidrar tyvärr med färre 
tillgängliga salvor till min analys eftersom jag inte har haft möjlighet att följa upp 
tomnoteringen innan nästa salva skjuts. 

 
Figur 11. Flödesdiagram över hur informationen går från att lastaren tomnoterar en krans tills 
att nästa krans skjuts. 
 

Lastarna Ras staben Skrotarna 

Laddarna Ny salva 

Informationsflöde från tomnotering till ny salva 



 17

För att kunna följa upp en salva måste lastaren alltså tömma cigarren innan nästa salva skjuts. 
Om cigarren inte töms före laddningen av nästkommande salva går den förlorad, det vill säga 
att det då är för sent att lasta mer från salvan. 
 

3.6.3 Fältuppföljarna 
Varje dag skjuts nya salvor runt om i gruvan. Resultaten från skjutningen kontrolleras av tre 
fältuppföljare som varje dag åker runt i gruvan för att inspektera resultaten från de senaste 
skjutningarna. Fältuppföljarna följer även upp salvorna då de lastas. Om en salva tomnoteras 
med låg utlastningsgrad åker fältuppföljarna till salvan för att se hur den ser ut. Om 
fältuppföljarna anser att lastning kan fortsätta tas en diskussion med lastaren om anledningen 
till tomnoteringen och om vidare lastning är möjlig. 
 
Vid min tid i staben fick jag följa med fältuppföljarna för att se hur de arbetar och för att få 
höra deras uppfattning av salvornas utfall. Jag har haft möjlighet att följa upp tveksamma fall 
av tomnoterade salvor genom att följa med fältuppföljaren till salvan för inspektion. Tre dagar 
har jag varit med fältuppföljarna 28 april samt 2 och 3 maj men under min tid i staben har jag 
även diskutera olika salvors utfall för att få höra deras uppfattning. 
 
Fältuppföljarna Kjell Strandgård och Lars Isaksson har en stor erfarenhet från gruvan och har 
bidragit med mycket nyttig information och kunskap till mitt arbete. 
 

3.7 Salvornas utbyte 
För att veta hur mycket av det losskjutna råmalmen som lastats ut talar man om salvans 
utbyte. Salvans utbyte anges i utlastningsgrad och malmutbyte. Utlastningsgraden är hur 
mycket av det beräknade tonnen som lastats ut och malmutbyte är den del av 
utlastningsgraden som är malm. Med hjälp av den relativt stora densitetsskillnaden fås även 
hur mycket av det lastade råmalmen som är gråberg. 
 
Det här är ett exempel på hur utlastningsgraden, malmutbytet och det lastade gråberget räknas 
ut. (C. Quinteiro, pers.komm. 2005): 
 
Det borrade tonnaget är 10 000 ton, det vill säga att salvan beräknas ge 10 000 ton men vi får 
ut 12 000 ton och av dessa 12 000 ton är 2000 ton gråberg. Utlastningsgraden blir 

%12010000/12000 =  och malmutbytet som beror av den teoretiska malmen blir då 
%10010000/)200012000( =−  och det lastade gråberget blir %6.1612000/2000 = . 
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4 Analys 
Analysen ska behandla historiska data samt ny data över salvornas utlastning med hjälp av 
skopvågen.  
 

4.1 Analys av salvor 
För att se hur lastningen sker i dag har jag analyserat salvor efter kriterierna med tillhörande 
diagram (bilaga 3). För att få relevant data som ligger i tiden har avgränsningar vid 
databehandlingen gjorts. De data som använts är taget från 1 januari till 3 april, 2005. 
Anledningen till slutdatumet är att LKAB från det datumet stängt Råmalm 2000 för att införa 
det nya programmet, GIRON. Eftersom alla lastoperatörer inte alltid använder skopvågen så 
är mycket data även inrapporterat manuellt och då sorterat efter användandet av skopvågen. 
De data för vilka Råmalm 2000 och Grus har liknande inrapporterade siffror, 95-102% likhet, 
har använts. I Råmalm 2000 inrapporteras alla skopor som är vägda, i GRUS tas antalet 
skopor gånger den beräknade skopkapaciteten. Eftersom en del salvor kan vara lastade endast 
halva salvan med våg och andra salvan utan våg har siffrorna mellan inrapporterade skopor i 
Råmalm 2000 och GRUS jämförts. 
 
Fjärrområden, sjömalmen, dubbelkransar och öppningssalvor har inte analyserats. 
Fjärrområdet och sjömalmen omfattas inte av de nya kriterierna då lastningsförhållandena inte 
är de samma som för övriga gruvan. Fjärrlastningen har inte samma skopfyllnad som 
manuella lastningen och i sjömalmen är brytningskriterierna annorlunda för att 
bergtäckningen är låg. Öppningssalvorna och dubbelkransarna analyseras inte på grund av en 
annorlunda sprängning. 
 

4.1.1 Analys över hur salvorna följt kriterierna 
För att analysera salvornas tomnoteringar har jag valt att titta på hur de har tomnoterats, det 
vill säga hur gråbergsinblandningen och skopvikterna har legat på då kransen tomnoterats. 
Exempelvis om salvorna är avslutade för tidigt då skopvikterna fortfarande är höga eller om 
salvan är lastad för länge då gråbergsinblandningen varit hög. Den procentuella andelen har 
tagits fram över lastningens utförande för att få ett mått på hur utlastningen av salvorna har 
utförts. För att se hur lastningen har följt kriterierna har antalet salvor som lastats efter 
kriterierna räknats, detta även för att se om kriterierna är bra eller dåliga. För att vidare 
analysera hur salvorna är tomnoterade har uppdelningar av salvorna gjorts efter hur de följt 
kriterierna, om de lastat för länge eller lastat för lite. Efter de nya kriterierna har även en 
uppdelning efter skopvikten gjorts på de salvor som enligt de nya kriterierna avslutats för 
tidigt. Detta för att se om skopvikterna ligger högt över den satta gränsen på 22 ton eller om 
de ligger strax över den satta gränsen.( För beräkningar se bilaga 3) För att ta reda på detta har 
jag gjort beräkningarna i Tabell 4: 
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Tabell 4. Kontroll av lastning 
Beräkningar för att kontrollera om salvorna följt kriterierna 

Andelen lastat efter kriterier (%):  

100×
salvorAntalet

kriterietefterlastatAntalet                                                                  (8a) 

Andelen inte lastat efter kriterier (%):  

100×
salvorAntal

kriterietefterlastatejAntalet                                                              (8b) 

Beräkningar för att kontrollera hur salvorna avslutats i jämförelse mot kriterierna 

Andelen slutat för tidigt (%): 

100×
salvorAntalet

förtidigtslutatAntalet                                                                          (8c) 

Andelen lastat för mycket, det vill säga då mer gråberg har lastats än vad kriterierna 
tillåter (%): 

100×
−

salvorAntalet
förtidigtslutatAntaletkriterierefterlastatejAntalet                      (8d) 

Beräkningarna är utförda för att se hur skopvikterna ligger då salvan tomnoterats 

Andelen som slutat för tidigt som har den sista skopmedelvikten (sista medelvikten av 20 
skopor) över eller lika med 25t respektive 21t (%) (beroende av maskintyp): 
 

1002125
×

förtidigtslutatAntalet
tellerefterslutatAntalet                                                              (8e) 

Andelen som slutat för tidigt och har den sista skopmedelvikten (sista medelvikten av 20 
skopor) mellan 22 och 25t respektive 21 och 18,5t (%) (beroende av maskintyp):  
 

10021/5,1825/22
×

förtidigtslutatAntalet
trespektivetmellanslutatAntalet                                  (8f) 

Ekvation 8e och 8f är analyserade endast efter de nya och modifierade kriterierna (Tabell 2, 3) 
då de kriterierna går efter skopvikten. 
 

4.1.2 Analys av salvornas utlastning 
Analysen av salvornas utlastningsgrad har endast baserats på tillämpningen av de nya 
kriterierna eftersom all lastning skall utföras efter dem. Salvorna har analyserats från olika 
synvinklar: Uppdelning efter utlastningsgrad, malmutbyte och lastat gråberg har utförts för att 
få en blick över hur väl salvorna lastas ut. Då andelen salvor som avslutats för tidigt enligt de 
nya kriterierna är stor har de salvorna analyserats närmare. Det här för att se var potentialen 
för förbättringar finns. 
 
Jag har uppskattat det totala utbytet av salvorna genom beräkningar av malmutbyte, lastat 
gråberg och utlastningsgrad, (Bilaga 2 och 4). 
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För att kunna räkna ut malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad har jag tagit fram borrat 
tonnage, utlastningsgrad och malmutbyte för varje krans från Råmalm 2000. Beräkningar av 
lastat tonnage, malmtonnage och gråbergs tonnage har därigenom utförts för de olika 
grupperna, (Bilaga 4). 
 
Beräkningarna av lastat tonnage, malmtonnage och gråbergstonnage har tagits fram enligt 
följande (C. Quinteiro, pers.komm. 2005): 

Lastat tonnage (LT):
100

ULGBT ×    (9a) 

Malmtonnage (MT):
100

MUBT ×    (9b) 

Gråbergstonnage (GT): MTLT −    (9c) 
 
där BT= borrattonnage, LT= lastat tonnage, MT= malmtonnage, GT= gråbergstonnage och 
ULG= utlastningsgrad, MU= malmutbyte. 
 
Malmutbytet är tonnen ren malm som beräknas: 

Ton ren malm = Ton råmalm - Ton gråberg  (9d) 
 
Beräkningarna över lastat tonnage, malmtonnage och gråbergstonnage behövs för att kunna 
räkna ut den totala utlastningsgraden, malmutbytet och det lastade gråberget (C. Quinteiro, 
pers.komm. 2005): 

Utlastningsgrad:
BT
LT     (9e) 

Malmutbyte:
BT
MT     (9f) 

Lastat gråberg:
LT
GT     (9g) 

 

4.2 Uppföljning av tomnoteringar i fält 
För vidare analys över hur salvorna har tomnoteras utförde jag försök underjord med 
placering i rasstaben. Försöket pågick från 21 april till 4 maj, 2005 och under den tiden fick 
jag bra information från både stab personalen och lastare. Anledningen till att den fortsatta 
analysen försiggick underjord i staben var för att jag behövde en närmare kontakt med lastare 
och stabs personal som arbetar med raslastningen. När en salva tomnoteras meddelar lastaren 
det till rasstaben som noterar det för att beställa laddning till nästkommande salva i orten.  
 

4.3 Järnhalten i perioden 21 april till 3 maj 2005 
Under perioden av mitt fältförsök har även en vis kontroll på järnhalten tagits fram. Genom 
att kontrollera viktutbytet som uppnåtts under denna period har en uppskattning av järnhalten 
på råmalmen tagits fram. Viktutbytet (vu %) definieras som relationen mellan produkt och 
råmalm. Viktutbytet för perioden var 66 % vilket är bra och indikerar på att järnhalten i 
rågodset varit hög. Viktvolymen ligger normalt på cirka 64 %. 
 
(Siffror tagna från LKAB s egna nät, Insidan) 
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4.4 Fältförsök av tomnoterad och orörd salva 
Idag kan en salva tomnoteras då skopmedelvikten ligger på 26 ton vilket beräkningarna ovan 
visar innehåller stor andel malm (Ekv. 6); Diagram 1 indikerar att 26 t motsvarar 10 % 
gråbergsinblandning. Jag har utfört visuell inspektion av några salvor som tomnoterats vid 26 
ton vilka för ögat visat stora mängder gråberg. Frågan är om dessa vikter kan stämma? 
Lastmaskinsföraren O. Orrmalm (pers.komm. 2005) har informerat mig om orsaker till de 
olika skopvikterna och hur de kan se ut när en salva tomnoteras. Orrmalm poängterade att 
skopvikten kan variera med fraktionen vilket resulterar i olika fyllnadsgrader och 
medeldensitet. 
 
För att undersöka skopvikternas variation vid hög gråbergsinblandning har jag utfört ett 
fältförsök med tre lastmaskiner av typ TORO 2500. För att skopvikterna ska vara tillförlitliga 
har försöket utförts på tre TORO 2500 maskiner med relativt ny kalibrerade skopvågar. Två 
prover per maskin har tagits, ett från en ny/orörd salva och ett prov från en tomnoterad salva. 
Proverna är tagna från varje sida samt i mitten av skopan och skoporna är vägda på plats. 
Vidare har kemanalyser på proverna analyserats på 1045 i analysen (L. Andersén, pers.komm. 
2005) 
 

4.5 Analysering av salvornas data 
Analysen har delats upp i två delar där jag först analyserat de historiska data, hur lastningen 
har sett ut, vilket utbyte salvorna har gett och för att se vars förbättring kan göras. Sen har jag 
aktivt följtupp salvornas tomnoteringar för att se om förbättringar kunnat göras. För att se vars 
den största potentialen till förbättringar finns har jag systematiskt analyserat salvorna, se figur 
12. 

 
Figur 12.  Modell över hur jag analyserat de historiska data.

Historiskt data 

Följt 
kriterierna? 

JA NEJ 

Avslutat för tidigt? 

NEJ JA 

Hur är kransarna 
avslutade 

Vad är kransarnas 
utlastningsgrad 

≥100 <100 Sista 
medelskopvikten 
≥25 resp. 21 ton 

Sista 
medelskopvikten 
mellan 22 och 25 t 
resp. 18.5 och 21 t



 22

På liknande sätt har jag analyserat de salvor som jag aktivt följt upp från 21 april till 4 maj, 
2005. Under uppföljningsperioden införde jag en avvikelserapport som stabspersonalen fick 
fylla i då en salva tomnoterades (Bilaga 9). Med införsel avvikelserapporten kunde jag avläsa 
orsaker till varför kriterierna inte följts. Mitt tillväga gångs sätt illustreras i figur 13. 
 

 
Figur 13. Modell över hur jag har analyserat salvor som lastats under uppföljningsperioden. 
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5 Resultat 
 

5.1 Resultat av salvor 
För att analysera kransarna efter kriterierna har data om nivå, ort, krans, procent Råmalm (den 
procentuella relationen mellan vägda och bokförda lastade tonnage i Grus), malmutbyte, lastat 
gråberg, utlastningsgrad och maskinstorlek tagits fram för varje krans. Varje enskild salva har 
analyserats efter båda kriterierna, (Bilaga 2). 
 

5.1.1 Resultat av hur salvorna har följt kriterierna 
Salvorna är uppdelade månadsvis för att studera eventuell variation över tiden, samt för att 
undersöka om resultaten har ändrats efter att de nya kriterierna togs i bruk den 10 mars 2005. 
Jag har summerat resultaten av hur salvorna följt kriterierna Tabell 5 och 6, vilket även 
summeras i figur 14 och 15. 

 
Tabell 5 Resultat från de gamla tomnoteringskriterierna (Quinteiro, 1998) 
Januari 050101-050131 

1. Andel lastat efter gamla kriterier   29% motsvarande 16 salvor 
2. Andel inte lastat efter gamla kriterier   71% motsvarande 40 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier  54% motsvarande 30 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt gamla kriterier  18% motsvarande 10 salvor 

Totalt analyserade salvor är 56 stycken. 
 
Februari 050201-050228 

1. Andel lastat efter gamla kriterier  10% motsvarande 3 salvor 
2. Andel inte lastat efter gamla kriterier 90% motsvarande 28 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier 74% motsvarande 23 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt gamla kriterier 16% motsvarande 5 salvor 

Totalt analyserade salvor är 31 stycken. 
 
Mars 050301-050309 

1. Andel lastat efter gamla kriterier  16% motsvarande 4 salvor 
2. Andel inte lastat efter gamla kriterier 84% motsvarande 21 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier 72% motsvarande 18 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt gamla kriterier 12% motsvarande 3 salvor 

Totalt analyserade salvor är 25 stycken. 
 
Mars/April 050310-050403 

1. Andel lastat efter gamla kriterier  33% motsvarande 10 salvor 
2. Andel inte lastat efter gamla kriterier 67% motsvarande 20 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier 53% motsvarande 16 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt gamla kriterier 13% motsvarande 4 salvor 

Totalt analyserade salvor är 30 stycken. 
 
Beräkningarna och uppdelning redovisas i detalj i Bilagorna 5 och 6 
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Figur 14. Summering av hur de analyserade salvorna följt de gamla kriterierna. 
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Tabell 6 Resultat från de nya tomnoteringskriterierna (Tabell 2 och 3) 
Januari 050101-050131 

1. Andel lastat efter nya kriterier  20% motsvarande 11 salvor 
2. Andel inte lastat efter nya kriterier 80% motsvarande 45 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt nya kriterier 79% motsvarande 40 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt nya kriterier 9% motsvarande 5 salvor 
5. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan större eller lika med 25t 

respektive 21t (beroende av maskintyp)                       40% motsvarande 16 
salvor 

6. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan mellan 20 och 25t respektive 21 
och 18,5t (beroende av maskintyp)                                                  
    53% motsvarande 21 salvor 

Totalt analyserade salvor är 56 stycken. 
Februari 050201-050228 

1. Andel lastat efter nya kriterier  16% motsvarande 5 salvor 
2. Andel inte lastat efter nya kriterier 84% motsvarande 26 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt nya kriterier 68% motsvarande 21 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt nya kriterier 16% motsvarande 5 salvor 
5. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan större eller lika med 25t 

respektive 21t (beroende av maskintyp)                        62% motsvarande 13 
salvor 

6. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan mellan 22 och 25t respektive 21 
och 18,5t (beroende av maskintyp)                                                  
    19% motsvarande 4 salvor 

Totalt analyserade salvor är 31 stycken. 
Mars 050301-050309 

1. Andel lastat efter nya kriterier  16% motsvarande 4 salvor 
2. Andel inte lastat efter nya kriterier 84% motsvarande 21 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt nya kriterier 72% motsvarande 18 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt nya kriterier 12% motsvarande 3 salvor 
5. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan större eller lika med 25t 

respektive 21t (beroende av maskintyp)                        44% motsvarande 11 
salvor 

6. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan mellan 22 och 25t respektive 21 
och 18,5t (beroende av maskintyp)                                                  
    16% motsvarande 4 salvor 

Totalt analyserade salvor är 25 stycken. 
Mars/April 050310-050403 

1. Andel lastat efter nya kriterier  13% motsvarande 4 salvor 
2. Andel inte lastat efter nya kriterier 87% motsvarande 26 salvor 
3. Andel slutat för tidigt, enligt nya kriterier 63% motsvarande 19 salvor 
4. Andel lastat för mycket, enligt nya kriterier 23% motsvarande 7 salvor 
5. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan större eller lika med 25t 

respektive 21t (beroende av maskintyp)                       33% motsvarande 10 
salvor 

6. Av andelen slutat för tidigt (3) som har sista skopan mellan 22 och 25t respektive 21 
och 18,5t (beroende av maskintyp)                                                  
    20% motsvarande 6 salvor 

Totalt analyserade salvor är 30 stycken. 
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Figur 15. Summering av hur de analyserade salvorna har följt de nya kriterierna. 
 
Ursprungligen hade jag tillgång till ungefär 230 salvor. Men efter min första presentation av 
de historiska data fick jag reda på att vissa områden inte innefattades av 
tomnoteringskriterierna vilket gjorde att antalet salvor sjönk till 142. Efter att analyserat 142 
salvor är resultatet att den övervägande andelen, ungefär 80 procent av salvorna inte lastad 
enligt något av kriterierna. Detta kan bero på flera olika anledningar, bland annat problem av 
olika slag, det vill säga att styckefallet kan ha varit för grovt, mycket skut, tak kvar och häng. 
Idag finns ingen direkt uppföljning av varför en salva avslutas ”för tidigt”, det vill säga när 
utlastningsgraden inte är 80 % eller att salvan är tomnoterad då vågdata visar på ”ren malm” 
eller väldigt tunga skopor, se figur 14 och 15. 
 
Det är ingen större skillnad mellan månaderna (figur 14 och 15). Dock visar salvorna som 
analyserats efter de nya kriterierna (Tabell 2 och 3) att lastningen oftare skett efter de gamla 
kriterierna (Tabell 1) än de nya kriterierna. Att lastningen i stort sett skett mer efter de gamla 
kriterierna kan bero på att de har funnits längre än de nya kriterierna. 
 

5.1.2 Resultat av salvornas utlastning 
För att få fram var potentialen till förbättringar finns har jag valt att undersöka salvorna från 
olika vinklar. För att se hur mycket som fås ut från salvorna i dag har jag tittat på alla de 
analyserade salvornas utlastningsgrad, malmutbyte och lastat gråberg. 
 
Det totala utbytet från de analyserade salvorna visar att utlastningsgraden ligger på eller över 
100 procent, vilket är positivt resultat eftersom en hög utlastningsgrad medföljer ett relativt 
högt malmutbyte, se figur 16. 
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Figur 16. Det totala medelvärdet på malmutbyte (MU), lastat gråberg (LG) och 
utlastningsgrad (ULG) på alla analyserade salvor. 
 
Figur 16 visar att malmutbytet, de lastade gråberget och utlastningsgraden ligger relativt 
konstant under de tre månaderna vilket är väldigt bra. Februari uppvisar det högsta 
malmutbytet. 
 
Genom att dela upp de analyserade salvorna efter utlastningsgrad kan jag studera hur stor 
andel av alla salvor som varit fullständigt utlastade (ULG ≥ 100 %) respektive ofullständigt 
utlastade (ULG < 100 %) (Figur 17) Analysen visar dessutom om medelvärdet påverkats av ett 
litet antal lyckade alternativt misslyckade salvor, eller om utfallet varit relativt homogent.  
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Översiktsdiagram över salvornas uppdelning efter ULG
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Figur 17. Antalet salvor med en utlastningsgrad över respektive under 100 procent av alla 
analyserade salvor. 
 
Fördelningen är cirka 50/50 mellan de salvor som har utlastningsgrad över och under 100 
procent, utom i februari. I februari låg cirka 70 procent av salvorna över 100 procents 
utlastningsgrad. 
 
Jag har dessutom delat upp salvorna efter utlastningsgrad för att undersöka malmutbyte, 
utlastningsgrad och lastat gråberg. Figur 18 visar att salvorna med en utlastningsgrad över 100 
procent har gått väldigt bra. 
 
Andelen salvor med en utlastningsgrad under 100 procent har inte gått så bra, se figur 19. 
Eftersom ungefär 50 procent av alla salvor har en utlastningsgrad under 100 procent finns det 
potential till att förbättra salvorna. 
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Figur 18. Andelen analyserade salvor med en utlastningsgrad över 100%, deras medelvärde 
på malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad. 
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Figur 19. Andelen analyserade salvor med en utlastningsgrad under 100%, deras medelvärde 
på malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad. 
 
Jag utförde ytterliggare ett antal analyser på salvorna som avslutats för tidigt enligt (Ref 2005, 
Tabell 3) för att undersöka var den största potentialen för förbättringar finns. Det är även här 
intressant att se hur salvornas utlastningsgrad är. En salva som har en utlastningsgrad över 
100 procent och är avslutad för tidigt tyder på att det finns malm kvar trots att de beräknade 
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tonnaget som salvan skulle ge redan är uttaget. En salva kan ha mycket malm kvar trots att 
utlastningsgraden är hög vilket beror på att skivrasbrytningen tillåter ett sådant beteende 
(figur 20). 

Översiktsdiagram över andelen salvor som avslutats förtidigt, uppdelat efter ULG
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Figur 20. Antalet salvor med en utlastningsgrad över respektive under 100 procent av de 
salvor som avslutats för tidigt. 
 
Enligt analysen (som visas i figur 20) av salvorna som är avslutade för tidigt ligger ungefär 50 
procent över 100 procents utlastningsgrad och 50 procent ligger under 100 procents 
utlastningsgrad. Det är hos salvorna som är avslutade för tidigt som en potential till 
förbättring finns. 
 
Jag har delat upp salvorna efter utlastningsgrad så att närmare analyser över malmutbyte, 
lastat gråberg och utlastningsgrad kan utläsas. De salvor som har en utlastningsgrad över 100 
procent har gått väldigt bra, (figur 21). Men andelen salvor som har en utlastningsgrad under 
100 procent har däremot inte gått bra, (figur 22). En annan skillnad som kan avläsas från figur 
21 och 22 är att de lastade gråberget är något högre i andelen salvor som har en 
utlastningsgrad under 100 procent. När gråbergsinblandning uppstår i lastningen blir skoporna 
lättare än då ren malm skulle ha lastats. 
 
Densitetsskillnaden mellan gråberg och malm är så betydande så att det kan reflekteras från 
skopvågens värden även om man med blotta ögat inte kan separera malm och gråberg i 
rasmassorna. Därför har skopvikten undersökts. Vid analysering av salvorna efter de nya 
kriterierna kan den sista medelviktskopan, medelvikten på de tjugo sista lastade skoporna, 
avläsas. Den sista medelviktskopan är oftast den lättaste och eftersom det är efter 
skoptyngden som kriterierna gäller har det undersökts vidare, se figur 23. Den stora 
potentialen till förbättring är i salvorna som avslutats för tidigt och har en utlastningsgrad 
under 100 procent. 
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Den procentuella andelen av salvorna som är analyserade och som avslutats för tidigt 
redovisas i parentesen i diagrammen. Exempel, i januari var det 40 salvor som var avslutade 
för tidigt varav 18 salvor hade en utlastningsgrad över 100 procent. Se figur 21, 22 och 23. 
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Figur 21. Andelen salvor som avslutades för tidigt enligt de nya kriterierna, med en 
utlastningsgrad på minst 100%. 

Under 100% ULG (Av andelen slutat förtidigt)
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Figur 22. Andelen salvor som avslutades för tidigt enligt de nya kriterierna, med en 
utlastningsgrad under 100%. 
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Sista medelviktskopan (Av andelen slutat förtidigt)
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Figur 23. Sista medelskopvikten för salvorna som avslutades för tidigt enligt  de nya 
kriterierna. Salvor som avslutades för tidigt beror inte enbart på den sista skopmedelvikten. 
En salva som har en utlastningsgran under 80 procent är också en salva som är avslutad för 
tidigt enligt de nya kriterierna, därför är inte alla salvor som är avslutade för tidigt med i 
diagrammet. 
 
De flesta salvor som avslutats för tidigt har tunga skopor och den månad som har mest 
procentuella skopor över 25 respektive 21 ton är februari. 
 
Efter att jag analyserat 142 salvor som är uppdelade efter månader kan jag avläsa att februari 
har gått bäst med hänsyn till utlastningsgrad och malmutbyte. Mars/April är den månad vars 
flest salvor är lastade för länge, då enligt de nya kriterierna. Men ingen direkt ökning syns på 
de totala lastade gråberget under den perioden. Ingen tydlig skillnad kan avläsas då jag jämför 
januari, februari och mars mot mars/april då de nya kriterierna tagits i bruk. Jag kan dock se 
en lite ökning av att salvorna inte har lastat efter de nya kriterierna i den period som de tagits i 
bruk. 
 
För att se om kriterierna kan öka malmutbytet har jag tittat på hur salvorna som följt 
kriterierna samt hur salvorna som inte följt kriterierna har gått med tanke på malmutbyte, 
lastat gråberg och utlastningsgrad. Se figur 24 och 25. 
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Malmutbyte/Lastat gråberg/Utlastningsgrad för salvorna som följt kriterierna
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Figur 24. Malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad för salvorna som följt kriterierna. 
 

Malmutbyte/Lastat gråberg/Utlastningsgrad för de salvor som inte följt kriterierna
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Figur 25. Malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad för salvorna som inte följt 
kriterierna. 
 
Som figur 24 och 25 visar är skillnaden i malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad inte 
så stor mellan de salvor som följt kriterierna och de salvor som inte följt kriterierna. Men 
överlag ligger de salvor som lastats efter kriterierna högre i malmutbyte och utlastningsgrad 
än de salvor som inte är lastade efter kriterierna. De lastade gråberget är dock lite mer på 
salvorna som lastat efter kriterierna än hos de salvor som inte är det. Men antalet salvor som 
följt kriterierna är dock för få för att kunna dra konkreta slutsatser. 
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5.2 Resultat från uppföljning av tomnoteringar i fält 
Under min fältuppföljning som jag mestadels gjort i staben men även ute på fält har jag följt 
upp salvorna som lastats från 21 april till 3 maj vilket resulterade i 59 salvor. 
 
Varje natt skjuts nya salvor runt om i gruvan och med det uppkommer nya salvor till lastning. 
När jag varit nere i staben har jag kunnat följa upp de salvor som lastas och även fått en 
uppfattning om vilka problem som är vanliga vid raslastningen. 
 
Då det nya dataprogrammet GIRON togs i bruk den 12 maj 2005 uppstod det problem när 
lastarna försökt överföra skopvågsdata från cigarren till datorn. Detta har medfört att många 
salvors skopvågsdata gick förlorade och manuell inrapportering där antalet skopor 
multiplicerats med 25 ton har utförts. Detta ledde även till att antalet analyserbara salvor 
reducerades. En del salvor har också blivit inrapporterade med både manuell räkning och 
skopvågsdata. Salvor som tomnoterats där de sista skoporna varit inrapporterade med 
skopvågsdata har analyserats för att inte förlora mer data än nödvändigt. 
 
Av de 59 salvor som tomnoterats vid min fältanalys kunde jag analysera 37 salvor. Jag har 
analyserat salvorna ur olika aspekter (se kapitel 4) för att studera hur lastningen utfördes och 
för att identifiera vanliga problem som uppkommer vid raslastningen.  
 
För att se hur hela perioden sett ut har malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad från alla 
salvor, även de som inte blivit inrapporterade med skopvågsdata, tagits fram (figur 26). 
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Figur 26. Malmutbytet, lastat gråberg och utlastningsgraden har varit då uppföljning gjorts i 
fält. 
 
Perioden har gått väldigt bra med utlastningsgrad och malmutbyte över 120 procent (figur 
26). 
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De analyserbara salvorna har jag delat upp efter utlastningsgrad, se figur 27, för att se hur 
fördelningen i malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgraden är mellan salvorna. Även för 
att se om antalet salvor med utlastningsgrad under 100 procent har kunnat reduceras. 

Över respektive under 100% ULG, totalt 37 salvor
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Figur 27. Andelen salvor som har en utlastningsgrad över respektive under 100 procent. Hur 
malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgraden är på salvorna som analyserats under 
fältuppföljningen. 
 
Även här ser man att de salvor som gått bra, det vill säga har en utlastningsgrad över 100 %, 
har gått väldigt bra. Jag kan även utläsa från diagram 15 att skillnaden mellan det lastade 
gråberget inte är särskilt stor, enbart cirka 3 procent. Det som också är bra är att den större 
andelen av salvorna som lastats under fältförsöket har en utlastningsgrad över 100 procent, 
endast 27 procent av alla salvor har en utlastningsgrad under 100 procent. 
 
Salvorna är vidare analyserade efter om de följt kriterierna. Se figur 28. 
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Hur salvorna följt krieterierna (37 salvor)
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Figur 28. Andel av salvorna som följt kriterierna under fältuppföljningen. 
 
Anledningen att salvorna är analyserade efter hur de följt kriterierna är för att vidare i 
analysen se om kriterierna kunnat bidra med ökande malmutbyte och järnhalt. Som figur 28 
visar är inte många salvor lastade efter kriterierna. 
 
För att se om kriterierna här bidragit till ett ökat malmutbyte och utlastningsgrad har jag delat 
upp salvorna efter om de följt kriterierna och tittat på malmutbytet, de lastade gråberget och 
utlastningsgraden. Se figur 29. 
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Malmutbyte/Lastat gråberg/Utlastningsgrad för salvorna som följt kriterierna och 
salvorna som inte följt kriterierna
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Figur 29. Malmutbyte, lastat gråberg och utlastningsgrad för salvorna som följt kriterierna och 
salvor som inte följt kriterierna. 
 
De salvor som inte har följt kriterierna har en högre utlastningsgrad och malmutbyte. 
 
Om figur 29 jämförs med hur det såg ut i figurerna 24 och 25 så visar de på ungefär samma 
sak med tanke på det lastade gråberget. De salvor som har följt kriterierna har mer lastat 
gråberg än de salvor som inte följt kriterierna. Detta kan bero på att många salvor som inte 
lastats efter kriterierna är avslutade för tidigt. Lastarna kanske tycker att salvan börjar ta slut 
när de endast ser gråberg som rinner ut i orten. Gråberget rinner lättare än malmen. Men det 
kan vara så att det översta stenarna är gråberg och under dem ligger malmen vilket kan göra 
att skopan i större del blir fylld med malm, trots att rasmassorna ser ut att vara endast gråberg. 
Och om rasmassorna ser ut att vara gråberg kan salvan tomnoteraras. Jag tror att detta ofta 
händer och är en stor del till varför salvorna tomnoteras för tidigt. När gråberget börja rinna ut 
till orten finns det oftast malm under rasmassorna men det är först när gråbergsinblandningen 
blivit hög som en salva ska tomnoteras. 
 
Jag bad stab personalen fråga lastarna då de tomnoterade en salva varför den tomnoterades. 
Jag införde en avvikelse rapport (Bilaga 9) där staben fick fylla i informationen om salvorna 
som tomnoterats, om det var på grund av skut, häng, tak kvar, grovt styckefall eller om det var 
någon annan avvikelse som gjorde att salvan inte kunde lastas efter kriterierna. Skut är 
förstora stenblock än vad eftersträvande processer kan hantera, häng är då raset fastnat och 
inte rinner ner till utlastningsorten och tak kvar är då salvan inte har nått ända upp, det vill 
säga att det är kvar fast malm uppe i raset. Med hjälp av avvikelserapporten kunde jag avläsa 
varför salvan tomnoterades, se figur 30. 
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Orsaker till varför kriterierna inte följts
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Figur 30. Möjliga orsaker till varför salvorna har tomnoterats då de inte följt kriterierna. 
 
Annan avvikelse för att kriterierna inte har följts är att; styckefallet varit för grovt, 
omskjutning, data som finns på orten är fel den kan sakna de sista skopornas data eller att de 
sista skopornas data egentligen tillför en annan ort. Då de sista skopvågsdata har varit fel har 
visuell bedömning av mig själv och en fältuppföljare, så långt som möjligt utförts på salvan 
för en bedömning om salvan får tomnoteras. Alla salvor har jag tyvärr inte hunnit få en visuell 
bedömning på då jag inte kunnat vara nere i staben dygnet runt. Figur 30 visar att 60 procent 
av de salvor som inte följt kriterierna var på grund av någon avvikelse som resulterade i att 
kriterierna inte gick att följa. 
 
Då den stora potentialen till förbättring fanns hos de salvor som hade en utlastningsgrad under 
100 procent har jag analyserat salvorna som hade en utlastningsgrad under 100 procent från 
fältuppföljningen ytterliggare. Först tittade jag på om de följt kriterierna. Se figur 31. 
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Hur salvorna följt krieterierna, av de salvor med ULG under 100% (10 salvor)
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Figur 31. Andel av salvorna med en utlastningsgrad under 100 procent som följt kriterierna 
under fältuppföljningen. 
 
Även här är de flesta salvor inte lastade efter kriteriet. För att se varför de inte är lastade efter 
kriterierna har avvikelser på salvorna studerats. Se figur 32. 
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Orsaker till varför kriterierna inte har följts, av de salvor med ULG under 100%
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Figur 32. Orsaker till varför salvorna har tomnoterats då de inte följt kriterierna för de salvor 
som har en utlastningsgrad under 100 procent. 
 
Figur 32 visar att cirka 62 procent av salvorna som inte följt kriterierna var på grund av någon 
avvikelse. 
 
Varför en salva inte följer kriterierna har många anledningar som det inte går att göra 
någonting åt med hjälp av skopvågen. Men att veta vilka anledningarna är som gör att en 
salva inte kan tomnoteras efter kriterierna är bra då problemen kanske går att lösa på andra 
sätt. Till exempel om ortens salvor ger mycket skut kanske en ändring vid sprängningen är 
möjlig. 
 

5.3 Resultat från fältförsök av tomnotera och orörd salva 
Från kemanalysen (ref L. Andersén) har gråbergshalt kunnat avläsas samt järnhalt, fosforhalt, 
kiselhalt, kalciumoxidhalt, magnesiumoxidhalt, aluminiumoxidhalt, kaliumoxidhalt och 
titanoxidhalt. Se tabell 7 till 9. 
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Tabell 7. Fältprov 1 
Maskin 593 Placering 33/878 
Ny salva o3370 Tomnoterad salva o3460 
Vikt (t) 33,6 Vikt (t) 16
Fraktion: Bra sten! Fraktion: Väldigt grov 

fraktion, halva 
provet tagit 
från raset & 
endast 
vänster sida. 

Vikt malm prov (g): 3575 Vikt malm prov (g): 1100
Vikt gb prov (g): 815 Vikt gb prov (g): 260
Gråbergshalt (%): 18,6 Gråbergshalt (%): 19,1
Fe-halt (%): 70,14 Fe-halt (%): 67,78
P-halt (%): 0,03 P-halt (%): 0,086

2SiO -halt (%): 1,29 2SiO -halt (%): 2,34
CaO-halt (%): 0,21 CaO-halt (%): 0,89
MgO-halt (%): 0,57 MgO-halt (%): 0,88

32OAl -halt (%): 0,09 32OAl -halt (%): 0,21
K2O-halt (%): 0,091 K2O-halt (%): 0,056
TiO2-halt (%): 0,24 TiO2-halt (%): 0,27
 
Tabell 8 Fältprov 2 
Maskin 600 Placering 28/878 
Ny salva o2900 Tomnoterad salva o2990 
Vikt (t) 33 Vikt (t) 27
Fraktion: Blandad Fraktion: Ganska fin 

sten 
Vikt malm prov (g): 2110 Vikt malm prov (g): 1030
Vikt gb prov (g): 580 Vikt gb prov (g): 1080
Gråbergshalt (%): 21,6 Gråbergshalt (%): 51,2
Fe-halt (%): 68,79 Fe-halt (%): 66
P-halt (%): 0,141 P-halt (%): 0,265
Sio2-halt (%): 1,66 Sio2-halt (%): 2,49
CaO-halt (%): 0,76 CaO-halt (%): 1,68
MgO-halt (%): 0,62 MgO-halt (%): 0,85
A1203-halt (%): 0,13 A1203-halt (%): 0,3
K2O-halt (%): 0,094 K2O-halt (%): 0,107
TiO2-halt (%): 0,27 TiO2-halt (%): 0,43
 



 42

Tabell 9 Fältprov 3 
Maskin 601 Placering 45/820 
Ny salva o4400 Tomnoterad salva o4300 
Vikt (t) 25,2 Vikt (t) 17,2 
Fraktion: Grov Fraktion: Grovt + 

stockar ivägen
Vikt malm prov (g): 2520 Vikt malm prov (g): 2400 
Vikt gb prov (g): 610 Vikt gb prov (g): 650 
Gråbergshalt (%): 19,5 Gråbergshalt (%): 21,3 
Fe-halt (%): 68,95 Fe-halt (%): 69,28 
P-halt (%): 0,026 P-halt (%): 0,038 
Sio2-halt (%): 0,85 Sio2-halt (%): 1,36 
CaO-halt (%): 0,81 CaO-halt (%): 0,39 
MgO-halt (%): 0,56 MgO-halt (%): 0,71 
A1203-halt (%): 0,08 A1203-halt (%): 0,15 
K2O-halt (%): 0,035 K2O-halt (%): 0,019 
TiO2-halt (%): 0,48 TiO2-halt (%): 0,47 
 
Av de stickprover som utförts visar det att skopvikterna kan variera kraftigt mellan en 
tomnoterad salva och en ny salva. Till exempel hade en av de tomnoterade salvorna en 
skopvikt på 27 ton och en av de nya salvorna hade en skopvikt på 25,2 ton. Skillnaden är stor 
och betyder att någon annan faktor måste ha betydelse när det gäller skopvikten. 
 
Eftersom den ursprungliga formeln som finns för gråbergsinblandning inte tar hänsyn till 
skopfyllnaden antar jag att det är den som måste tittas närmare på för att få en större förståelse 
över hur skopvikterna kan variera, även påtalat från O. Orrmalm. Skopfyllnaden för varje 
skopa varierar beroende på bland annat föraren, styckefallet och ortens placering. För att få en 
blick över hur vikterna kan variera har uträkningar på olika skopfyllnader utförts. Skopvikter 
över 30 ton är ganska vanliga och uppstår normalt då salvan är ny skjuten och väldigt 
malmrik. 
 
Efter att analyserat 179 salvor och där sett hur skopvikterna kan variera har jag valt ut ett 
spann på 80 till 120 procents skopfyllnad, se Tabell 10. (Skopfyllnad på 100 % se 3.1 
Beräkningar av gråbergsinblandning) 
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Tabell 10 Skopfyllnadens variation med skopvikten. 
80 % skopfyllnad 

Skopvolym vid 80 % skopfyllnad: 
36,75,98,0 m=×  

Malm: 

⇒×= Rmm Vm ρ  

t85,216,7875,2 =×  
t8,226,73 =×  

Gråberg: 

⇒×= Rgg Vm ρ  

t83,126,76875,1 =×  

90 % skopfyllnad 

Skopvolym vid 90 % skopfyllnad: 
355,85,99,0 m=×  

Malm: 

⇒mm  

24,58t 
25,65t 

Gråberg: 

⇒gm   
14,43t 

110 % skopfyllnad 

Skopvolymen vid 110% skopfyllnad: 
345,105,91,1 m=×  

Malm: 

⇒mm  

30,04t 
31,35t 

Gråberg: 

⇒gm  
17,63t 

120 % skopfyllnad 

Skopvolymen vid 120% skopfyllnad: 
34,115,92,1 m=×  

Malm: 

⇒mm  

32,78t 
34,2t 

Gråberg: 

⇒gm  
19,24t 

 
Vikterna på skopan kan alltså variera ganska mycket beroende på olika skopfyllnader. Men en 
skopa som enbart skulle innehålla gråberg och väga 22 ton skulle behöva ha en skopfyllnad på 
137 procent. Vilket kanske inte är helt omöjligt men definitivt väldigt ovanligt. 
 
Under fältförsöket lastades en skopa med skopvikten 27 t, vilken enligt de nya kriterierna 
(Tabell 2 och 3) skulle ha liten gråbergsinblandning. Dock visar den kemiska analysen att 
skopan hade en gråbergsinblandning på 50 procent. Slutsatsen är att skopfyllnaden måste ha 
varit mycket större än 100 procent. Eftersom att malm och gråbergsinblandningen är kända 
kan en uppskattning av skopfyllnadsgraden göras. För att lyckas få en skopvikt på 27 ton där 
cirka hälften är malm och hälften är gråberg måste skopfyllnaden vara över 100 procent. För 
att ta reda på vilken skopfyllnad skopan hade har jag utfört följande beräkningar: 
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    I detta fall: 
m =skopvikten (t)   m =27t 

RV =skopvolymen ( 3m )   RV =9,5 3m  
X =skopfyllnaden   X =? 

mp =procentandelen malm   mp =0,488 

gp =procentandelen gråberg  gp =0,512 

m
ρ =malmdensiteten ”löst”  

m
ρ =2,875( 3/ mt ) 

g
ρ =gråbergsdensiteten ”löst”  

g
ρ =1,6875( 3/ mt ) 

 
( )ggmmR ppXVm ×+×××= ρρ   391,1125,1 mX ⇒=  

Skopfyllnaden på skopan är 125% vilket motsvarar 11,91 3m  
 
Uträkningarna från fältförsöket visar på att skopvikterna kan variera mycket beroende på 
skopfyllnaden. Skopfyllnaden som i sin tur är beroende på packningsgraden det vill säga 
vilken fraktion det är på de rågods som lastas. Om fraktionen är liten, mycket fin sten, blir 
fyllnadsgraden högre vilket resulterar i en tyngre skopvikt och om fraktionen är väldigt grov 
blir det oftast hålrum mellan stenarna vilket gör att skopvikten blir lägre. 
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6 Diskussion, Slutsatser och Rekommendationer 
 

6.1 Diskussion 
Vid arbetets början där det historiska data analyserades utgick jag från cirka 230 salvor som 
senare kom att sjunka till cirka 140 salvor. Anledningen till att antalet salvor sjönk var på 
grund av att vissa salvor inte kunde analyseras efter kriterierna. Sjömalmen, dubbelkransar 
och öppningssalvor omfattades inte av kriterierna vilket jag vid tiden för data utvalet inte 
kände till. 
 
Den relativt begränsade tiden för examensarbetet på tio veckor har resulterat i en begränsad 
data mängden och att slutsatserna baseras på denna datamängd. En större datamängd och mer 
tid, både för analysering av historiskt data och för uppföljning av salvor som lastas hade 
otvivelaktigt resulterat i mer övergripande slutsatser. 
 
LKAB har nyligen tagit fram nya kriterier över hur en salva skall tomnoteras (Tabell 2) och 
dessa kriterier togs i drift den 10 mars 2005. Eftersom kriterierna endast tillämpats under kort 
tid är det svårt att dra slutsatser om dessa kriterier är bra eller ej. Ett klart resultat av min 
analys över hur skopvikterna varierar med skopfyllnaden är att en ytterliggare faktor bör 
beaktas vid beräkningen av skopvikten, nämligen kornstorleksfördelningen (fraktionen) av 
rasmassorna. 
 
Analysen om hur salvorna följt kriterierna (Figur 15) visade att de flesta hade lastats efter de 
gamla kriterierna (Quinteiro, 1998; Tabell 1). Detta finner jag lite märkligt då de nya 
kriterierna är framtagna av lastarna och skulle vara lättare att följa. Men för att kunna dra mer 
relevanta slutsatser om kriterierna är bra och kan öka malmutbytet och utlastningsgrad behövs 
med salvor som är lastade efter de gällande kriterierna. 
 
Resultaten från analysen indikerar att de lastade salvorna som följt kriterierna generellt har 
högre gråbergsinblandning (Figur 24 och 29), dock är denna skillnad liten. Den observerande 
trenden är att de sista skoporna från en salva oftast har en lägre vikt men att de inte alltid är 
många skopor vilket resulterar i att salvan avslutas för tidigt. Den sista medelskopvikten på de 
20 sista skoporna är alltså högre en exempelvis den sista medelskopvikten på de sista 10 
skoporna.  
 
Ett vanligt förekommande fel är att lastaren inte matar in ort i skopvågen vid ortbyte. Ofta 
kunde detta utläsas på diagrammen då skopvikterna helt plötsligt blev tunga på slutet. 
Skoporna blir då räknade till fel ort vilket gör att det blir fel slutgiltiga tonnage i de olika 
ortarna. Detta är ett mänskligt fel och svårt att komma ifrån och är inget jag tagit hänsyn till i 
denna analys då det är svårt att veta till vilken ort skoporna egentligen hör till. 
 

6.2 Slutsatser 
Analys av historiskt data från 1 januari till 3 april 2005 resulterade i 142 salvor som visar att; 

• Utlastningsgraden låg på cirka 120 procent 
• Cirka 70 procent av de tomnoterade salvorna följs inte av kriterierna och bedöms att 

ha tomnoterats för tidigt. 



 46

• Cirka 50 procent av de tomnoterade salvorna hade en utlastningsgrad mindre än 100 
procent, med ett medel på 60 procents utlastningsgrad. 

• Det finns potential till förbättring. 
 
Med aktiv uppföljning av lastningen av 37 salvor då en avvikelse rapport från bestämda 
kriterier för tomnoteringar införts kunde man: 

• Minska andelen salvor med utlastningsgrad mindre än100 från cirka 50 procent till 27 
procent. 

• Öka utlastningsgraden från cirka 120 procent till 160 procent. 
• Konstatera att det finns andra anledningar till varför en salva är tvungen att tomnoteras 

än salvas skopvikter. Cirka 60 procent av alla tomnoteringar som inte följt kriterierna 
hade en annan anledning till tomnotering. 

• Viktutbytet i uppföljningsperioden har varit mycket bra, cirka 66 procent vilket 
indikerar att järnhalten i råmalmen varit hög. 

 
Ovan nämnda slutsatser är dragna på en begränsad period och ses därför som indikationer. 
 

6.3 Rekommendationer 
En rekommendation för rutiner angående tomnoteringar är att då en salva tomnoterar bör 
cigarren tömmas, trots att skiftet inte är slut. Detta för att kunna och även hinna följa upp 
salvan innan nästa salva skjuts. 
 
Rörande skopvikten vid tomnotering tycker jag att en medelskopvikt på 22 ton respektive 
18.5 ton är bra mått på när en salva bör tomnoteras. Men en till faktor bör tas med nämligen 
fraktionen. Fraktionen kan variera mycket från salva till salva och även under utlastningens 
gång. En rekommendation är att ta fram fler vikter vid tomnotering där fraktionen är inräknad. 
Eftersom fyllnadsgraden är beroende av fraktionen är det lättast att räkna efter den. Men då 
även att fraktionen skall noteras när salvan tomnoteras. Att införa en avvikelserapport till 
varför en salva tomnoteras om den inte kan följa kriterierna föreslås då den kan ge mycket 
information. Inte endast information om varför salvan avviker från kriterierna utan även om 
vilka problem som är vanligt förekommande i gruvan. Då tillexempel om en ort alltid ger 
grov fraktion med mycket skut inblandning kanske en annan sprängnings teknik kan användas 
för att minska fraktionen. 
 
För att kunna avläsa mer rättvisande resultat krävs mer tid till insamling av data. Då det är 
mycket pengar som läggs ner i arbetet att ta ut malmen är det viktigt att så stor mängd som 
möjligt kan lastas ut och då även med så få störningsmoment som möjligt. En mer omfattande 
analys över hur salvorna skall tomnoteras bör därför göras. I den analysen rekommenderar jag 
att man tittar på salvorna i hela orten. Det har inte jag hunnit göra men jag tror att det finns 
mycket information från de salvorna. Det kan vara så att kransen före gav väldigt lite, det vill 
säga fick väldigt dålig utlastningsgrad men att kransen efter tar igen det. Att kransen efter då 
får en väldigt hög utlastningsgrad. Det bör studeras ytterliggare. 
 
Uppföljning av salvorna har gett bra resultat vilket visar att det är bra med uppföljning. Detta 
rekommenderas att fortsättas. 
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Bilaga 1 
 
Lastmaskiner 
 
I Råmalm visas vilket maskinnummer som lastat salvan. För att veta tonnen som en 
lastmaskin beräknas ta i skopan har följande information tagits fram 
 
Toro 501E är en 16,5 tons maskin och har följande nummer: 
565 
568 
569 
 
Toro 011 är en 21 tons maskin och har följande nummer: 
581 
582 
583 
 
Toro 2500 är en 25 tons maskin och har följande nummer: 
590 
591 
592 
593 
564 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
 
 

Bilaga 2 
Bilaga 2 visar vilka salvor med tillhörande data som är analyserade från 1 januari till 3 april, 
2005. De historiska data som analyserats. 
 

Analys av kransar     

Nivå Ort Krans proc_Råm Grb(%) MU (%) LG (%) 
Utlas.grad 
(%) 

Januari 050101-
050131       

849 o1450 32 101 16 37 16 44
849 o1470 33 102 18 71 18 86
849 o1470 34 102 6 244 3 252
849 o1520 28 100 26 79 26 107
849 o1520 30 101 11 58 11 65
849 o1520 32 102 1 143 5 150
849 o1550 31 102 11 98 11 110



 2

849 o1600 14 100 5 113 5 119
849 o1600 15 100 3 110 3 114
849 o1620 17 100 10 28 10 31
849 f1846 74 99 28 134 20 167
849 f1846 75 100 18 116 18 141
849 f1846 78 96 11 72 11 81
849 f1846 79 98 6 39 6 42
849 f1846 84 101 18 228 20 285
849 f1944 12 101 21 9 21 11
849 o1840 7 100 26 92 20 115
849 o1840 8 101 22 392 22 505
849 o1840 9 100 15 71 15 84
849 o1870 7 102 26 109 24 143
849 o1870 8 102 32 55 32 81
849 o3300 33 100 5 39 5 42
849 o3350 36 102 11 190 9 210
849 o3350 37 101 13 70 13 80
849 o3350 38 101 11 68 14 79
849 f3744 29 102 9 148 9 163
849 f3744 31 100 15 116 15 136
849 o3670 14 101 13 86 13 99
849 o3720 16 99 16 33 16 40
849 o3950 15 100 76 17 76 69
849 o3950 16 100 11 87 11 97
849 o3950 17 100 23 85 23 111
849 o3970 15 100 49 104 43 104
849 o3990 11 100 47 14 47 26
849 o3990 12 100 44 23 44 41
849 o3990 13 100 40 21 40 34
849 o4010 5 100 35 25 35 39
849 o4010 6 100 34 75 34 114
849 o4030 8 100 19 118 19 145
849 o4030 9 100 28 83 28 115
849 o4050 10 100 66 22 66 64
849 o4050 11 100 64 36 61 90
878 o2750 17 101 25 77 25 104
878 o2770 17 99 29 73 29 102
878 o2770 19 100 35 84 35 129
878 o2800 13 102 35 46 35 70
878 o2820 14 99 21 68 21 86
878 o2970 20 100 30 30 30 43
878 o3020 30 101 11 96 11 108
878 o3040 28 98 9 95 9 105
878 o3070 31 101 4 80 4 84
878 o3140 20 100 9 128 9 141
878 o3170 16 100 13 87 13 100
878 o3170 17 100 21 95 21 119
878 o3190 22 100 15 122 15 144
878 o3240 18 100 15 110 15 129

 
 

Analys av kransar     

Nivå Ort Krans proc_Råm Grb(%) MU (%) LG (%) 
Utlas.grad 
(%) 
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Februari 050201-
050228       

849 o1470 34 97 2 244 3 252
849 o1500 34 95 6 117 6 124
849 o1500 36 102 0 32 8 35
849 o1600 18 98 2 457 5 483
849 o1620 18 101 16 158 5 165
849 o1670 17 102 3 242 3 250
849 o1700 19 102 2 105 2 107
849 f1846 88 101 19 140 19 173
849 f1846 89 100 21 79 21 100
849 f1944 16 98 10 13 10 14
849 o1870 10 101 29 86 17 104
849 o3590 7 98 14 131 14 152
849 o3720 18 101 13 95 13 109
849 o3770 22 101 0 125 8 137
849 o3920 19 100 31 49 31 71
849 o3950 18 100 43 49 43 85
849 o3950 20 100 20 78 36 122
849 o3970 18 100 18 53 18 65
849 o4030 9 100 34 83 28 115
849 o4030 10 100 49 48 49 93
849 o4030 12 100 17 92 17 111
849 o4050 13 100 15 77 15 90
849 o4050 14 100 6 89 6 95
878 o2750 19 99 26 80 26 108
878 o2770 20 99 37 87 37 138
878 o2800 15 95 20 123 23 159
878 o2800 17 99 28 87 28 121
878 f2872 34 98 9 132 9 146
878 f2872 35 98 8 147 8 160
878 f2872 36 101 6 168 6 179
878 o3190 23 98 28 152 28 210

 
Analys av kransar     

Nivå Ort Krans proc_Råm Grb(%) MU (%) LG (%) 
Utlas.grad 
(%) 

Mars 050301-050309       
849 o1500 37 100 1 59 5 62
849 o1520 34 102 7 44 7 48
849 o1570 32 100 3 101 3 105
849 f1846 90 95 41 41 35 63
849 f1846 92 100 14 108 14 126
849 o1840 14 101 36 54 36 85
849 o1840 15 100 28 72 35 112
849 o3380 20 100 17 103 17 123
849 o3380 21 101 10 43 18 52
849 o3590 8 98 14 68 12 78
849 o3640 14 101 5 199 5 209
849 o3670 16 100 14 109 14 126
849 o3690 23 101 30 62 30 88
849 o3770 22 101 12 125 8 137
849 o3770 23 102 7 119 6 128
849 o3950 20 100 32 78 36 122
849 o3990 14 100 7 104 7 112
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849 o4010 9 97 18 139 13 160
849 o4030 13 100 24 36 24 47
849 o4050 15 100 15 81 15 96
849 o4511 7 101 7 91 7 98
849 o4511 8 101 8 100 8 108
849 o4511 9 100 3 78 16 92
878 o3040 35 101 9 89 9 98
878 o3320 12 99 17 47 17 56

 
Analys av kransar     

Nivå Ort Krans proc_Råm Grb(%) MU (%) LG (%) 
Utlas.grad 
(%) 

Mars/April 050310-
050403       

849 o1520 35 101 12 41 12 46
849 o1520 39 100 9 104 9 114
849 o1570 33 101 5 118 5 124
849 o1600 18 102 11 457 5 483
849 o1840 15 95 37 72 35 112
849 f3344 31 99 22 131 22 168
849 o3380 21 98 26 43 18 52
849 o3380 22 101 23 55 23 72
849 o3570 4 100 23 57 23 74
849 o3590 9 101 4 190 4 197
849 o3690 25 100 9 79 9 87
849 o3770 23 101 6 119 6 128
849 o3970 19 100 28 95 28 133
849 o3990 15 100 24 67 24 89
849 o3990 16 100 18 51 18 62
849 o4010 10 100 32 96 32 140
849 o4030 14 100 36 49 36 77
849 o4030 15 100 28 58 28 81
849 o4030 16 100 33 75 33 112
849 o4050 16 100 13 97 13 112
849 o4050 17 100 27 73 27 99
849 o4050 18 100 23 96 23 124
849 o4461 9 102 50 46 50 92
849 o4511 9 102 23 78 16 92
849 o4511 10 97 48 18 48 35
878 o2403 11 101 4 119 6 127
878 f2872 37 100 8 223 8 243
878 o3020 36 100 7 62 7 66
878 o3190 24 101 27 108 22 139
878 o3220 21 101 17 116 17 140
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Bilaga 3 
Bilaga 3 visar hur jag kommenterat och analyserat kransarnas historiska data. 
 
I bilagorna där salvorna är kommenterade har jag använt mig av förkortningar; 
Följt G.krit= Följt gamla kriteriet (1998), Följt N.krit= Följt nya kriterier (2005), gb= gråberg, gbslag= gråbergsslag, mv/mvskop= 20 skopors 
medelvikt, L.maskin ton= vilken lastmaskin som lastat salvan, maskinens beräknade skopvikt. 
 
 

Nivå Ort Krans 
L.maskin 
ton Gamla kriterier: 

Följt 
G.kri Nya kriterier 

Följt 
N.kri: 

Januari 050101-
050131  

 
    

849 o1450 32 25
Lastat för lite, snitt gb ca 22 ingen 
synlig trend Nej 

Lastat för lite, tunga skopor, sista mv 
27t Nej 

849 o1470 33 25
Lastat för lite, låg gb.inbl, något 
sjunkande gb. Nej 

Lastat för lite, tunga skopor, mv 
24t,s.25t Nej 

849 o1470 34 25/21 Kunnat lastat mer, snitt gb ca5 Nej Kunnat lasta mer, lättaste mv ca 25t Nej 

849 o1520 28 25
Lastat ganska bra, lg 26 och snitt lg 
ca 30. Ja 

Kunnat lasta mer, tunga skopor. Sista 
ca 24t Nej 

849 o1520 30 25
Lastat något lite, dock ökande gb. 
trend Ja 

Kunnat lasta mer, tunga skopor. de 
sista.ca 24t Nej 

849 o1520 32 25 Kunnat lasta mer, gb snitt endast ca 5 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor. Sista 
mv- 25t Nej 

849 o1550 31 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 20 Nej Kunnat lasta mer, sista mvs.ca 24t Nej 

849 o1600 14 25
Kunnat lasta mer, gb snitt ca 12 dock 
ökande Nej 

Kunnat lasta mer, senaste mvskop.ca 
23t Nej 

849 o1600 15 25
Kunnat lasta mer, gb snitt ca 11 dock 
ökande Nej Kunnat lasta mer, senaste mv.ca 25t Nej 

849 o1620 17 25
Lastat för lite, gb snitt ca 10 dock 
ökande Nej 

Lastat för lite, tunga skopor,40 sista 
ca 25t Nej 

849 f1846 74 25
Kunnat lastat något mer, snitt gb.ca30 
& ökande Ja 

Kunnat lasta mer, senaste mvskop.ca 
25t Nej 

849 f1846 75 25 Kunnat lastat mer, snitt gb ca 25 Nej Kunnat lasta mer, senaste mv ca 23t Nej 

849 f1846 78 25 Lastat för lite, snitt endast ca 13 Nej 
Lastat för lite, tunga skopor, senaste 
mv 29t Nej 
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849 f1846 79 25 Lastat för lite, gb snitt endast ca 8 Nej 
Lastat för lite, tunga skopor, senaste 
mv 27t Nej 

849 f1846 84 25
Kunnat lastat mer, gb snitt endast ca 
25 Nej 

Lastat ganska bra, senaste mv 22t & 
fallande Ja 

849 f1944 12 25 Lastat för lite, gb snitt ca 12 Nej Lastat för lite, mv 23 t Nej 
849 o1840 7 25 Kunnat lastat mer, dock gb snitt på 35 Nej Kunnat lasta mer, senaste mv ca 24 Nej 

849 o1840 8 25
Kunnat lasta något mer, gb snitt ca30 
dock ökande Ja Kunnat lasta mer, senaste mv ca 23 Nej 

849 o1840 9 25
Kunnat lasta något mer, gb snitt ca37 
dock ökande Ja 

Kunnat lasta mer, senaste mv 21t 
dock fallande trend. Nej 

849 o1870 7 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 24 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, sista 
mv 24t Nej 

849 o1870 8 25 Följt kriterierna bra, snitt gb ca 44 Ja 
Kunnat lasta mer, sista mv 23t dock 
lätta innan Nej 

849 o3300 33 25 Lastat för lite, gb snitt ca 9 Nej Lastat för lite, senaste mv ca 25t Nej 
849 o3350 36 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 27 Nej Kunnat lasta mer, sista mv ca 24t Nej 

849 o3350 37 21/25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 22 Nej 
Lastat för lite, tunga skopor, sista mv 
27t Nej 

849 o3350 38 21/25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca 29 dock 
ökande Nej 

Lastat för lite, dock fallande trend. 
sista ca16t Nej 

849 f3744 29 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 18 Nej Kunnat lasta mer, sista mv ca 26t Nej 

849 f3744 31 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca 29 dock 
ökande Nej Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 23t Nej 

849 o3670 14 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 24 Nej Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 23t Nej 

849 o3720 16 25
Lastat för lite, gb snitt ca 28 och 
sjunkande Nej Lastat för lite, senaste mvskop.ca 34t Nej 

849 o3950 15 25 Lastat för länge, snitt gb över 90% Nej Svårt att följa N. kriterierna, mycket gb Ja? 

849 o3950 16 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 26 Nej 
Följt krit bra, de sista 40skop ligger 
under 22 Ja 

849 o3950 17 25 Följt kriterierna bra, gb snitt ca 40 Ja 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o3970 15 25 Lastat för länge, gb snitt 60 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
120%ulg Nej 

849 o3990 11 25 Troligen ett gråbergsslag! Nej 
Troligen ett gbslag. Lätta skop sista 
21t Nej 

849 o3990 12 25
Troligen ett gråbergsslag, snitt gb ca 
50 Nej 

Troligen ett gbslag. Lätta skop sista 
23t Nej 

849 o3990 13 25 Troligen ett gråbergsslag, snitt gb ca Nej Lastat för lite skopor kring 23t.sista ca Nej 
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50 25t 

849 o4010 5 25
ulg något låg annars följt kriterierna 
bra, gb snitt ca 42 Ja 

Lastat för lite, mycket gb, skopvikter 
kring 21/25t sista 22t Nej 

849 o4010 6 25
gb snitt ca 30 & ökande, följt övriga 
kriterier bra Ja 

Följt bra, sista 40 skopor understiger 
22t Ja 

849 o4030 8 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 34 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
100%ulg Nej 

849 o4030 9 25 Lastat för länge, snitt gb 55 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4050 10 25
Lastat för länge, snitt ca 88, mycket 
gb Nej Mycket gb, lätta skopor sista ca 16t Nej 

849 o4050 11 25
Lastat för länge, snitt gb ca 58, 
mycket gb Nej 

Mycket gb, lätta skop, sista 60 under 
22t Ja 

878 o2750 17 25
Följt kriterierna bra, snitt gb ca 42 & 
ökande Ja 

Följt kriterier ganska bra. kunnat lasta 
något mer Ja 

878 o2770 17 25
Följt kriterierna bra, snitt gb ca 44 & 
ökande Ja 

Följt kriterierna bra, senaste 40 
skopor under 22t Ja 

878 o2770 19 25
Lastat något för länge, följt G.krit 
ganska bra Ja 

Lastat något för länge, följt N.kriterier 
ganska bra Ja 

878 o2800 13 25/21 Lastat något för länge, snitt gb ca 56 Ja 
Lastat för lite, dock lätta skopor, sista 
ca 22t Nej 

878 o2820 14 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 30 Nej 
Kunnat lasta mer, endast 20 skop 
under 22t Nej 

878 o2970 20 25
ulg något låg annars följt kriterierna 
bra, gb snitt ca40 Ja Lastat för lite, mvskop ca 23t Nej 

878 o3020 30 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 28 Nej Kunnat lasta mer sista mv ca 24t Nej 

878 o3040 28 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 20 Nej 
Endast de 20 sista skoporna 
understiger 22t Nej 

878 o3070 31 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 10 Nej Kunnat lasta mer, sista mvskop 26t Nej 
878 o3140 20 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 18 Nej Följt kriterierna bra, sista 20 under 22t Ja 

878 o3170 16 25
Kunnat lasta mer, snitt gb 
ca35,sjunkande trend Nej 

Kunnat lasts mer, tunga skopor, sista 
mv 26t Nej 

878 o3170 17 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 36 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, sista 
m.24t Nej 

878 o3190 22 25
Kunnat lasta lite mer, snitt gb38 & lg 
endast15 Ja Följt kriterierna bra, sista 20 under 22t Ja 

878 o3240 18 25
Kunnat lasta något mer, snitt gb42 & 
lg endast 15 Ja 

Följt kriterierna bra, sista skoporna 
under 22t Ja 
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Nivå Ort Krans 
L.maskin 
ton Gamla kriterier: 

Följt 
G.kri Nya kriterier 

Följt 
N.kri: 

Februari 050201-
050228  

 
    

849 o1470 34 21/25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 5 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
25t Nej 

849 o1500 34 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 8 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
27t Nej 

849 o1500 36 21/25 Lastat för lite, snitt gb 10 Nej 
Lastat för lite, dock sista 80skop 
kring 21t  Nej 

849 o1600 18 21/25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 22 Nej 
Kunnat lasta mer, skopvikter ligger 
kring 24-28t sista 28t Nej 

849 o1620 18 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 16 Nej 
Lastat bra, slutat då medelskopvikt 
var 22t Ja  

849 o1670 17 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 17 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
27t Nej 

849 o1700 19 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 4 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
24t Nej 

849 f1846 88 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 25 Nej 
Lastat bra, slutat då medelskopvikt 
var ca 22t Ja 

849 f1846 89 25 Kunnat lasta mer, gb snitt ca 23 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
25t Nej 

849 f1944 16 25
Lastat för lite, gb snitt ca 10, dock 
troligt gbslag Nej Lastat för lite, sista mvskop ca 30t Nej 

849 o1870 10 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 31 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
25t Nej 

849 o3590 7 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 20 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
28t Nej 

849 o3720 18 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 10 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
25t Nej 

849 o3770 22 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 17 Nej 
Kunnat lasta mer tunga skopor sista 
mv 26t Nej 

849 o3920 19 25 Lastat för länge, snitt gb ca 48 Nej 
Lastat för länge lätta skopor innan 
80%ulg, tyngsta 23t(s18t) Nej 

849 o3950 18 25 Lastat för länge, snitt gb ca 76 Nej 
Lätta skopor, senaste 140 skopor 
under 22t Ja 
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849 o3950 20 25 Lastat bra, snitt gb ca 42, lg 21  Ja 
Lätta skopor senaste 100 skopor 
under 22t Ja 

849 o3970 18 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 33 Nej 
Lastat för lite dock lätta skopor sista 
21t Nej 

849 o4030 9 25 Lastat för länge, snitt gb ca 55 Nej 
Lastat för länge, sista 140 skopor 
mellan 23-20t Nej 

849 o4030 10 25 Lastat för länge, snitt gb ca 78 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4030 12 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 23 Nej 
Lastat lite för länge, kunnat sluta vid 
100%ulg Nej 

849 o4050 13 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 8 Nej 
Lastat för lite, dock lätta skopor sista 
ca 19t Nej 

849 o4050 14 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 12 Nej 
Kunnat lasta mer, dock senast 40 
under 22t Nej 

878 o2750 19 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca32 dock 
ökande Nej 

Kunnat lasta mer, endast sista 
20skop 22t Nej 

878 o2770 20 25
Lastat lite för länge, snitt gb ca 42,lg 
37 Ja 

Kunnat sluta ca 40 skop tidigare-
under 22t Nej 

878 o2800 15 21/25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca28 dock 
ökande Nej 

Kunnat sluta vid 100 %ulg, dock bra 
lastat Nej 

878 o2800 17 25 Lastat för länge, snitt gb ca 58 Nej 
Kunna lastat mer, sista 140skop 25-
27t  Nej 

878 f2872 34 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca28 & 
sjunkande Nej 

Kunnat lasta mer, sista 60 skop ca 
24t Nej 

878 f2872 35 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 16 Nej 
Kunnat lastas mer, tunga skopor, 
sista m 27t Nej 

878 f2872 36 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 10 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor sista 
m 27t Nej 

878 o3190 23 25 Lastat bra, snitt gb ca 44, lg 28 Ja Lastat bra, sista 20 under 22t Ja 
 

Nivå Ort Krans 
L.maskin 
ton Gamla kriterier: 

Följt 
G.kri Nya kriterier: 

Följt 
N.kri 

Mars 050301-050309       

849 o1500 37 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 10 Nej 
Lastat för lite, tunga skopor, sista 
mvskop 24t Nej 

849 o1520 34 21/25 Lastat för lite, snitt gb ca 8 Nej 
Lastat för lite, tunga skopor, sista 
mvskop 26t Nej 

849 o1570 32 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 8 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista mv ca 26t Nej 
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849 f1846 90 25 Lastat för länge, snitt gb ca 52 Nej 
Lastat för lite, lätta skopor, senast 80 
ca 22t Nej 

849 f1846 92 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 26 Nej 
Kunnat lasta mer,tunga skopor,sista 

m ca27 Nej 

849 o1840 14 25 Lastat för länge, snitt gb ca 52 Nej 
Kunnat lasta mer, dock många lätta 
skopor, sista 23t Nej 

849 o1840 15 25 Lastat för länge, snitt gb ca 47 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o3380 20 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca31 
dock ökande Nej Lastat bra, sista 20 skop under 22t Ja 

849 o3380 21 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 27 Nej 
Lastat för lite, skoporna ligger kring 
25t Nej 

849 o3590 8 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 18 Nej 
Lastat för lite, ingen mvskop under 
25t sista 26t Nej 

849 o3640 14 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 10 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista ca 27t Nej 

849 o3670 16 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 13 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
34t Nej 

849 o3690 23 25
Lastat bra, gb ca 32 & grov ökad 
trend, lg 30 Ja 

Kunnat lasta mer, endast 20 sista 
under 22t Nej 

849 o3770 22 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 18 Nej Kunnat lasta mer, sista ca 26t Nej 

849 o3770 23 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 11 Nej 
Kunnat lasta mer,tunga skopor, sista 

ca 30t Nej 

849 o3950 20 25
Lastat bra, gb ca42 & ökande 
trend, lg 21 Ja 

Lastat för länge lätta skopor, av 200 
skopor är sista100 under 22t Nej 

849 o3990 14 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 12 Nej 
Lastat ganska bra, sista 60skop 
kring 22t Ja 

849 o4010 9 25
Kunnat lasta mer, snitt gb 33 ökar 
dock,lg13 Nej 

Lastat för länge, kunnat sluta 80skop 
tidigare Nej 

849 o4030 13 25
Låg ulg, snitt gb ca 38, lg 24.gb 
ökar Ja 

Lastat för lite, dock sista 100skop 
under 22t Nej 

849 o4050 15 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca34 
dock ökande  Nej Lastat bra, sista 60 skop under 22t Ja 

849 o4511 7 21 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 7 Nej 
Lastat för lite lätta skopor, dock end 
20 sista ca 18t Nej 

849 o4511 8 21 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 11 Nej Lastat bra, sista 60 skop under 22t Ja 

849 o4511 9 21
Lastat bra, snitt gb ca38 & ökar 
kraftigt Ja 

Lastat för länge, kunnat sluta ca 60 
skop tidig. Nej 

878 o3040 35 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 13 Nej Kunnat lasta mer, sista mvskop ca Nej 
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25t 

878 o3320 12 25
Kunnat lasta mer, snitt gb ca32 
dock ökande Nej Lastat för lite, sista mvskop ca 24t Nej 

 

Nivå Ort Krans 
L.maskin 
ton Gamla kriterier: 

Följt 
G.kri Nya kriterier: 

Följt 
N.kri 

Mars/April 050310-
050403  

 
    

849 o1520 35 25 Lastat för lite, snitt gb ca 16 Nej Lastat för lite, sista mvskop 25t Nej 

849 o1520 39 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 11 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
24t Nej 

849 o1570 33 25 Kunnat lasta mer, snitt gb 10 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista m.28 Nej 

849 o1600 18 21/25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 21 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
28t Nej 

849 o1840 15 25
Lastat lite för länge, snitt gb ca 48, 
lg 35 Ja 

Lastat bra, de 40 sista skop ca 22-
18t Ja 

849 f3344 31 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 23 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
24t Nej 

849 o3380 21 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 28 Nej Lastat för lite, sista mvskop ca 26t Nej 
849 o3380 22 25 Lastat bra, snitt gb ca 42, lg 23 Ja Lastat för lite, sista mvskop ca 24t Nej 

849 o3570 4 25
Lastat relativt bra, snitt gb ca 37, lg 
23 Ja Lastat för lite, sista mvskop ca 28t Nej 

849 o3590 9 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 5 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista m.31t Nej 

849 o3690 25 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 22 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
24t Nej 

849 o3770 23 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 11 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista m.30t Nej 

849 o3970 19 25 Lastat bra, snitt g ca 35, lg 28 Ja 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
100%ulg Nej 

849 o3990 15 25 Lastat bra, snitt gb ca 37, lg 24 Ja Lastat bra, lätta skopor! Ja 

849 o3990 16 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 32 Nej 
Lastat för lite, dock väldigt lätta 
skop,s.m.18t Nej 

849 o4010 10 25 Lastat bra, snitt gb ca 42, lg 32 Ja Lastat förlänge, väldigt lätta skopor Nej 

849 o4030 14 25 Lastat för länge, snitt gb ca 58 Nej 
Lastat för lite, väldigt lätta skopor, 
sista 18t Nej 

849 o4030 15 25 Lastat för länge, snitt gb ca 52 Nej Lastat bra, lätta skopor! Ja 
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849 o4030 16 25 Lastat för länge, snitt gb ca 53 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4050 16 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 32 Nej 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
100%ulg Nej 

849 o4050 17 25 Lastat bra, snitt gb ca 35, lg 27 Ja 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4050 18 25 Lastat bra, snitt gb ca 45, lg 23 Ja 
Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4461 9 21/25
Lastat för länge, snitt gb ca 82, lg 
50 Nej 

Lastat för länge, kunnat sluta vid 
80%ulg Nej 

849 o4511 9 21
Lastat bra, snitt gb ca 38 & ökande 
trend Ja Lastat bra sista 60 skop under 18t Ja 

849 o4511 10 21
Lastat för lite, dock väldigt mycket 
gråberg Nej 

Lastat för lite, dock väldigt lätta 
skop,s.m.15t Nej 

878 o2403 11 21/25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 8 Nej 
Kunnat lasta mer, tunga skopor, 
sista m.32t Nej 

878 f2872 37 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 14 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
24t Nej 

878 o3020 36 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 12 Nej Lastat för lite, sista mvskop ca 25t Nej 
878 o3190 24 21/25/16,5 Lastat bra, snitt gb 40, lg 22 Ja Kunnat lasta mer, sista mvskop 22t Nej 

878 o3220 21 25 Kunnat lasta mer, snitt gb ca 27 Nej 
Kunnat lasta mer, sista mvskop ca 
25t Nej 

 

Bilaga 4 
Bilaga 4 visar de siffror som tagits fram från varje krans till beräkningarna samt hur salvorna är bedömda efter de nya kriterierna (2005). 
 
Förkortningar som använts här; BT= borrattonnage, LT= lastattonnage, MT= malmtonnage, GT= gråbergstonnage, FT= avslutat för tidigt, Ja= 
om salvan följt de nya kriterierna, Nej= om salvan inte följt de nya kriterierna, Ö.25r21t= om sista 20 skoporsmedelvikt över 25 ton respektive 21 
ton, M 22&25t= om sista 20 skopors medelvikt är mellan 22 och 25 ton respektive 21 och 18.5 ton (beroende av maskinstorlek), L.för.my= om 
salvan är lastad förlänge. 
 

Nivå Ort Krans BT LT MT GT FT Ja Nej Ö.25r21t 
M 
22&25t L.för.my 

Januari 050101-
050131  
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849 o1450 32 9663 4251,72 3575,31 676,41 1  1 1   
849 o1470 33 9593 8249,98 6811,03 1438,95 1  1 1   
849 o1470 34 9464 23849,28 23092,16 757,12 1  1 1   
849 o1520 28 9411 10069,77 7434,69 2635,08 1  1 1  
849 o1520 30 9944 6463,6 5767,52 696,08 1  1  1  
849 o1520 32 9898 14847 14154,14 692,86 1  1 1   
849 o1550 31 9273 10200,3 9087,54 1112,76 1 1  1  
849 o1600 14 9756 11609,64 11024,28 585,36 1  1  1  
849 o1600 15 9777 11145,78 10754,7 391,08 1  1 1   
849 o1620 17 9818 3043,58 2749,04 294,54 1  1 1   
849 f1846 74 5921 9888,07 7934,14 1953,93 1  1 1   
849 f1846 75 5785 8156,85 6710,6 1446,25 1  1  1  
849 f1846 78 7244 5867,64 5215,68 651,96 1  1 1   
849 f1846 79 5919 2485,98 2308,41 177,57 1  1 1   
849 f1846 84 7508 21397,8 17118,24 4279,56  1     
849 f1944 12 6806 748,66 612,54 136,12 1  1  1  
849 o1840 7 7145 8216,75 6573,4 1643,35 1  1  1  
849 o1840 8 8161 41213,05 31991,12 9221,93 1  1  1  
849 o1840 9 9394 7890,96 6669,74 1221,22 1  1    
849 o1870 7 5460 7807,8 5951,4 1856,4 1  1  1  
849 o1870 8 6790 5499,9 3734,5 1765,4 1  1  1  
849 o3300 33 9990 4195,8 3896,1 299,7 1  1 1   
849 o3350 36 9753 20481,3 18530,7 1950,6 1  1  1  
849 o3350 37 9569 7655,2 6698,3 956,9 1  1 1   
849 o3350 38 8454 6678,66 5748,72 929,94 1  1   
849 f3744 29 6630 10806,9 9812,4 994,5 1  1 1   
849 f3744 31 3901 5305,36 4525,16 780,2 1  1  1  
849 o3670 14 6834 6765,66 5877,24 888,42 1  1  1  
849 o3720 16 7110 2844 2346,3 497,7 1  1 1   
849 o3950 15 6355 4384,95 1080,35 3304,6  1    
849 o3950 16 6202 6015,94 5395,74 620,2  1     
849 o3950 17 6028 6691,08 5123,8 1567,28   1   1
849 o3970 15 3958 4116,32 4116,32 0   1   1
849 o3990 11 7444 1935,44 1042,16 893,28 1  1   
849 o3990 12 8480 3476,8 1950,4 1526,4 1  1  1
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849 o3990 13 9255 3146,7 1943,55 1203,15 1  1 1  
849 o4010 5 5324 2076,36 1331 745,36 1  1  1  
849 o4010 6 6300 7182 4725 2457  1     
849 o4030 8 4047 5868,15 4775,46 1092,69   1   1
849 o4030 9 4534 5214,1 3763,22 1450,88   1   1
849 o4050 10 6569 4204,16 1445,18 2758,98   1   1
849 o4050 11 6781 6102,9 2441,16 3661,74  1   
878 o2750 17 6944 7221,76 5346,88 1874,88  1     
878 o2770 17 6175 6298,5 4507,75 1790,75  1     
878 o2770 19 6954 8970,66 5841,36 3129,3  1     
878 o2800 13 7348 5143,6 3380,08 1763,52 1  1  1  
878 o2820 14 7051 6063,86 4794,68 1269,18 1  1  1  
878 o2970 20 5212 2241,16 1563,6 677,56 1  1  1  
878 o3020 30 7695 8310,6 7387,2 923,4 1  1  1  
878 o3040 28 7924 8320,2 7527,8 792,4 1  1  1  
878 o3070 31 7778 6533,52 6222,4 311,12 1  1 1   
878 o3140 20 7835 11047,35 10028,8 1018,55  1     
878 o3170 16 7902 7902 6874,74 1027,26 1  1 1   
878 o3170 17 7924 9429,56 7527,8 1901,76 1  1  1  
878 o3190 22 7916 11399,04 9657,52 1741,52  1     
878 o3240 18 7548 9736,92 8302,8 1434,12  1     

Totalt:  418454 456670,6 374801,9 81868,77 40 11 45 16 21 5
 

Nivå Ort Krans BT LT MT GT FT Ja Nej Ö.25r21t 
M 
22&25t L.för.my 

Februari 050201-
050228  

 
         

849 o1470 34 9464 23849,28 23092,16 757,12 1  1 1   
849 o1500 34 9856 12221,44 11531,52 689,92 1  1 1   
849 o1500 36 9808 3432,8 3138,56 294,24 1  1    
849 o1600 18 9802 47343,66 44795,14 2548,52 1  1 1   
849 o1620 18 9961 16435,65 15738,38 697,27  1     
849 o1670 17 12143 30357,5 29386,06 971,44 1  1 1   
849 o1700 19 10134 10843,38 10640,7 202,68 1  1  1  
849 f1846 88 8222 14224,06 11510,8 2713,26  1     
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849 f1846 89 7934 7934 6267,86 1666,14 1  1 1   
849 f1944 16 7828 1095,92 1017,64 78,28 1  1 1   
849 o1870 10 8622 8966,88 7414,92 1551,96 1  1 1   
849 o3590 7 5537 8416,24 7253,47 1162,77 1  1 1   
849 o3720 18 8265 9008,85 7851,75 1157,1 1  1 1   
849 o3770 22 8446 11571,02 10557,5 1013,52 1  1 1   
849 o3920 19 5930 4210,3 2905,7 1304,6 1  1   
849 o3950 18 5967 5071,95 2923,83 2148,12  1   
849 o3950 20 6008 7329,76 4686,24 2643,52  1   
849 o3970 18 5683 3693,95 3011,99 681,96 1  1   
849 o4030 9 4534 5214,1 3763,22 1450,88   1   1
849 o4030 10 4760 4426,8 2284,8 2142   1   1
849 o4030 12 5872 6517,92 5402,24 1115,68   1   1
849 o4050 13 8077 7269,3 6219,29 1050,01 1  1    
849 o4050 14 8638 8206,1 7687,82 518,28 1  1  1  
878 o2750 19 6955 7511,4 5564 1947,4 1  1  1  
878 o2770 20 7222 9966,36 6283,14 3683,22   1   1
878 o2800 15 7356 11696,04 9047,88 2648,16   1   1
878 o2800 17 7457 9022,97 6487,59 2535,38 1  1 1   
878 f2872 34 7350 10731 9702 1029 1  1  1
878 f2872 35 8732 13971,2 12836,04 1135,16 1  1 1   
878 f2872 36 8178 14638,62 13739,04 899,58 1  1 1   
878 o3190 23 7924 16640,4 12044,48 4595,92  1     

Totalt:   242665 351818,9 304785,8 47033,09 21 5 26 13 4 5
 

Nivå Ort Krans BT LT MT GT FT Ja Nej Ö.25r21t 
M 
22&25t L.för.my

Mars 050301-050309            
849 o1500 37 9828 6093,36 5798,52 294,84 1  1  1  
849 o1520 34 9762 4685,76 4295,28 390,48 1  1 1   
849 o1570 32 9033 9484,65 9123,33 361,32 1  1 1   
849 f1846 90 7331 4618,53 3005,71 1612,82 1  1  1  
849 f1846 92 3663 4615,38 3956,04 659,34 1  1 1   
849 o1840 14 9930 8440,5 5362,2 3078,3 1  1  1  
849 o1840 15 9087 10177,44 6542,64 3634,8   1   1
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849 o3380 20 9093 11184,39 9365,79 1818,6  1     
849 o3380 21 8996 4677,92 3868,28 809,64 1  1 1   
849 o3590 8 6139 4788,42 4174,52 613,9 1  1 1   
849 o3640 14 6809 14230,81 13549,91 680,9 1  1 1   
849 o3670 16 8073 10171,98 8799,57 1372,41 1  1 1   
849 o3690 23 8974 7897,12 5563,88 2333,24 1  1    
849 o3770 22 8446 11571,02 10557,5 1013,52 1  1 1   
849 o3770 23 8553 10947,84 10178,07 769,77 1  1 1   
849 o3950 20 6008 7329,76 4686,24 2643,52 1  1   
849 o3990 14 9315 10432,8 9687,6 745,2  1     
849 o4010 9 7361 11777,6 10231,79 1545,81   1   1
849 o4030 13 6486 3048,42 2334,96 713,46 1  1    
849 o4050 15 9011 8650,56 7298,91 1351,65  1     
849 o4511 7 5628 5515,44 5121,48 393,96 1  1 1  
849 o4511 8 6662 7194,96 6662 532,96  1     
849 o4511 9 7518 6916,56 5864,04 1052,52   1   1
878 o3040 35 7236 7091,28 6440,04 651,24 1  1 1   
878 o3320 12 5493 3076,08 2581,71 494,37 1  1  1  

Totalt:   194435 194618,6 165050 29568,57 18 4 21 11 4 3
 

Nivå Ort Krans BT LT MT GT FT Ja Nej Ö.25r21t 
M 
22&25t L.för.my

Mars/April 050310-
050403  

 
         

849 o1520 35 9758 4488,68 4000,78 487,9 1  1 1   
849 o1520 39 9590 10932,6 9973,6 959 1  1  1  
849 o1570 33 9338 11579,12 11018,84 560,28 1  1 1   
849 o1600 18 9802 47343,66 44795,14 2548,52 1  1 1   
849 o1840 15 9087 10177,44 6542,64 3634,8  1     
849 f3344 31 5950 9996 7794,5 2201,5 1  1  1  
849 o3380 21 8996 4677,92 3868,28 809,64 1  1 1   
849 o3380 22 8985 6469,2 4941,75 1527,45 1  1  1  
849 o3570 4 4045 2993,3 2305,65 687,65 1  1 1   
849 o3590 9 7334 14447,98 13934,6 513,38 1  1 1   
849 o3690 25 9603 8354,61 7586,37 768,24 1  1  1  
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849 o3770 23 8553 10947,84 10178,07 769,77 1  1 1   
849 o3970 19 5703 7584,99 5417,85 2167,14   1   1
849 o3990 15 9033 8039,37 6052,11 1987,26  1     
849 o3990 16 9189 5697,18 4686,39 1010,79 1  1    
849 o4010 10 7347 10285,8 7053,12 3232,68   1   1
849 o4030 14 6969 5366,13 3414,81 1951,32 1  1    
849 o4030 15 7179 5814,99 4163,82 1651,17  1     
849 o4030 16 7312 8189,44 5484 2705,44   1   1
849 o4050 16 9328 10447,36 9048,16 1399,2   1   1
849 o4050 17 9611 9514,89 7016,03 2498,86   1   1
849 o4050 18 9801 12153,24 9408,96 2744,28   1   1
849 o4461 9 8103 7454,76 3727,38 3727,38   1   1
849 o4511 9 7518 6916,56 5864,04 1052,52  1     
849 o4511 10 8001 2800,35 1440,18 1360,17 1  1    
878 o2403 11 4918 6245,86 5852,42 393,44 1  1 1   
878 f2872 37 5546 13476,78 12367,58 1109,2 1  1  1  
878 o3020 36 7650 5049 4743 306 1  1 1   
878 o3190 24 7922 11011,58 8555,76 2455,82 1  1  1  
878 o3220 21 7595 10633 8810,2 1822,8 1  1 1   

Totalt:   239766 289089,6 240046 49043,6 19 4 26 10 6 7
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Bilaga 5 
 
Bilaga 5 visar resultaten från bedömningar och beräkningar efter de nya kriterierna (2005) 
 
 NYA KRITERIER       
         
Januari 56 salvor        

         
1 Andel lastat efter nya kriterier: 20% 11   
2 Andel inte lastat efter nya kriterier: 80% 45   

3 
Andel slutat för tidigt, enligt nya 
kriterier: 79% 40   

4 Andelen lastat för mycket:(56-40-11) 9% 5   

5 
Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan större el. lika 25t 
resp.21t: 40%

6 Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan mellan 22 & 25t: 53%
         
Februari 31 salvor        

1 Andel lastat efter nya kriterier: 16% 5   
2 Andel inte lastat efter nya kriterier: 84% 26   

3 
Andel slutat för tidigt, enligt nya 
kriterier: 68% 21   

4 Andelen lastat för mycket:(31-5-21) 16% 5   

5 
Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan större el. lika 25t 
resp.21t: 62%

6 Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan mellan 22 & 25t: 19%
         

Mars 25 salvor        
1 Andel lastat efter nya kriterier: 16% 4   
2 Andel inte lastat efter nya kriterier: 84% 21   

3 
Andel slutat för tidigt, enligt nya 
kriterier: 72% 18   

4 Andelen lastat för mycket:(25-4-18) 12% 3   

5 
Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan större el. lika 25t 
resp.21t: 44%

6 Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan mellan 22 & 25t: 16%
         

Mars/April 30 
salvor        
1 Andel lastat efter nya kriterier: 13% 4 6  
2 Andel inte lastat efter nya kriterier: 87% 26 27  

3 
Andel slutat för tidigt, enligt nya 
kriterier: 63% 19 20  

4 Andelen lastat för mycket:(30-4-19) 23% 7 7  

5 
Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan större el lika 25t 
resp.21t: 33%

6 Av andelen slutat för tidigt som har sista skopan mellan 22 & 25t: 20%
        
 
 
Totalt av alla salvor, Utbytet 
Januari 56 salvor 
ULG 109,13% 
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MU 89,57% 
LG 17,93% 
Salvor 56 
  
Februari 31 salvor 
ULG 144,98% 
MU 125,59% 
LG 13,37% 
Salvor 31 
  
Mars 25 salvor 
ULG 100,09% 
MU 84,89% 
LG 15,19% 
Salvor 25 
  
Mars/April 30 salvor 
ULG 120,57% 
MU 100,12% 
LG 16,96% 
Salvor 30 
 
 
Totalt av alla analyserade salvor, uppdelat efter utlastningsgrad 
  ÖVER 100% ULG  UNDER 100% ULG 
Januari 56 salvor      
  ULG 152,95%  ULG 61,70%
  MU 128,81%  MU 47,08%
  LG 15,78%  LG 23,96%

  
Antal 
salvor 

Januari 30 
salvor 
(54%)  

Antal 
salvor 

Januari 26 
salvor 
(46%) 

       
Februari 31 
salvor      
  ULG 169,06%  ULG 65,98%
  MU 148,19%  MU 51,49%
  LG 12,35%  LG 21,97%

  
Antal 
salvor 

Februari 
23 salvor 
(74%)  

Antal 
salvor 

Februari 8 
salvor 
(26%) 

       
Mars 25 salvor      
  ULG 129,33%  ULG 73,78%
  MU 112,20%  MU 60,30%
  LG 13,25%  LG 18,27%

  
Antal 
salvor 

Mars 12 
salvor 
(48%)  

Antal 
salvor 

Mars 13 
salvor 
(52%) 

       
Mars/April 30 
salvor ULG 164,20%  ULG 72,96%
  MU 140,85%  MU 55,66%
  LG 14,22%  LG 23,71%

  
Antal 
salvor 

Mars/April 
16 salvor  

Antal 
salvor 

Mars/April 
14 salvor 
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(53%) (47%) 
 
 
Uppdelat efter utlastningsgrad av salvorna som är avslutade för 
tidigt 
  ÖVER 100% ULG  UNDER 100% ULG 
Januari 40 salvor      
  ULG 160,50%  ULG 59,00%
  MU 138,87%  MU 48,13%
  LG 13,48%  LG 18,42%

  
Antal 
salvor 

Januari 
18 salvor 
(45%)  

Antal 
salvor 

Januari 
22 salvor 
(55%) 

Februari 21 
salvor      
  ULG 175,66%  ULG 60,72%
  MU 160,71%  MU 52,17%
  LG 8,51%  LG 14,07%

  Salvor 

Februari 
15 salvor 
(71%)  Salvor 

Februari 
6 salvor 
(29%) 

       
Mars 18 salvor      
  ULG 135,12%  ULG 69,85%
  MU 120,29%  MU 56,58%
  LG 10,97%  LG 19,00%

  
Antal 
salvor 

Mars 7 
salvor 
(39%)  

Antal 
salvor 

Mars 11 
salvor 
(61%) 

       
Mars/April 19 
salvor      
  ULG 191,53%  ULG 62,70%
  MU 174,11%  MU 50,53%
  LG 9,09%  LG 19,41%

  
Antal 
salvor 

Mars/April 
10 salvor 
(53%)  

Antal 
salvor 

Mars/April 
9 salvor 
(47%) 

 
 
Uppdelning efter hur salvorna följt kriterierna 
Följt 
kriterierna ULG 130,37%  

Inte följt 
kriterierna ULG 104,38%

Januari 11 
salvor MU 97,29%  

Januari 45 
salvor MU 87,84%

 LG 25,37%   LG 15,85%
 Salvor 11   Salvor 45
       
Följt 
kriterierna ULG 156,77%  

Inte följt 
kriterierna ULG 142,79%

Februari 5 
salvor MU 123,17%  

Februari 26 
salvor MU 126,05%

 LG 21,44%   LG 16,73%
 Salvor 5   Salvor 26
       
Följt 
kriterierna ULG 109,92%  

Inte följt 
kriterierna ULG 98,01%
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Mars 4 salvor MU 96,87%  
Mars 21 
salvor MU 82,34%

 LG 11,87%   LG 15,98%
 Salvor 4   Salvor 21
       
Följt 
kriterierna ULG 94,31%  

Inte följt 
kriterierna ULG 124,74%

Mars/April 4 
salvor MU 68,94%  

Mars/April 
26 salvor MU 105,06%

 LG 26,90%   LG 15,77%
 Salvor 4   Salvor 26
 

Bilaga 6 
Bilaga 6 visar resultaten från analysen efter de gamla kriterierna (1998) 

Förkortning som har använts här; S.för tidigt= om salvan är avslutad för tidigt 
 

Nivå Ort Krans 
S.för 
tidigt 

Januari 050101-050131  
849 o1450 32 1
849 o1470 33 1
849 o1470 34 1
849 o1520 28  
849 o1520 30  
849 o1520 32 1
849 o1550 31 1
849 o1600 14 1
849 o1600 15 1
849 o1620 17 1
849 f1846 74  
849 f1846 75 1
849 f1846 78 1
849 f1846 79 1
849 f1846 84 1
849 f1944 12 1
849 o1840 7 1
849 o1840 8  
849 o1840 9  
849 o1870 7  
849 o1870 8  
849 o3300 33 1
849 o3350 36 1
849 o3350 37 1
849 o3350 38 1
849 f3744 29 1
849 f3744 31 1
849 o3670 14 1
849 o3720 16  
849 o3950 15  
849 o3950 16 1
849 o3950 17  
849 o3970 15  
849 o3990 11  
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849 o3990 12  
849 o3990 13  
849 o4010 5  
849 o4010 6  
849 o4030 8 1
849 o4030 9  
849 o4050 10  
849 o4050 11  
878 o2750 17  
878 o2770 17  
878 o2770 19  
878 o2800 13  
878 o2820 14 1
878 o2970 20  
878 o3020 30 1
878 o3040 28 1
878 o3070 31 1
878 o3140 20 1
878 o3170 16 1
878 o3170 17 1
878 o3190 22  
878 o3240 18  

 
 
Nivå Ort Krans S.för tidigt

Februari 050201-
050228  

 

849 o1470 34 1
849 o1500 34 1
849 o1500 36 1
849 o1600 18 1
849 o1620 18 1
849 o1670 17 1
849 o1700 19 1
849 f1846 88 1
849 f1846 89 1
849 f1944 16 1
849 o1870 10 1
849 o3590 7 1
849 o3720 18 1
849 o3770 22 1
849 o3920 19  
849 o3950 18  
849 o3950 20  
849 o3970 18 1
849 o4030 9  
849 o4030 10  
849 o4030 12 1
849 o4050 13 1
849 o4050 14 1
878 o2750 19 1
878 o2770 20  
878 o2800 15 1
878 o2800 17  
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878 f2872 34 1
878 f2872 35 1
878 f2872 36 1
878 o3190 23  

 
 
Nivå Ort Krans S.för tidigt 
Mars 050301-
050309  

 

849 o1500 37 1
849 o1520 34 1
849 o1570 32 1
849 f1846 90  
849 f1846 92 1
849 o1840 14  
849 o1840 15  
849 o3380 20 1
849 o3380 21 1
849 o3590 8 1
849 o3640 14 1
849 o3670 16 1
849 o3690 23  
849 o3770 22 1
849 o3770 23 1
849 o3950 20  
849 o3990 14 1
849 o4010 9 1
849 o4030 13  
849 o4050 15 1
849 o4511 7 1
849 o4511 8 1
849 o4511 9  
878 o3040 35 1
878 o3320 12 1

 
 
Nivå Ort Krans S.för tidigt 
Mars 050310-
050403  

 

849 o1520 35 1
849 o1520 39 1
849 o1570 33 1
849 o1600 18 1
849 o1840 15  
849 f3344 31 1
849 o3380 21 1
849 o3380 22  
849 o3570 4  
849 o3590 9 1
849 o3690 25 1
849 o3770 23 1
849 o3970 19  
849 o3990 15  
849 o3990 16 1
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849 o4010 10  
849 o4030 14  
849 o4030 15  
849 o4030 16  
849 o4050 16 1
849 o4050 17  
849 o4050 18  
849 o4461 9  
849 o4511 9  
849 o4511 10 1
878 o2403 11 1
878 f2872 37 1
878 o3020 36 1
878 o3190 24  
878 o3220 21 1

 
Resultat från analys av gamla kriterier (1998) 
 
Januari 56 salvor       
        
 Andel lastat efter gamla kriterier: 29,00% 16st 
 Andel inte lastat efter gamla kriterier: 71,00% 40st 
 Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier: 54,00% 30st 
 Andelen lastat för mycket:(56-16-30)  18,00% 10st 
        
        
Februari 31 salvor       
        
 Andel lastat efter gamla kriterier: 10% 3st 
 Andel inte lastat efter gamla kriterier: 90% 28st 
 Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier: 74% 23st 
 Andelen lastat för mycket:(31-3-23)  16% 5st 
        
        
Mars 25 salvor       
        
 Andel lastat efter gamla kriterier: 16% 4st 
 Andel inte lastat efter gamla kriterier: 84% 21st 
 Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier: 72% 18st 
 Andelen lastat för mycket:(25-4-18)  12% 3st 
        
        
Mars/April 30 
salvor       
        
 Andel lastat efter gamla kriterier: 33% 10st 
 Andel inte lastat efter gamla kriterier: 67% 20st 
 Andel slutat för tidigt, enligt gamla kriterier: 53% 16st 
 Andelen lastat för mycket:(30-10-16) 13% 4st 
 

Bilaga 7 
Bilaga 7 visar vilka salvor som är lastade och analyserade från fältuppföljningen. För 
förkortningar se bilaga 4. 
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Sorterat: De kransar/salvor som har data      
           
Nivå Område Ort Kransnr Datum Last M ULG MU LG BT LT 

878 33 o3190 27 2005-04-21 25/21 166 128 23 7725 12800
878 33 o3140 26 2005-04-21 25/21 150 112 25 12007 17980
878 33 o3320 20 2005-04-21 25/21 98 75 23 6350 6215
878 33 o3390 9 2005-04-21 25 137 107 22 5366 7375
878 28 o2950 15 2005-04-21 25 178 158 11 4663 8291
878 33 o3370 10 2005-04-22 25 171 132 23 6512 11125
849 19 o1870 18 2005-04-21 25 413 335 19 8069 33291
878 28 o2820 21 2005-04-21 21/25 219 168 23 8070 17678
878 25 o2403 13 2005-04-21 21 169 132 22 5904 10004
878 25 o2401 15 2005-04-22 21 16 7 58 3811 628
878 33 o3340 9 2005-04-21 25/21 66 51 23 6204 4092
878 28 o2970 25 2005-04-21 25 118 97 18 7328 8659
878 28 o2990 26 2005-04-21 25/21 67 52 22 7878 5251
820 45 o4430 22 2005-04-21 13.5/25 165 122 26 8529 14098
849 37 o3620 6 2005-04-21 25 393 338 14 5557 21825
820 45 o4330 34 2005-04-21 25 51 44 14 11395 5825
849 37 o3570 6 2005-04-21 25 109 100 9 8454 9210
878 33 f3371 9 2005-04-22 25 135 105 23 8088 10950
849 16 o1600 21 2005-04-21 25 332 289 13 9764 32430
878 28 o2920 8 2005-04-21 25 125 101 20 2216 2775
878 28 o2920 9 2005-04-25 25 49 36 27 2570 1266
820 45 f4322 41 2005-04-21 25 15 14 8 4855 750
878 25 o2401 16 2005-04-25 21 93 36 61 4128 3853
849 37 o3540 26 2005-04-21 25 62 54 12 8079 4976
849 16 o1620 26 2005-04-21 25 107 90 16 9788 10464
849 16 o1700 23 2005-04-26 25 97 75 22 10089 9770
878 28 o2800 21 2005-04-21 25 223 191 14 7798 17389
878 28 o2900 5 2005-04-22 25 537 383 29 695 3734
878 28 o3020 42 2005-04-25 21/25 182 138 24 7023 12791
878 33 o3410 12 2005-04-21 25 684 560 18 5819 39804
878 28 o2850 6 2005-05-02 25 504 462 8 1727 8700
878 33 o3460 9 2005-04-22 25 58 50 14 3562 2066
849 37 o3640 19 2005-04-26 25 171 151 11 9038 15425
878 33 o3220 24 2005-04-24 25 110 85 22 7848 8650
849 16 o1550 41 2005-04-26 25 112 98 13 9708 10915
878 28 o3020 43 2005-04-27 21/25 162 125 23 6735 10898
878 33 o3290 3 2005-04-22 25 540 422 22 1110 6000
849 37 o3690 28 2005-04-27 25 89 81 8 9857 8747
820 45 o4330 35 2005-04-26 25 110 77 30 11654 12769
849 16 o1600 22 2005-04-27 25 105 94 10 9838 10321
878 33 o3430 7 2005-04-26 25 136 93 32 4455 6062
878 33 o3410 13 2005-04-28 25 86 67 22 6800 5871
849 37 o3670 21 2005-04-26 25 44 40 10 9409 4156
849 37 o3620 7 2005-04-28 25 147 122 16 6403 9387
849 16 o1550 42 2005-05-01 25 21 20 7 9502 2006
878 28 o2990 27 2005-04-26 25 75 56 24 7859 5871
878 33 o3290 4 2005-05-01 25 64 57 12 1552 1000
878 33 o3340 10 2005-04-24 25 109 84 23 6926 7543
878 28 o2920 10 2005-04-30 25 184 155 16 2897 5321
878 33 o3190 28 2005-05-02 25 270 207 23 7657 20675
878 33 o3460 10 2005-05-02 25 145 114 21 4270 6211
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849 37 o3570 7 2005-05-01 25 122 105 14 8968 10952
878 33 o3320 19 2005-05-02 25 188 135 29 5899 11108
820 45 o4440 27 2005-04-30 25 102 84 18 9969 10162
820 45 o4430 23 2005-04-30 25 118 100 15 8591 10105
878 33 o3370 11 2005-05-02 25 158 125 21 7226 11384
849 16 o1570 36 2005-04-27 25 266 236 11 9675 25691
878 28 o2900 7 2005-05-02 25 132 100 24 2154 2841
849 40 o4070 27 2005-04-24 13,5 323 248 23 3435 11097

 
Analyserbara salvor som 
tomnoterats        
           
Nivå Område Ort Kransnr Datum Last M ULG MU LG BT LT 

878 28 o2950 15 2005-04-21 25 178 158 11 4663 8291
849 19 o1870 18 2005-04-21 25 413 335 19 8069 33291
878 28 o2820 21 2005-04-21 21/25 219 168 23 8070 17678
878 25 o2403 13 2005-04-21 21 169 132 22 5904 10004
878 28 o2990 26 2005-04-21 25/21 67 52 22 7878 5251
820 45 o4430 22 2005-04-21 13.5/25 165 122 26 8529 14098
849 37 o3620 6 2005-04-21 25 393 338 14 5557 21825
849 37 o3570 6 2005-04-21 25 109 100 9 8454 9210
849 16 o1600 21 2005-04-21 25 332 289 13 9764 32430
878 28 o2920 9 2005-04-25 25 49 36 27 2570 1266
878 25 o2401 16 2005-04-25 21 93 36 61 4128 3853
849 37 o3540 26 2005-04-21 25 62 54 12 8079 4976
849 16 o1620 26 2005-04-21 25 107 90 16 9788 10464
878 28 o2800 21 2005-04-21 25 223 191 14 7798 17389
878 28 o3020 42 2005-04-25 21/25 182 138 24 7023 12791
878 33 o3410 12 2005-04-21 25 684 560 18 5819 39804
878 33 o3460 9 2005-04-22 25 58 50 14 3562 2066
849 37 o3640 19 2005-04-26 25 171 151 11 9038 15425
849 16 o1550 41 2005-04-26 25 112 98 13 9708 10915
878 28 o3020 43 2005-04-27 21/25 162 125 23 6735 10898
849 37 o3690 28 2005-04-27 25 89 81 8 9857 8747
820 45 o4330 35 2005-04-26 25 110 77 30 11654 12769
849 16 o1600 22 2005-04-27 25 105 94 10 9838 10321
878 33 o3430 7 2005-04-26 25 136 93 32 4455 6062
878 33 o3410 13 2005-04-28 25 86 67 22 6800 5871
849 37 o3670 21 2005-04-26 25 44 40 10 9409 4156
849 37 o3620 7 2005-04-28 25 147 122 16 6403 9387
849 16 o1550 42 2005-05-01 25 21 20 7 9502 2006
878 28 o2990 27 2005-04-26 25 75 56 24 7859 5871
878 33 o3340 10 2005-04-24 25 109 84 23 6926 7543
878 28 o2920 10 2005-04-30 25 184 155 16 2897 5321
878 33 o3460 10 2005-05-02 25 145 114 21 4270 6211
849 37 o3570 7 2005-05-01 25 122 105 14 8968 10952
820 45 o4440 27 2005-04-30 25 102 84 18 9969 10162
820 45 o4430 23 2005-04-30 25 118 100 15 8591 10105
849 16 o1570 36 2005-04-27 25 266 236 11 9675 25691
878 28 o2900 7 2005-05-02 25 132 100 24 2154 2841

 
Förkortningar som har använts här; TN= tomnoterad, d.krans= dubbel krans, m= mycket, X= 
varit och tittat på salvan, rap= rapporterad, m-våg= med våg, u-våg= utan våg, TK= tak kvar 
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Sorterat: De kransar/salvor som har data 
    
Nivå Område Ort Kransnr Kommentarer: 

878 33 o3190 27 Ej rapporterad med våg, TN 21/4 
878 33 o3140 26 Ej rapporterad med våg, TN 21/4 
878 33 o3320 20 Ej rapporterad med våg, sista inrapp. 23/4 TN 21/4 
878 33 o3390 9 Ej rapporterad med våg, TN 21/4 
878 28 o2950 15 Sista skop 20/4 ca 27t, HÄNG,tomnot.21/4 
878 33 o3370 10 Ej rapporterad med våg 22/4 TN 22/4 
849 19 o1870 18 Sista skop 21/4 ca 24t, avslutas skiva TN 21/4 
878 28 o2820 21 Sista skop 21/4 ca 27t, TN 22/4 Mycket skut! 
878 25 o2403 13 Sista skop 24/4 ca 16t inte helt rap.m-våg. TN23/4 
878 25 o2401 15 Sista skop 23/4 ca 15t, d.krans TN 23/4 Gått förlorad 
878 33 o3340 9 Ej rapporterad med våg, sista skop 23/4 
878 28 o2970 25 Sista skop 25/4. TN 24/4 sista skop ej m.våg 
878 28 o2990 26 Sista skop 24/4 ca 20t TN 24/4 m.gb sista 100skop under 20t
820 45 o4430 22 Sista skop 23/4 ca 24t, TN 24/4.X fast malm i kanter 
849 37 o3620 6 Sista skop 25/4 ca 28t TN 25/4, gb.skut! 
820 45 o4330 34 Sista skop 25/4 sista skop u.våg, TN 25/4.Rann endast gb 
849 37 o3570 6 Sista skop 25/4 ca 24t, TN 25/4, grovt stycke fall 
878 33 f3371 9 Ej rapp.m.våg sista skop 25/4  
849 16 o1600 21 Sista skop 25/4 ca 24t TN 25/4,X grova malm skut i bröstet 
878 28 o2920 8 Ej rapp.m.våg sista skop 18/4, TN 19/4 
878 28 o2920 9 Sista skop 25/4 ca 24t TN 25/4, Skut 
820 45 f4322 41 Ej rapp m. våg, 20/4 TK, TN 25/4 
878 25 o2401 16 Sista skop 26/4 ca 14t TN 26/4 Alla skop under 19t  
849 37 o3540 26 Sista skop 26/4 ca 31t TN 26/4 X, gråberg 

849 16 o1620 26
Ej helt rapp.m. våg sista skop 26/4 ca 26t TN 26/4, gott 
förlorad 

849 16 o1700 23 Ej inrap.m.våg TN 26/4 sista inrapporterade data 4/4 
878 28 o2800 21 Sista skop 25/4 ca 27t TN 26/4, Ny krans 26/4 
878 28 o2900 5 Ej helt rapp.m.våg, sista skop 26/4 ca 21t TN 26/4 
878 28 o3020 42 Sista skop 26/4 ca 17t ,ej helt rapp.m.våg TN 26/4 
878 33 o3410 12 Ej helt rap.m.våg,sista skop 27/4 ca 24t TN 27/4 

878 28 o2850 6
Ej helt rap.m.våg sista skop 2/5 ca26t TN flera gånger! TK 
och skut 

878 33 o3460 9 Sista skop 27/4 ca 29t TN 27/4 Sista skop saknas 
849 37 o3640 19 Sista skop 27/4 ca 28t TN 27/4 Gb skut 
878 33 o3220 24 Ej inrap.m.våg sista skop 4/5 TN 28/4 Gb och skut 
849 16 o1550 41 Sista skop 29/4 ca 25t TN 29/4 
878 28 o3020 43 Sista skop 29/4 ca 30t TN 29/4 

878 33 o3290 3
Ej rap.m.våg, sista skop 29/4 TN 29/4 3 kransar skjutna 
tillsammans 

849 37 o3690 28 Sista skop 29/4 ca 25t TN 29/4 
820 45 o4330 35 Sista skop 29/4 ca 22t TN 29/4 
849 16 o1600 22 Sista skop 29/4 ca 27t TN 30/4 
878 33 o3430 7 Sista skop 29/4 ca 23t TN 30/4 
878 33 o3410 13 Sista skop 30/4 ca 21t TN 30/4 
849 37 o3670 21 Sista skop 30/4 ca 28t TN 30/4 
849 37 o3620 7 Sista skop 30/4 ca 20t TN 30/4 Skut 
849 16 o1550 42 Sista skop 1/5 ca 28t TN 1/5 Häng! 
878 28 o2990 27 Sista skop 1/5 ca 21t TN 1/5 
878 33 o3290 4 Ej inrap.m.våg sista skop 1/5 TN 1/5 
878 33 o3340 10 Sista skop 1/5 ca 22t TN 1/5 
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878 28 o2920 10 Sista skop 2/5 ca 24t TN 2/5 
878 33 o3190 28 Ej inrap.m.våg sista skop 2/5 TN 2/5 
878 33 o3460 10 Sista skop 2/5 ca 24t TN 2/5 
849 37 o3570 7 Ej helt inrap.m.våg sista skop 2/5 ca 24t TN 2/5 
878 33 o3320 19 Sista skop ej inrap.m.våg 4/5 TN 2/5 
820 45 o4440 27 Sista skop 3/5 ca29t, troligt fel skop i slutet. TN 3/5 HÄNG! X 
820 45 o4430 23 Sista skop 3/5 ca 23t TN 3/5 X 
878 33 o3370 11 Ej inrap.m.våg sista skop 3/5 TN 3/5 X såg bra ut, ren gb 
849 16 o1570 36 Sista skop 4/5 ca 25t TN 4/5 X  
878 28 o2900 7 Sista skop 2/5 ca 23t TN 4/5 X kontaktberg! 
849 40 o4070 27 Maskinen saknar våg TN 4/5 Utbildning 

 
 

Bilaga 8 
Bilaga 8 visar resultaten från beräkningar av fältuppföljningsdata 
 
Totalt för alla salvor som har data 
(050421-050504) 
   
 ULG 152,01%
 MU 123,26%
 LG 18,92%
 Salvor 59
   
   
Totalt för de analyserbara salvorna 
   
 ULG 157,54%
 MU 129,88%
 LG 17,56%
 Salvor 37
   
   
Uppdelning av de analyserbara 
salvorna 
    
Över 100% ULG 190,26%
  MU 157,38%
  LG 17,28%
  Salvor 27
    
    
Under 100% ULG 63,27%
  MU 50,62%
  LG 19,99%
  Salvor 10
    
    
Lastat efter kriterierna  
    
 Ja 7 18,92%
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 Nej 30 81,08%
    
    
Orsaker till varför kriterierna inte har följts 
    
 Tak kvar (1 salva) 1 3,33%
 Skut (5 salvor) 5 16,67%
 Häng (3 salvor) 3 10,00%
 Annan avvikelse (9 salvor) 9 30,00%

 
Ingen rapporterad avvikelse 
(12 salvor) 12 40,00%

 Totalt 18 salvor som har rapporterat avvikelser (60% av salvorna som inte följt kriterierna) 
 12 salvor (40%) som inte rapporterat avvikelser 
 
 
ULG/MU/LG för salvorna som följt kriterierna och för de som inte följt kriterierna. 
Följt kriterierna:  
 ULG 123,40%
 MU 91,50%
 LG 25,86%
 Salvor 7
   
   
Inte följt kriterierna  
 ULG 165,27%
 MU 138,57%
 LG 16,16%
 Salvor 30
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Bilaga 9 
Bilaga 9 visar avvikelserapporten som stabpersonalen fick fylla i under mitt fältförsök. 
 

Avvikelse rapport  TT= teoretiskt tonnage LT= Lastat tonnage     
             

Datum Nivå Ort Krans TT LT Skut Häng Tak kvar Grovt styckefall 
Annan avvikelse 

som: 
2005-04-21 849 o1870 18 8069 33291         Gå ej att lasta mer 
2005-04-22 878 o3370 10 6512 11125           
2005-04-25 820 o4330 32 11301 9606         Gråberg (fint) 
2005-04-25 849 o3620 6 5557 21825         Gråberg   
2005-04-25 820 f4322 41 4855 750     X     
2005-04-25 878 o2401 16 4128 3853         Gråberg 
2005-04-25 849 o1600 21 9763 27327           
2005-04-25 820 o4310 32 10208 1501   X       
2005-04-25 878 o2920 9 2570 1000 X       Gråberg 
2005-04-26 878 o2403 13 5904 10004         Slut OK! 
2005-04-26 878 o2401 16 4128 4357           
2005-04-26 849 o3540 26 8079 5230         Gråberg 
2005-04-26 849 o1620 26 9788 10464         Gråberg 
2005-04-26 878 o2800 21 7798 17395         Gråberg 
2005-04-26 878 o2900 5 695 3449         Gråberg 
2005-04-26 878 o3020 42 7023 8025         Gråberg 
2005-04-26 849 o1700 23 9958 5735         Gråberg sprutar in 
2005-04-26 849 o1550 41 9707 10915         Om skjutning 
2005-04-27 878 o2850 6 1727 17923           
2005-04-27 878 o3410 12 5819 39801           
2005-04-27 849 o1570 36 9675 20691     X     
2005-04-27 878 o3460 9 3562 1441         Skopor saknas 
2005-04-27 849 o3640 19 9037 20422 X       Gb.skut 
2005-04-27 849 o3670 21 9409 5743     X     
2005-04-27 878 o3190 28 7657 20675         Skopor saknas 
2005-04-28 878 o3220 24 7848 6875 X       Gb.skut 
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2005-04-29 849 o1550 41 9707 10915         Gråberg 
2005-04-29 878 o2850 6 1727 17923     X     
2005-04-29 878 o2401 17 5438 789   X       

  849 o3690 28 9856 8747         Gråberg 
  878 o3020 43 6735 10898         Gråberg 
  820 o4330 35 11654 12768         Gråberg 

2005-04-30 849 o1600 22 9838 10321         Gråberg 
  878 o3430 7 4455 6061         Gråberg 
  849 o3670 21 9409 4156         Gråberg 
  849 o4371 4 Saknar data!          Öppnings salva 
  849 o1620 27 8786 10495     X   Gråberg 
  878 o2721 7 Saknar data!          Öppning  
  878 o3410 13 6800 5245         Gråberg 
  820 o2900 6 1570 saknas           
  849 o3620 19 6403 saknas X         

2005-05-01 849 o1550 42 9502 11420         Gråberg 
  878 o3340 10 6926 7543         Gråberg 
  878 o2990 27 7858 5871           
  878 o2920 10 2897 5321           
 
 
 




