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SAMMANFATTNING 

Gruvbrytning i dagbrott kräver ofta stora kapitalinvesteringar och för att hålla verksamheten 
lönsam krävs ofta storskalig drift. Truckar utgör ca 60 % av de totala produktionskostnaderna 

och det är därför viktigt att de används på ett effektivt så att maximal mängd malm kan 
produceras. Produktionen i en gruva är dynamisk till följd av att tillgängliga vägar, 

maskinkapaciteter, tillgängliga bergmassor och bergets egenskaper ofta varierar. Dynamiken 
och de många variablerna gör det svårt att planera och styra produktionen eftersom vissa 
planer, såsom exempelvis fördelning av truckar, ofta måste justeras när förutsättningarna 

ändras. 
 

Syftet med den här studien är att kartlägga materialflödet och produktionsstyrningen i ett 
dagbrott, samt att identifiera förbättringsförslag. 
 

En fallstudie har genomförts vid Boliden Mineral AB (Boliden) i Aitik, Sveriges största 
dagbrott. Bolidens prioriteringar är att (1) maximera totalt producerad mängd malm, (2) möta 

de dagliga produktionsmål för malm och gråberg som finns för varje enskilt sprängområde, 
och (3) minimera produktionskostnaderna. Gruvans brytningssekvens baseras på en 
produktionsplan och denna görs på både på lång och kort sikt, i flera steg. Den operativa 

styrningen sker manuellt, genom att varje skift hanterar produktionsstörningar utifrån den 
erfarenhet och riktlinjer de har. 

 
I denna studie har ett balanseringsverktyg tagits fram där användaren anger vilka 
grävmaskiner som är placerade på de aktuella brytområdena (salvorna), samt vilka krossar 

och hur många truckar som är tillgängliga., Med hjälp av linjärprogrammering fördelar 
verktyget truckarna så att produktionsmålen uppnås, eller alternativt, så att produktionen 
maximeras. Det Excel-baserade verktyget har en användarvänlig layout och kan användas i 

realtid eftersom beräkningstiden är mycket kort. 
 

Balanseringsverktyget kan även användas för att jämföra vad olika fördelningar av truckar ger 
för produktionstakt, eftersom användaren kan placera ut truckar manuellt om så önskas. 
Verktyget är därför ett flexibelt beslutsstöd som gör det lättare att basera beslut på fakta.  

 
Boliden rekommenderas att använda ett beslutsstöd vid truckstyrning, såsom det framtagna 

verktyget. Studien framhåller även vikten av att se gruvan som en helhet när beslut fattas så 
att underhåll och förbättringsprojekt sker på de kritiska produktionsenheterna, alltså de som 
för tillfället hindrar produktionsflödet. Därför föreslås Boliden i större utsträckning driva 

projekt där ledningen och produktionspersonal arbetar tillsammans. 
 

Nyckelord: dynamisk produktion, truckstyrning, gruvbrytning, logistik 
  



ABSTRACT 

Open pit mining requires large capital investments and economies of scale are often required 
to make profit. Trucks represent about 60 % of the total production costs and it is therefore 

important that they are used in an effective manner so that the maximum amount of ore can be 
extracted. Mining production is dynamic since available roads, machine capacities, accessible 

rock masses and rock properties often vary. The dynamics and the many variables make it 
difficult to plan and control the production since some plans, such as for example the 
dispatching of trucks, often must be adjusted when the prerequisites change. 

 
The purpose of this study is to analyze the material flow and the production control in an open 

pit mine, and to suggest improvements. 
 
A case study has been carried out at Boliden Mineral AB (Boliden) in Aitik, the largest open 

pit mine in Sweden. Boliden's priorities are to (1) maximize the overall produced volume of 
ore, (2) fulfill the target volumes of ore and waste rock that are set for each blast areas and 

day, and (3) minimize the production costs. The mining sequence is based on a production 
that is made on long and short term, in several steps. The operational management is done 
manually, and each shift handles production disruptions from their experience and given 

guidance. 
 

In this study a balancing tool has been developed where the user specifies which excavators 
that are placed on the current blasting areas, and which crushes and how many trucks that are 
available. Using linear programming the tool allocates the trucks to achieve the target 

volumes of ore and waste rock, or alternatively, to maximize the produced volumes. The 
Excel-based tool has a user-friendly layout and can be used in real time since the computation 
time is very short.  

 
The balancing tool can also be used to compare different truck distributions and the resulting 

production rate, since the user can distribute the trucks manually if that is desired. The tool 
can therefore be used for decision support and makes it easier to base the decisions on facts. 
 

Boliden is recommended to use a decision support tool for truck dispatching, such as the 
developed tool. Furthermore, the study stresses the importance of considering the mine as a 

whole when decisions are taken, so that maintenance and improvement projects are focused to 
the critical production units, i.e. those that constraint the production flow. Hence, Boliden is 
suggested to pursue projects where the supervisors and the operational staff work together. 

 
Key words: dynamic production, truck dispatching, mining, logistics 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel följer en bakgrundsbeskrivning till gruvbrytning, en problemdiskussion samt framkommer 

studiens syfte och avgränsningar. 

1.1 GRUVBRYTNING 

Malmbrytning är en av mänsklighetens första organiserade industrier. I dagsläget är dagbrott 
den överlägset vanligaste gruvbrytningsmetoden (Hartman & Mutmansky, 2002). 

Gruvbrytning i dagbrott kräver ofta stora kapitalinvesteringar (Topal & Ramazan, 2012), men 
genererar ofta hög produktivitet och goda säkerhetsförhållanden (Hartman & Mutmansky, 
2002). Sverige är en ledande producent i Europa av bland annat järnmalm, koppar, bly, zink, 

guld och silver (Sveriges Geologiska Undersökning, 2008). 
 

Den ökade konkurrensen i gruvindustrin har gjort att många gruvor både eftersträvar ökad 
produktivitet och minskade kostnader (Sanda, Johansson, & Johansson, 2011). Med en 
effektiv process, stora maskiner och rätt kompetens kan det vara lönsamt att bryta berg med 

riktigt låga mineralhalter. För att uppnå hög effektivitet krävs strategier och planering på flera 
nivåer. Gruvproduktionen är dynamisk (Ly, 2009; Yngström, 2012), vilket medför 

svårigheter och utmaningar i produktionsstyrningen när förutsättningarna för produktionen 
ändras från en stund till en annan. Det kan handla om att olika vägar är tillgängliga beroende 
på var det har sprängts och var det har lastats, och att avståndet från lastning till tippning 

varierar (Yngström, 2012). Vidare kan bergets egenskaper variera inom en och samma salva 
(sprängområde) så som mineralhalten, storleken på det sprängda berget och bergdensiteten 

(ibid). Detta medför i sin tur att mängden klippblock i oönskat stora storlekar, så kallat skut, 
som kräver extra bearbetning varierar (ibid). 
 

För dagbrott är dessutom väder en påverkande faktor i produktionsstyrningen (Yngström, 
2012; Bergstrand & Åkerström, 2006), eftersom detta bland annat påverkar hur väglaget och 

sikten är. I gruvor benägna i kallt klimat kan extrem kyla medföra att maskinparken inte 
fungerar optimalt, samt att det kan bli problem med att brutet material fryser och det påverkar 
tillgängliga lagerstorlekar (Bergstrand & Åkerström, 2006). 

 
Eftersom brytningen kräver stora maskiner för att få en tillräckligt hög produktion, är även 

produktionskostnaderna höga. För att få verksamheten lönsam skapas storskalsfördelar 
(Topal & Ramazan, 2012) och liknar ofta massproduktion. Det är därför av största vikt att 
optimera produktionen så att kostnaderna minimeras samtidigt som största möjliga mängd 

malm utvinns, utan att malmbrist uppstår. 
 

1.2 PROBLEM 

Den största enskilda produktionskostnaden i dagbrott är kostnaden för bergstruckar (Castillo 
& Cochran, 1987). Studier har visat att materialtransportkostnaden med truck kan stå för ca 
60 % av de totala produktionskostnaderna (Bastos, Souza, Ramos, & Ribeiro, 2011; Jiangan, 

Runcai, Jun, & Weikang, 2010), och det är således av stor vikt att truckarna utnyttjas på ett 
effektivt sätt (Bastos, Souza, Ramos, & Ribeiro, 2011). Truckar i dagbrott är speciellt utsatta 

för osäkerhet med avseende på till exempel varierande bränslekonsumtion, oväntade stopp i 
utrustning och tidsvariationer i operationer (ibid). 
 

Studier har gjorts med avseende på truckstyrning (truck dispatching) i dagbrott (Arelovich, 
Masson, Agamennoni, Worrall, & Nebot, 2010; Bastos, Souza, Ramos, & Ribeiro, 2011; 

Jiangan, Runcai, Jun, & Weikang, 2010). Dessa studier baseras i huvudsak på datamodeller 
eftersom det är svårt för en individ att hantera de många variablerna och fatta rätt beslut. 
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Truckstyrning handlar främst om att tilldela truckar till grävmaskiner för att optimera ett 

specifikt mål, givet olika begränsningar (Bastos, Souza, Ramos, & Ribeiro, 2011). Vid 
brytning av järnmalm är det främst tre mål som styr produktionen (Everett, 2007); maximera 

tonnaget (output), minimera upplagskostnader, samt leverera rätt malmhalter. Dessa mål är 
liktydiga med målen i många gruvor generellt och bör beaktas när produktionsstyrningen 
optimeras med olika modeller. Även Bastos et al. (2011) framhåller målet att maximera 

tonnaget, med avseende på gällande gruvas specifika begränsningar. Jiangan et al. (2010) 
påpekar dock att grävmaskinernas och truckarnas väntetider bör minimeras så att de nyttjas i 

största möjliga mån. I praktiken innebär detta samma sak, eftersom tonnaget ökar i takt med 
att väntetiderna minimeras.  
 

För att kunna hantera dynamisk produktion, där förutsättningar fort ändras måste arbetssättet 
för truckstyrning vara snabbt och enkelt, då beslut måste fattas direkt produktionsstörningar 

uppstår. Rutiner eller hjälpmedel för arbetet måste vara flexibla för att kunna hantera 
variationer i produktionen. 
 

Eftersom truckstyrning är speciellt viktigt i dagbrott just för att truckarna står för så stor del 
av produktionskostnaderna kommer studien utföras i dagbrott. I Aitik finns Sveriges största 

dagbrott och är därför intressant att studera. En tidigare studie som gjorts i Bolidens 
koppargruva, Aitik, visar att det i dagsläget inte finns något standardiserat arbetssätt för hur 
vägarna för truckarna ska väljas (Yngström, 2012). Detta skulle kunna vara sårbart för 

gruvan, eftersom det borde innebära att både rätta och felaktiga beslut fattas. Då felaktiga 
beslut får stora konsekvenser är det extra intressant att studera hur det ser ut i gruvan idag. 

 
Nyckelord: dynamisk produktion, truckstyrning, gruvbrytning, logitsik 
 

1.3 SYFTE 

Syftet med den här studien är att kartlägga materialflödet och produktionsstyrningen i ett 
dagbrott, samt att identifiera förbättringsförslag.  

 

1.3.1 Undersökningsfrågor 

För att besvara syftet har två undersökningsformulerats, som tillsammans besvarar syftet. 
 

1. Hur sker planering och styrning av materialflödet i ett dagbrott?  
2. Hur kan planering och styrning förbättras? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Studien avgränsas till Boliden Mineral AB och till dess koppargruva i Aitik. 

 
Studien omfattar inte borrning, laddning, ej heller själva bemanningen i produktionen, utan 
utgår ifrån gruvans dagsform. Studien tar inte heller hänsyn till underhåll, ej heller till olika 

berghalter. 
  

Anrikningsverket ses som en intern kund och omfattas inte av denna studie. Med 
anrikningsverket menas, i denna rapport, allt från mellanlagret för krossad malm och vidare 
framåt i vidareförädlingen. 
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2 METOD 

Här presenteras den metod som använts i studien. Forskningssyfte, forskningsansats, forskning sstrategi, 

datainsamling och analysmetod beskrivs. Kapitlet avslutas med att reliabilitet och validitet diskuteras.  

2.1 FORSKNINGSSYFTE 

Studiers forskningssyften brukar traditionellt indelas i tre kategorier: explorativ, deskriptiv 

eller explanativ (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Vidare skriver Saunders et al. (2009) 
att en studies syfte kan utgöra kombinationer av dessa kategorier. Explorativa studier används 
för att ta reda på vad som händer, alltså för att få nya, fördjupade insikter inom en viss fråga 

(Sekaran, 2000). Syftet med explorativa studier är att utgöra de initiala forskningsstegen inom 
ett område för att se om det finns något att bygga vidare på (Zikmund, 2000). Deskriptiva 

studier syftar till att skildra situationer eller händelser på ett exakt sätt och kan bland annat 
fungera som förstudier till explanativa studier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). I 
explanativa studier, så kallad kausal forskning, undersöks orsak-verkan mellan variabler med 

syfte att förklara variablers samband, för att testa om en händelse orsakar en annan (Hair, 
Money, Samouel, & Page, 2007).  

 
Denna studie har ett deskriptivt forskningssyfte då forskningsfråga ett helt och hållet 
handlade om att kartlägga nuläget för att kunna besvara frågan. Utifrån den insamlade data 

som identifierats och analyserats togs förbättringsförslag fram som bland annat bestod i ett 
verktyg som balanserar materialflödet. 

 

2.2 FORSKNINGSANSATS 

En forskningsansats kan dels vara induktiv eller deduktiv och dels kvalitativ eller kvantitativ. 
Forskningsansatsen kan även vara kombinationer av dessa (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). Deduktiva studier är de som oftast kopplas ihop med vetenskaplig forskning och 
handlar om att testa teorier (ibid). Ofta sätts en hypotes upp byggd på existerande teorier, 

varpå denna hypotes testas (Arbnor & Bjerke, 2008). Om nödvändigt kan även en deduktiv 
studie leda till förändringar i teorier utifrån erhållet resultat (Sekaran, 2000). Ett 
karaktäristiskt drag av deduktion är generaliserbarheten, att kunna applicera resultat från 

studier på andra fall. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) 
 

Ett alternativ till deduktiv studie är att studien är av induktiv karaktär. Den induktiva studien 
handlar om att bygga nya modeller och teorier utifrån det som noterats och observerats 
(Arbnor & Bjerke, 2008). Induktiva studier är att föredra vid specifika tillfällen eftersom det 

handlar om att bygga teorier som passar för den avsedda situationen (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2009). 

 
Vidare bör avgöras om studien ska vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. En kvalitativ 
forskningsansats ger ofta djupare insikter inom ett visst ämne (Cassell, Symon, Buehring, & 

Johnson, 2006). Kvalitativa data kopplas ofta till forskning där situationen och djupet är 
viktigt, där det gäller att utforska ett ämne så verklighetstroget som möjligt (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009). Analysen kan vara svår när det gäller kvalitativa data eftersom de ofta är 
komplexa och består i ord (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007). Kvantitativa data är 
istället associerade med numeriska data inom det som undersöks (ibid). Dessa data är mer 

standardiserbara och analysen sker med statistik och diagram (Saunders, Lewis, & Thornhill, 
2009). 

 
I denna studie studerades nuläget för att sedan ta fram ett verktyg utifrån modeller som finns 
för andra verksamheter och ansatsen har därför en deduktiv och kvalitativ karaktär. 
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Tyngdpunkten låg i att förstå verksamheten och produktionen på djupet och ta fram en 
modell som passar i ett verkligt fall och alltså bygga vidare på redan existerande teorier.  

 

2.3 FORSKRNINGSSTRATEGI 

Enligt Yin (2009) finns det ett antal olika strategier där undersökningsfrågorna tillsammans 

med händelsernas natur avgör vilken strategi som är lämpligast, snarare än vilken 
forskningsansats som valts. Yin (2009) presenterar detta i tabellform, där valet står mellan 
fallstudie, experiment, enkätstudie, arkivstudie och historisk analys (Tabell 1). 
 
Tabell 1 Metodval beroende på situation. (Yin, 2009, fritt efter tabell s.8) 

Strategi 1. Typ av 

undersökningsfråga 

2. Kräver kontroll 

av beteendemässiga 

händelser 

3. Fokuserar på 

samtida händelser 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historik Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

 
Den här studien har enbart undersökningsfrågor av hur-karaktär, och fokuserar på samtida 
händelser, vilket ger experiment och fallstudie som naturliga alternativ. Möjligheten att utföra 

experiment utvärderades men då det inte gick att kontrollera utfallet blev fallstudie det val 
som passade bäst. Fördelen med att använda fallstudie är att den kan ge helhetsbilden av en 

process, istället för att bara vissa delar kan studeras (Gummesson, 2000). Den här studien 
baserades på en fallstudie. 
 

2.4 DATAINSAMLING 

Datainsamling kan ske på olika sätt, där en klassificering av informationen är primär 
respektive sekundär data. Primär data är den information som samlas in utifrån det som 

behövs till forskningsfrågorna, medan sekundär data är information som sammanställts för 
något annat syfte men som fortfarande kan användas för att besvara (delar) av 
forskningsfrågorna (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007). Sekundär data kan vara allt från 

information från ett företags intranät till undersökningsresultat eller tidningsartiklar 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Primär datainsamling kan ske genom observationer, 

intervjuer eller enkäter (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007).  
 
Intervjuer lämpar sig när expertiskunskap efterfrågas medan enkäter passar bra när den 

allmänna åsikten efterfrågas, angående faktorer som smak och attityder (Ejvegård, 1996). I 
kvalitativa intervjuer uppmuntras det att lämna intervjuguider vid de tillfällen respondenten 

har insikter att delge (Bryman & Bell, 2007). Dessa ändringar i intervjuns riktning kan även 
komma att förändra tyngdpunkten i en studie eftersom det kan komma upp viktigare faktorer 
än de som först var tänkta att utgöra tyngden i studien (ibid). Intervjuer kan delas upp i 

strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, där strukturgraden anger hur 
styrd intervjun kommer vara (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007). Ostrukturerad intervju 

innebär störst utrymme för respondenten att ta intervjun i den riktning denne vill, då 
intervjuaren kan ha exempelvis en öppen fråga som respondenten får svara på och på detta 
ställer intervjuaren följdfrågor utifrån det som situationen ger (Bryman & Bell, 2007). 
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Strukturerade intervjuer innebär i princip motsatsen, eftersom intervjun styrs av intervjuaren 
och det är känt vilken typ av information som ska insamlas och vilka frågor som ska ställas 

(Sekaran, 2000). Semi-strukturerade intervjuer är ett mellanting, där respondenten har ett 
visst antal ämnen eller frågor att svara på, men där den som håller intervjun kan ställa 

följdfrågor eller fördjupningsfrågor utan att följa en exakt mall (Bryman & Bell, 2007).  
 
Studien bygger både på primära och sekundära data. Primära data var observationer och 

semistrukturerade intervjuer, eftersom den information som behövdes var dels förståelse för 
hur processerna och verksamheten fungerar, dels expertiskunskap. Enkäter var inte aktuella 

eftersom inte syftet var att hitta statistik på olika attityder. Observationerna har framförallt 
pågått genom att vara ute i produktionen och följa med olika operatörer på de olika 
aktiviteterna produktionen innebär under flera skift. Syftet med observationerna var att få 

djupare förståelse för hur aktiviteterna hängde ihop, se vad som var vanliga 
produktionsproblem men även att skapa kontaktytor till operatörer för att få insikt i hur olika 

avdelningar ser på verksamheten. Yin (2009) skiljer på observation där forskaren deltar eller 
inte. Detta är bland annat för att om en observatör deltar kan det hända att det påverkar 
beteendet hos dem som studeras. I detta fall satt observatören med i olika maskiner, men 

övriga maskinister har inte lagt märke till denne och eftersom att observatören åkte med i 
flera olika maskiner har detta gjort att observation både har skett i närvaro och genom att 

studera processerna utifrån. Observationer gjordes flertalet gånger för att se att ett visst 
beteende inte kunde kopplas till en viss förare eller ett visst tillfälle. 
 

De semistrukturerade intervjuerna har till största ägt rum genom att författaren har ställt 
frågor kring ett förutbestämt ämne, där en del frågor/ämnen förberetts sedan tidigare, men 

utfallet har varit sådant att följdfrågor har ställts utifrån vilken information som erhållits 
varför dessa frågor inte förberetts. Om värdeladdade ord används då frågor ställs finns risken 
för partiskhet och påverkan i hur respondenten svarar (Sekaran, 2000). Risken finns såklart 

för att värdeladdade ord använts, då inte frågor formulerats innan vilket kan påverka vad 
respondenten gett för svar. Då intervjuaren var medveten om detta innebar det att flera 

medarbetare vid olika tillfällen frågats angående samma saker, så kallad triangulering. 
 
Sekundära data var företagsinformation som fanns på intranät, årsredovisningar, historiska 

data gällande produktion och även examensarbeten som utförts på fallföretaget. Historiska 
data med produktionsdiagram och sammanställningar av produktionsnivåer har studerats, för 

att bland annat se olika produktionsresultat som erhållits, samt få förståelse för hur 
fördelningen mellan produktionsstopp och produktionskörning ser ut. 
 

För urval av respondenter till intervjuer användes snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är en 
urvalsmetod där följande respondenter är utvalda utifrån information från föregående 

respondent (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Det innebar att den med relevant kunskap 
har efterfrågats och där luckor i information funnits har författaren i sin tur frågat denne vem 
som kan mer i området. Detta för att Boliden är en så pass stor organisation att det är bättre 

att använda dem som redan känner organisationen inifrån för att få veta vem som bör 
intervjuas. Sedan finns det även de som uttryckt sin önskan om att få berätta sin synpunkt. 

Dessutom har en del intervjuats trots att information redan erhållits av andra respondenter, för 
att se om samma svar erhålls från flera håll.  
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2.5 ANALYS AV DATA 

Yin (2009) lyfter fram fem vanliga analysmetoder för fallstudier; mönstermatchning, 

tidsserieanalys, logiska modeller, gränsöverskridande fallstudieanalys och 
förklaringsbyggande. Mönstermatchning handlar om att jämföra och analysera teori mot data 

och hitta mönster. Tidsserieanalys är kopplat till tider för utförande av experiment. Analys 
med hjälp av logiska modeller föregås av komplexa kedjor av händelser under en längre 
tidsperiod. Förklaringsbyggande är en särskild typ av mönstermatchning där kausala samband 

beskrivs, ofta i berättande form. Den sista analysmetoden författaren lyfter fram handlar om 
gränsöverskridande fallstudieanalys och innebär att minst två fallstudier måste finnas då 

dessa jämförs med varandra. (Yin, 2009)  
 
I detta arbete har analysen skett i två omgångar, men båda gångerna har det handlat om 

mönstermatchning. Även Hair et al. (2007) nämner mönstermatchning som en lämplig 
analysmetod för kvalitativa data för att dra trovärdiga slutsatser. Det var den analysmetod 

som var mest lämpad för studien, då varken flera fallstudier eller experiment genomförts. 
Dessutom handlar studien om samtida händelser och har därför inte den långa tidsaspekt som 
en del av metoderna krävde.  

 
Den första delen av analysen handlade om att utifrån teorier kring produktionsstyrning och 

processer jämföra insamlat data med teorin. Utifrån detta kunde slutsatser dras kring hur 
produktion, planering och styrning såg ut i Aitik. Med detta som grund bestod den andra 
delen av analysen i en mer iterativ process som byggde på de data som samlats in. Ett verktyg 

togs nämligen fram, utifrån teorier kring sådana verktyg och anpassades sedan för Aitiks 
operativa styrning stegvis. Först infördes några funktioner, för att sedan gå ut i produktionen 

och se om resultatet stämde med modellen. Därefter gjordes justeringar efter de parametrar 
som uppdagades. Därefter har verktyget visats till personal på Aitik som känner 
verksamheten, som har fått ge tips på hur verktyget ytterligare kan förfinas och anpassas för 

att bli användbart. Denna process skedde iterativt tills önskat resultat uppnåtts, enligt 
gruvans, skolans och författarens egna krav.  

 

2.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Det finns fyra test som vanligen använts för att bedöma kvaliteten på en fallstudie: 
konstruerad validitet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2009). Reliabilitet 

handlar om att mäta på rätt sätt så att replikat är möjliga, medan valididet anger att forskaren 
verkligen mätt det som avsetts (Ejvegård, 1996).  

 
Konstruerad validitet handlar om att identifiera rätt mätsätt för det som studeras, vilket kan 
åstadkommas genom att använda flera källor i datainsamlingen samt att nyckelpersoner läser 

igenom rapporten. Intern validitet handlar om att rätt slutsatser dras när det gäller kausala 
samband, så att inte ett samband mellan x och y egentligen är orsakat av faktor z som inte 

omnämns. Detta kan förhindras genom att göra exempelvis mönstermatchning. Extern 
validitet innebär att definiera i vilken grad resultaten är generaliserbara, vilket kan 
understödjas av teori. För att kunna skapa reliabilitet kan protokoll föras under tiden studien 

genomförs, så att samma resultat ska kunna erhållas om samma procedur genomförs igen. 
(Yin, 2009) 

 
Triangulering består i att använda olika källor för att verifiera studien och kan ske ibland 
annat val av teorier, datainsamling och val av metod  (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007). 

Författarna menar även att det inte är ett krav att använda triangulering i alla steg i en enskild 
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fallstudie, men att det är bra att vara medveten om detta för att kunna triangulera där det är 
vikigt. 

 
Rapporten har lästs igenom av handledare på Aitik för att verifiera att författarens uppfattning 

stämmer med företagets egen bild, vad gäller fakta kring fallföretaget. Dessutom har flera 
källor använts under datainsamling för att skapa en egen bild av företaget. Den information 
som samlats in har jämförts mot interna och externa dokument. För att få en så bred bild som 

möjligt av Bolidens verksamhet har intervjuer skett med produktionspersonal på flera 
avdelningar, samt med flera som innehar liknande positioner. Information har sedan samlats 

från dem som sitter på kontoren med olika uppgifter. Informationen har kompletterats och 
verifierats av information från intranätet och årsredovisningar. Dessutom har informationen 
kontrollerats med flera examensarbeten som är gjorda på samma fallföretag, där innehållet i 

rapporten stämmer överrens med författarens egen informationssamling.  
 

Det bästa skulle varit att intervjua alla medarbetare som har anknytning till ämnet som 
examensarbetet avhandlar, men det var för tidskrävande då Boliden är en stor organisation. 
Istället har ett axplock gjorts för att få bredden. Informationen har till största del varit 

överrensstämmande, men det som uppdagats är att produktionspersonalen ibland saknade 
information kring varför olika rutiner var som de var.  

 

2.7 RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten inleds med problembeskrivning (kapitel 1) och beskrivning av studiens utförande 
(kapitel 2). Därefter följer en generell företagsintroduktion till fallföretaget (kapitel 3). 

Efterkommande kapitel ger en djupare inblick i vilka maskiner som används i produktionen 
och vad dessa har för förutsättningar och begränsningar (kapitel 4). Nuläget, som besvarar 

undersökningsfråga ett ”hur sker planering och styrning av materialflödet i ett dagbrott?”, 
presenteras i kapitel 5.  
 

Undersökningsfråga två lyder: ”hur kan planering och styrning av materialflödet förbättras?”. 
Denna fråga kräver analys. Därför presenteras en teoretisk referensram (kapitel 6) som 

används för att analysera verksamheten (kapitel 7). Analysen ligger till grund för de 
förbättringsförslag som presenteras, däribland ett balanseringsverktyg avsett för beslutsstöd 
vid truckfördelning (kapitel 8). Rapporten avslutas med slutsatser, rekommendationer, förslag 

till vidare studier samt diskussion. 
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3 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Det här kapitlet börjar med en kort beskrivning av Boliden Mineral AB, för att sedan i efterföljande avsnitt ge 

en bättre förståelse för gruvverksamheten i Aitik med avseende på mineralhalter, övergripande 

produktionsbeskrivning, organisationsstruktur samt kunder.  

3.1 BOLIDEN 

År 1924 hittades guld på en myr, som kom att bli grunden för dagens Boliden. Företaget har 
sedan dess vuxit och idag omfattar verksamheten fyra gruvområden och fem smältverk. 
Boliden bryter metaller ur gruvor i Sverige och Irland, som sedan förädlas i smältverken som 

finns i Sverige, Finland och Norge (Figur 1). Metallåtervinning från elektronikskrot har också 
blivit en del av Bolidens verksamhet. Zink, koppar, bly, silver och guld finns i den malm 

Boliden bryter. (Boliden, 2013) 
 

 
Figur 1. Bolidens verksamhetsöversikt som innefattar både underjordsgruvor och dagbrott.  I Sverige har Boliden 

gruvor i Garpenberg, Bolidenområdet och Aitik. Gruvkoncentraten skickas sedan till smältverket i Rönnskär. 

(Boliden Mineral AB, 2013) 

 

3.2 AITIK 

I Aitik ligger Sveriges största koppargruva (Figur 2) och där bryter Boliden koppar, silver 

och guld ur två dagbrott. Produktionen i Aitik startade 1968 och har pågått sedan dess. 
Gruvbrytningen sker dygnet runt, året om. Med drygt 670 anställda är Boliden Gällivares 
största privata arbetsgivare. År 2012 bröts 34,3 miljoner ton malm vilket gav 67 000 ton 

koppar, närmare 52 ton silver och 2 ton guld. Målet för 2014 är att öka produktionen till 36 
miljoner ton per år, men en förstudie pågår för ytterligare en expansion till 45 miljoner ton 

per år längre fram i tiden. (Boliden, 2013) 
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Figur 1. Aitik dagbrott. (Boliden Mineral AB, 2013) 

3.2.1 Mineralhalt och hantering 

För att komma åt malmkroppar är det nödvändigt att även bryta berg som inte innehåller 
tillräckligt höga mineralhalter för vidareförädling. Mineralhalten avgör om det är malm, då 

malm är berg med mineraler som är ekonomiskt lönsamma att bryta (Hartman & Mutmansky, 
2002). Det finns tre klassificeringar av berg och avgör hur bergsmassan hanteras: miljöberg, 

gråberg och malm. Malmen vidareförädlas och en produktionsflödesbeskrivning följer i nästa 
avsnitt. Miljöberg är en speciell typ av gråberg då den på grund av dess minimala mineralhalt 
kan återvinnas, eftersom den lever upp till rätt miljökrav (Boliden, 2013). Det materialet 

bearbetas och säljs till externa kunder, vilket både skapar mervärde och dessutom minskar 
efterbehandlingsbehovet (ibid). 

 
Gråberg är den typ av berg som innehåller för höga halter mineral för att återanvändas, men 
för låga halter mineral för att vidareförädlas. Därför läggs gråberg på gråbergstippar och täcks 

sedan med jord. Boliden arbetar kontinuerligt med efterbehandling för att återställa miljön. 
(Bergstrand & Åkerström, 2006) 

 

3.2.2 Produktionsflöde 

En övergripande processbeskrivning (Figur 4) av Aitiks produktion följer här. 

Produktionsprocessen startar med borrning och laddning. När ett område är färdigt förberett 
är det dags för sprängning (Figur 3). Sprängning sker en till två gånger per vecka. 
Grävmaskiner lastar sedan dessa bergmassor som sprängts lös på truckar (stora dumprar, 

även kallade bergstruckar). Beroende på vad det är för berg kommer truckarna att köra till 
olika destinationer. Gråberg körs till gråbergstippar, miljöberg till miljöbergstippar och malm 
vidareförädlas och körs därför till krossar. (Boliden, 2013) 
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Figur 3. Sprängning i dagbrottet. På bilden syns även kross 285. (Boliden Mineral AB, 2013) 

 
Malmen krossas i en kross och därifrån transporteras materialet på transportband till 

mellanlager och vidare in till anrikningsverket. När malmen når anrikningen är första steget 
malning varpå mineralen separeras från icke-mineralhaltigt berg genom flotation. Flotation är 

den metod där separation av mineraler och gråberg sker genom att få mineralerna att flyta 
upp i skum.  Därefter sker förtjockning, avvattning och filtrering och slutprodukten är 
kopparkoncentrat. (Boliden, 2013) 

 

 
Figur 4. Produktionsprocessen för malm i Aitiks dagbrott. Bilden illustrerar malmens väg från berg till koncentrat, 

där denna studie riktar in sig på de första processstegen med lastning, transport och krossni ng. (Boliden Mineral AB, 

2013) 
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3.2.3 Organisation 

Nedan illustreras organisationsstrukturen i Aitik koppargruva. Aitikområdet har en 

övergripande chef som har stödfunktionerna; ekonomi, HR och arbetsmiljö. Organisationen 
är därefter indelad i fyra avdelningar med en chef per avdelning; planerings-, gruv-, el- och 

anrikningsavdelning. På varje avdelning finns det underenheter med en chef per underenhet. 
På planeringsavdelningen finns enheterna produktionsplanering, geologi, service och förråd. 
Gruvavdelningen består av enheterna produktion, tillredning och produktionsunderhåll. 

Anrikningsavdelningen har tre underenheter; underhåll/infrakt (med infrakt menas 
transportband som transporterar malm från krossar till anrikningsverk), produktion/underhåll 

och process/kvalitet. Elavdelningen består av enheterna anriknings-el och gruv-el. 
 
 

 
Figur 5. Organisationsstrukturen över Aitikområdets verksamhet. 

 
Som Figur 5 visar är själva produktionen uppdelad i två olika avdelningar: gruva och 
anrikning, där gruva inkluderar allt fram till och med tippning i krossar, medan 

anrikningsavdelningen tar hand om allt från och med krossar fram till slutprodukt 
(gruvkoncentrat). Kopplat till detta finns även två styrsystem för produktionen, där 

gruvavdelningen har ett och anrikningsverket har ett annat produktionsstyrningssystem 
(Dispatcher, 2013). 
 

3.2.4 Kunder, behov och priser 

Gruvans direkta interna kund är det så kallade anrikningsverket. Efter anrikningsverket väntar 
även en hel del andra processsteg i smältverket i Rönnskär, innan produkterna når externa 

kunder. (Boliden, 2013) 
 
Anrikningsverket ligger också i Aitik och gruvan anpassar därför produktionsvolymerna efter 

anrikningsverkets behov, som består i krav på mängder och mineralhalter. Anrikningsverket 
har ett kontinuerligt produktionsflöde, men eftersom gruvan inte alltid kan leverera malm i 

jämn takt finns det två lager placerade mellan gruvan och anrikningen. Det mindre 
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mellanlagret rymmer ca åtta timmars behov medan det större som ligger i anslutning till 
anrikningsverket rymmer ett lager motsvarande två dagars produktion. Transporten från 

krossar till mellanlager och vidare till anrikningsverket går på transportband. Syftet med 
mellanlagren utöver att säkerställa det jämna flödet är att minska risken för stopp i 

anrikningsverket även om gruvproduktionen måste stanna ibland både för planerade och 
oplanerade stopp. (Yngström, 2012) 
 

Det koncentrat anrikningen framställer transporteras vidare till Rönnskär och där fortsätter 
vidareförädlingen. Kopparmetallen säljs vidare till valstråd- och koppartrådstillverkare (ca 20 

kunder). Till Bolidens smältverk kommer 25 % av kopparn från deras egna gruvor vilket 
innebär att till stor del måste Boliden köpa in koppar från andra gruvor. (Marklund, 2012)  
 

Enligt 2012 års årsredovisning har Aitik producerat endast 1/3 av behovet för Rönnskär och 
en stor del av kopparn är därför importerad. Mineralpriserna sätts på den globala marknaden, 

London Metal Exchange (LME). Basmetaller som tillverkas i smältverk har nästan identiska 
slutprodukter och kunder kan enkelt byta leverantörer. (Boliden, 2013) 
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4 PRODUKTIONSBESKRIVNING 

För att ge läsaren bättre förståelse för produktionen kommer här en mer detaljerad beskrivning av 

grävmaskiner, truckar, krossar, transportband och underhåll.  

 

4.1 GRÄVMASKINER 

Aitik har för närvarande lingrävare (Figur 6) och hydraulgrävare, samt mindre hjullastare till 
förfogande vid lastning av bergmassor. 
 

 
Figur 6. Lingrävmaskin i Aitik. (Marklund, 2012) 

 
Tabell 2 sammanställer de olika modeller som finns, samt kapaciteter och antal. Kapaciteten 

är ungefärlig eftersom det förutom rent tekniska begränsningar, finns en del andra 
omständigheter som påverkar lastningen så som bergdensiteten och vilken sorts truck som 
lastas (Dispatcher, 2013).  

 
Tabell 2. Grävmaskiner och kapaciteter. 

Grävmaskin Modell Kapacitet (ton/h) Antal 

Lingrävare P&H4100 4000 3 

Lingrävare Bucyrus 495 4500 1 

Hydraulgrävare Komatsu PC5500 2500 2 

Hjullastare CAT 994 2000 2 

 
I dagsläget går det inte att se den exakta lastvikten och grävmaskinisterna måste räkna antalet 

laster för hand, eftersom systemen inte fungerar sedan en lång tid tillbaka (Grävmaskinist, 
2013). Antalet laster sammanställs per skift och rapporteras in i systemet (Dispatcher, 2013).  
 

När problem uppstår med grävmaskiner prioriteras dessa högt eftersom det stoppar hela 
efterföljande flödet och truckköer snabbt bildas (Truckförare, 2013). Vid lastningen har 

grävmaskinisten en karta till hjälp som med färgkodning (Tabell 3) visar vad det är för berg 
som lastas, eftersom mineralhalten avgör var berget ska tippas (Grävmaskinist, 2013). 
Grävmaskinisternas upplärning varierade, då en del fick utbildning i flera månader medan 

andra fick upplärning under några enstaka skift.  
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Tabell 3. Färgkoders betydelse på lastningskarta. 

Färg Betydelse 

Svart Brutet 

Blå Malm 

Röd  Gråberg 

Grön Miljöberg 

Gul Förbjuden zon pga rasrisk, vägar osv. 

 

4.2 TRUCKAR 

Två olika storlekar av bergstruckar används för att transportera bergmassor från salvor till rätt 

destination. Båda truckmodellerna ägs av Caterpillar, där Aitik hyr in både utrustning och 
underhåll. Caterpillar har därför en egen verkstad på Aitikområdet, PON Equipment dit 

truckar lämnas in för underhåll.  

 
Figur 7. En truck CAT 795 med nominell last 313 T. 

(Boliden Mineral AB, 2013) 

 

I dagsläget har produktionen totalt 32 stycken truckar till förfogande (Tabell 4), varav 10 
stycken CAT 795 (Figur 7) och 22 stycken CAT 793. De större (CAT 795) har nominell last 

på 313 ton, medan de mindre (CAT 793) tar 218 ton.  
 
Tabell 4. Truckmodeller, nominell last och antal. 

Truck Nominell last Antal truckar 

CAT 795 313 T 10 

CAT 793 218 T 22 

 
Truckarnas cykeltider mäts från tippning till nästa tippning och registreras automatiskt i 

Bolidens datasystem (Utbildningssamordnare, 2013). Dessa tider varierar även för truckar 
som kör samma sträckor eftersom truckarna utsätts för väderpåverkan såsom halka, dimma 

och lera (Korttidsplanerare, 2013). Truckarna har inte vinterdäck, så konstant vägunderhåll är 
nödvändigt under vintertid (Truckförare, 2013). Cykeltiderna påverkas även av förarnas 
kunskaper och körstil. Cykeltiderna varierar också då det kan uppstå köer vid grävmaskiner, 

krossar och på tippställen. Utbildningen för truckförarna ser likadan ut för alla, där de varvar 
teori med praktik (Utbildningssamordnare, 2013). 

 
Bemanningen av truckar är 4 personer på 3 truckar vilket innebär att trucken i teorin i princip 
ska kunna köra hela tiden. Detta är dock inte alltid fallet eftersom trucken ibland körs till 

”rastplatsen” och inväntar nästa förare.  
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Där utrymme finns för dubbelsidig lastning kan truckar ställa sig färdigt i lastningsposition 
medan grävmaskinen lastar en truck på andra sidan (Yngström, 2012). Detta innebär att 

direkt när en truck är färdiglastad kan grävmaskinen börja lasta en annan truck, vilket 
minimerar slöseri av tid. Osäkrare truckförare inväntar klartecken från lastare innan de backar 

in (Utbildningssamordnare, 2013). 
 
Truckarna har dataskärmar levererade från Caterpillar där de ser vilken rutt de ska ta. Dessa 

dataskärmar är kopplade till det produktionssystem som gruvproduktionen har till stöd. 
Dispatchern ska kunna se på en skärm en överblick över hela gruvan, men eftersom inte 

datasystemet sedan en tid tillbaka fungerar helt, då WLANet inte fungerat som det borde, har 
detta gjort att inte heller datasystemet har kunnat användas fullt ut (Dispatcher, 2013). När en 
maskin stannar är det ibland svårt att avgöra hur länge maskinen kommer stå och det är inte 

alltid dispatchen blir informerad direkt om detta stopp och alltså kan det dröja innan 
omplaceringar sker (ibid). Ännu ett dilemma är de tillfällen truckförarna inte vet varför de 

står och köar, då de ibland bara inväntar placering.  
 

4.3 KROSSAR 

I Aitik finns idag tre krossar av två olika modeller. Krossarna ingår organisatoriskt i 

anrikningsverket och delar därför styrsystem med anrikningen. Det är ABB som levererat 
detta och programmet visualiserar processerna på skärmar, där operatörerna i praktiken kan 

styra allt med smart phones (Krossoperatör, 2013).  
 
Den äldsta krossen, kross 165, har en kapacitet på att krossa ca 4000 ton/h. Krossen består 

egentligen av två krossar; kross 4 och kross 5, med två matare per kross. I dagsläget körs 
endast en kross i taget, men innan ABBs styrsystem implementerades kunde de köra båda 

krossarna samtidigt. Då kunde tre av matarna krossa samtidigt och kunde alltså producera 
utan att nöta lika hårt på utrustningen. Denna kross är känslig för frysning, det räcker med ett 
par lass som innehåller lite mer snö så fryser det och då tar det 1-2 dygn innan krossen är 

igång igen. En fördel med kross 165 är att den är relativt okänslig för skut (grova klippblock 
som ibland måste sprängas/knackas ytterligare för att kunna gå in i krossen). Att kross 165 

inte är så känslig för skut beror bland annat på att om kross 4 stannar kan de ta emot trucklass 
i kross 5 istället och fortfarande går alltså kross 165 hela tiden. Dessutom kan krossen 
fortsätta mata igenom malm även om ett skut kommer eftersom den så kallade rammern 

(skutknackaren) inte stoppar matningen. (Krossoperatör, 2013) 
 

 
Figur 8. Kross 285 (Boliden Mineral AB, 2013) 
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De två nyare krossarna, kross 285 och kross i dagen (KiD) har kapacitet till att krossa 8000 
ton/h vardera. Kross 285 (Figur 8) är placerad längst ned i det största dagbrottet medan KiD 

(Figur 9) ligger helt i anslutning till det första och mindre mellanlagret. Inkörningen på dessa 
krossar har varit mer problematisk än väntat och har därför orsakat produktionsbortfall. Kross 

285 och KiD är känsligare för skut än kross 165, då lamellmataren som förser krossen med 
malm stannar så fort ett skut kommer och operatörerna måste knacka det med rammern. 
Kross 165 har bordmatare istället för lamellmatare och truckarna lastar därför direkt in i 

fickorna. Lamellmataren går allt mellan 10-24m/min. Om de kör full produktion i kross 165 
måste kross 285 dra ned lamellmataren till 10-11m/min, eftersom de delar transportband. Det 

händer i princip aldrig att krossarna körs på 24 m/min men KiD ligger på ca 20m/min. 
(Krossoperatör, 2013) 
 

Att krossarna lätt stannar och är känsliga innebär produktionsförluster eftersom truckar lätt då 
köar bort tid i väntan på att få tippa sina lass. Dessutom är avstånden så stora mellan de olika 

krossarna och truckarna kör förhållandevis sakta, vilket gör att dispatchen ogärna dirigerar 
om truckarna om det inte är så att krossen blir stående längre stunder. (Dispatcher, 2013)  
 

 
Figur 9. Kross i dagen (KiD). (Boliden Mineral AB, 2013) 

 

4.4 TRANSPORTBAND 

Efter att malmen krossats i någon av krossarna transporteras materialet på transportband till 

ett gemensamt mellanlager, varifrån det går på ett gemensamt långband (Figur 10) upp till det 
större lagret intill anrikningsverket. Även därifrån fortsätter malmen på transportband in till 
vidareförädlingen i anrikningsverket. (Projektledare Infrakt, 2013) 
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Figur 10. Det 7 km långa transportbandet går från mellanlagret till det stora lagret intill anrikningsverket. 

(Boliden Mineral AB, 2013) 

 
Transportbanden har en del tekniska och konstruktionsmässiga begränsningar som avgör hur 

många ton i timmen de kan transportera (Projektledare Infrakt, 2013). KiD har ett eget 
transportband till mellanlagret, medan kross 165 och 285 delar transportband dit. Det gör att 

kross 165 och kross 285 aldrig kan köra full produktion samtidigt i dagsläget (Krossoperatör, 
2013). Det är styrt så att transportbandet från kross 165 (BT1380) stannar om det på det 
gemensamma transportbandet för kross 165 och kross 285 (BT1120) är mer än (El Infrakt, 

2013): 
- 10 500 ton/h på de första 60 metrarna  

- 8 500 ton/h på de första 390 metrarna 
- totalt 690 ton lastat på bandet 

För att kontrollera tonnen har det gemensamma transportbandet (BT1120) en laserscanner 

samt en våg med fyra celler.  

 
Figur 11. Transportband i Aitik (figuren är inte skalenlig). 
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Hastighet för transportbanden från kross 285 är 3,8 m/s. Hastighet för transportband från 
kross 165 (som kallas BT1380) är 2,3m/s för det lutar utför. Däremot långbandet går 4,1m/s. 

(ABB styrsystem, 2013) 
 

Tidigare var stopp i transportbanden relativt vanliga, men styrsystemet innehåller i dagsläget 
en rad förbyggande prioriteringar som har minskat stoppen. Fortfarande kan bandet stanna 
om det blir för tunglastat eller om mellanlagret framför är för fullt, men oftast hinner 

systemet stoppa banden innan det blir för fullt, då det finns nivåmätare. (El infrakt, 2013) 
 

4.5 UNDERHÅLL 

I gruvan används systemet Maximo för att rapportera in fel som uppstår och blir alltså en 
slags arbetsorder för mekaniker. I rapporten kan den som felrapporterar ange hur viktig 
maskinen eller ärendet är, för att ge underhållsavdelningen en chans att välja rätt maskiner. 

Det mesta underhållet på truckarna sköts av Caterpillars egen verkstad på Aitikområdet. De 
tar i snitt in 1-2 truckar per dygn för underhåll (Dispatcher, 2013). 

 
Det planerade underhållet i gruvan läggs in för att matcha anrikningsverkets planerade 
underhåll. Anrikningsverket har bland annat underhåll på krossar och då försöker gruvan 

anpassa så att den grävmaskin som huvudsakligen skulle skicka sin malm till den krossen får 
stå samtidigt för att minimera produktionsbortfallet (Yngström, 2012).  
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5 PLANERING OCH STYRNING 

I detta kapitel kommer undersökningsfråga ett besvaras:  

Hur sker planering och styrning av materialflödet i ett dagbrott? 

 

5.1 PLANERING 

Årligen skapas en övergripande budget där det framgår vad målet för gruvbrytningen är. 
Utifrån den tas en tremånadersplan fram av en långtidsplanerare och revideras en gång i 
månaden. Tremånadersplanen bryts ned varannan vecka i femveckorsplaner av en 

korttidsplanerare som räknar ut hur mycket malm och gråberg det finns i olika salvor och hur 
mycket som kan brytas varje dag samt var, så att inte malmbrist uppstår. I 

femveckorsplanerna planeras hur mycket som bör köras utifrån tillgängliga maskiner. 
Korttidsplaneraren har även uppföljning av föregående veckas produktion, hur det gick och 
tar hänsyn till det när planering görs för nästa veckas tonnage. I korttidsplanen läggs även de 

planerade stoppen in. (Korttidsplanerare, 2013) 
 

Sekvensen för brytningen är viktig för att inte bara hålla den plan som är för dygnet, utan för 
att även hinna ned i tid till de nivåer som planerats (Sektionschef produktionsplanering, 
2013). Den dagliga styrningen från planerarnas sida sköts av ytterligare en korttidsplanerare, 

vars uppgift är att bemöta de problem som uppstår i produktionens nuläge och samtidigt styra 
så gott det går mot planerat tonnage (Korttidsplanerare, 2013). Detaljnivån på planeringen är 

ännu högre, för att körningen ska fungera. I dagsläget har dock organisatoriska justeringar 
skett med denna post eftersom planeringsavdelningen stod för att lösa problem som uppkom 
men det uppstod glapp mellan planeringsavdelningen och produktionsavdelningen. Därför 

ligger denna position nu på produktionssidan för att vara närmare produktionen.  
 

Målvärden för ton brutet malm och gråberg per månad beror på en del olika faktorer så som 
var i gruvbrytningssekvensen gruvan ligger till och vädret. Planeringsverktyget som används 
i dagsläget är främst Microsoft Excel. (Korttidsplanerare, 2013) 

 

5.2 FLASKHALSAR OCH SKIFTGÅNG 

Produktionen är tryckande, med produktionsmålet att nå budgeterat tonnage av malm och 

gråberg. Detta innebär att så fort produktionen kör, så kör de maximalt utifrån tillgänglighet 
och styr mot budget för att nå önskade mängder malm och gråberg. 
 

Flaskhalsar finns, men är på ett helt annat sätt flytande än i många andra industrier. Detta för 
att det är en dynamisk produktion, där gruvans dagsform avgör vad som begränsar flödet. 

Flaskhalsen kan också variera flera gånger under ett skift eftersom det under en tidsperiod 
kan vara grävmaskinerna som begränsar, för att i nästa stund vara krossarna som begränsar 
materialflödet (Dispatcher, 2013).  

 
Dagbrottet i Aitik är stort till ytan, vilket gör att de naturliga fysiska mötesplatserna är 

begränsade och personalen lämnas till att utnyttja den teknik som finns tillgänglig. 
Processerna som pågår kräver personal för varje enhet och det blir lätt så att personalen gör 
allt för att den enskilda processen ska gå bra. Personalen går skiftgång, då produktionen är 

igång dygnet runt, året om. Lätt kan det bli så att det viktiga är att det egna skiftet går bra, 
men att det gör att suboptimeringar uppstår mellan skiftlagen. Eftersom många personer är i 

rörelse krävs det mycket för att försäkra sig om att rätt personal får rätt information. 
Organisatoriskt är krossarna placerade under anrikningsverket i styrningen och rapportering, 
men fysiskt ligger de i gruvan och krossarnas tillgänglighet påverkar gruvans produktion 
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direkt, då krossarna ligger som nästa länk. Därför lämnas större ansvar på dem att kontakta 
gruvan när problem uppstår. 

 

5.2.1 Daglig styrning 

Den operativa styrningen av produktionen sker från kontrollrummet av en dispatcher 

tillsammans med arbetsledarna och korttidsplaneraren. Arbetsledaren sköter bemanningen, 
medan dispatchern har konstant kontakt med produktionen via en comradio. Samtliga som 
befinner sig i gruvan, både vad gäller Bolidens personal och all övrig extern personal är 

tvungna att ha med sig en comradio, av säkerhetsskäl. Till sin hjälp har dispatchern ett 
produktionsstyrningsprogram, Minestar. Programmet kan bland annat styra truckarna och det 

går att i realtid se hur effektiv produktionen är i olika diagram. Dock har gruvan haft problem 
med sitt WLAN i flera år och därför har inte programmet kunnat användas, mer än i 
begränsad form. Praktiskt taget har detta inneburit att dispatchern styr gruvproduktionen 

manuellt. Dispatchern är alltså den som tar emot alla produktionsstörningar som uppstår i 
gruvan och skickar ut mekaniker vid behov, samt fördelar om truckar beroende på om 

grävmaskiner eller krossar har problem.  
 
Minestar har många funktioner, däribland går det att se när grävmaskinerna lastar truckar, hur 

mycket kö det är per grävmaskin, hur många truckar som är på verkstad för att bara nämna 
några få. Eftersom personalen styrt gruvan manuellt de senaste åren menade flera av dem 

som arbetar med dispatching att de inte kommer ihåg alla funktioner som systemet har och att 
de kommer gå en kurs om programmet så fort nätet fungerar igen, så att operativa styrningen 
av gruvan kan ske mer effektivt. Det har också framkommit att även när nätet fungerade 

användes inte Minestar som styrmedel, utan enbart som stöd i styrningen. Främst handlade 
det om bristande tillit till programmet, eftersom det var främmande att lämna över styrningen 

till ett program där personalen inte kände sig trygg med de val programmet gjorde. 
Programmet tar inte hänsyn till att kross 285 och kross 165 delar transportband.  
 

Varje skift har sitt sätt att fördela personalen och kan styra fritt hur de placerar truckar och 
personal. Efter flera samtal med olika dispatchers har det framkommit att erfarenhet är det 

som leder till hur de fördelar truckarna. De kan själva välja om de övertruckar alternativt 
undertruckar. Varje skift följs upp på hur många ton de har levererat, både vad gäller malm 
och gråberg. Beroende på hur tidigare skift kunnat nå aktuella produktionsmål kan det hända 

att det varierar en del i prioriteringen mellan att bryta och transportera malm eller gråberg. 
 

Vid en optimal fördelning av truckar till olika lastmaskiner skulle inte truckstorlekar blandas 
eftersom de två olika storlekarna på truckar ger olika lastspalter (Arbetsledare transport och 
lastning, 2013). Flertalet av de som sitter med den operativa dagliga styrningen menar att 

riktlinjer och produktionsmål är bra, men att det många gånger handlar om att göra det bästa 
av situationen och tillverka utifrån tillgängliga maskiner. Flera var därför skeptiska till att 

detaljplanera produktionskörningen, eftersom verkligheten ändå kommer se annorlunda ut, 
bland annat på grund av att maskintillförlitligheten är låg. Det är även svårt att få all 
information att komma vidare för att det är stora ytor och många olika skift som arbetar. De 

riktlinjer som ett skift kört efter en dag kan nästa skift missa om inte informationen går fram. 
Informationsflödet försvåras eftersom planerare går dagtid vardagar, medan produktionen 

sker dygnet runt, året om. 
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6 TEORIER 

I den första delen av teoriavsnittet (6.1) presenteras teorier kring produktionsstyrning som används för analys 

av nuläget. Andra avsnittet (6.2) beskriver teorier angående linjärprogrammering och det specifika så kallade 

transportproblemet, som lösningsförslaget baseras på. 

 

6.1 PRODUKTIONSSTYRNING 

En produktionsanläggning kan styras på en mängd sätt. Nedan följer teorier kring 
kundsynsätt, produktionsstrategier, produktionsbegränsningar (flaskhalsar), vikten av att se 

helheten, basera beslut på fakta, maskintillförlitlighet och standardisering. Teoriavsnitt 6.1 
avslutas med en definition av dispatching.  

 

6.1.1 Kunder 

Kunder är de som organisationen skapar värde för (Bergman & Klefsjö, 2010), och kan syfta 
på dem som köper produkter av ett företag, dem som vårdas på sjukhus men även elever i en 

skola är en typ av kunder (McNealy, 1994). Bergman och Klefsjö (2010) lyfter fram att 
kunder kan kategoriseras som antingen externa eller interna. Organisationen finns till för 

kunden, vilket innebär att kundens behov även blir organisationens behov och målet för 
organisationen är att uppfylla dessa behov (McNealy, 1994). I de fall de interna kunderna 
också tillfredställs har de större möjlighet att genomföra ett bra jobb och alltså, i 

förlängningen ökar det sannolikheten att de externa kunderna också blir nöjdare (Bergman & 
Klefsjö, 2010). 

 

6.1.2 Produktionsstrategi 

Ett sätt att definiera produktionsstrategin är att dela upp produktionsformen i tryckande 
respektive dragande produktion. Tryckande produktion kännetecknas av att produktionen 

trycker ut produkter så fort material finns tillgängligt (Hopp, 2008). Dragande produktion 
handlar om att rätt antal produkter, av rätt sort ankommer precis när den behövs, till rätt ställe 

(Liker, 2004). Den renaste formen av dragande produktion är enstycksflöde, där en produkt 
kommer precis när den behövs, dit där den behövs (ibid).  
 

6.1.3 Flaskhalsar, Theory of Constraints 

Genom att ta reda på och studera hur produktionen ser ut i en viss anläggning kan det bli 
synligt vilka maskiner som begränsar flödet, dvs. vilka som bildar så kallade flaskhalsar och 

alltså bestämmer maximal produktionstakt. Förlorad tid i en flaskhals går inte att ta igen och 
därför bör en sådan station producera maximalt hela tiden, men däremot gör det ingenting om 
en icke-flaskhals står still den tid som motsvarar överkapacitet (Goldratt & Cox, 1993). 

 
I oregelbunden produktion är det ofta mycket svårt att balansera tillgänglig kapacitet mot 

behovet. Detta leder till att vissa stationer har långa köer, medan andra maskiner är utan 
material. De stationer som överbelamrats är så kallade flaskhalsar och där är kapaciteten lika 
med eller mindre än behovet. (Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 

 
I produktion där det finns flera produkter som tar olika tid i olika maskiner är det möjligt att 

så kallade flytande falskhalsar uppstår, där det beroende på vilken produkt som produceras 
innebär att olika produktionssteg kan vara det begränsande steget (Hopp & Spearman, 2008).  
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6.1.4 Helhetsbildens betydelse 

För att åstadkomma en lärande organisation skriver Bergman och Klefsjö (2010) att det är 

viktigt att ha förståelse för helheten. Det är förvisso bra att en organisation har koll på sina 
processer, men för att nå framgång bör organisationen även förstå kopplingarna mellan de 

olika processerna. Detta för att undvika suboptimeringar, men också för att förstå de goda 
effekterna av kopplingarna (Bergman & Klefsjö, 2010).  
 

6.1.5 Beslutsfattande 

Det låter som sunt förnuft att beslut ska baseras på fakta, men faktum är att många beslut inte 
grundas på fakta, utan fattas bara för att det känns rätt eller för att det var en stressig situation. 

Bergman och Klefsjö (2010) menar att en förutsättning för att kunna basera beslut på fakta är 
att inte låta slumpen styra, utan att urskilja vad variation beror på och utreda skillnaderna 
mellan verkliga orsaker och så kallat brus. Författarna menar även att många företag ofta 

mäter sina processer, men inte analyserar insamlade data. Författarna menar vidare att företag 
borde sammanställa relevant information, analysera vad produktionsvariationer beror på och 

därigenom arbeta med att förbättra processerna och minska variationen.  
 
Carlzon (1986) menar att beslut ska fattas av personer som är ute i verksamheten som möter 

problemen. De ska ha rätt resurser och befogenheter för att analysera problemet och 
möjligheterna för att sedan fatta de beslut som krävs (Carlzon, 1986). Beslutsfattande kan ske 

på olika nivåer, där en del beslut är så rutinmässiga att de är självklara, medan en del andra 
beslut kräver regler för hur de ska hanteras eller ytterligare analyseras innan beslut kan fattas 
(MacCarthy & Wilson, 2001). Vidare skriver MacCarthy och Wilson (2001) att 

datorbaserade beslutsstöd endast fungerar om de helt och hållet passar in på de beslut som 
ska fattas. 

 

6.1.6 Standardisering 

I Toyota Production System, som är grunden för det som idag omnämns som lean 
production, är standardiserade arbetssätt en viktig ingrediens. Standardiserat arbetssätt har två 

syften; dels att skapa rutiner för medarbetare och skapa en plattform för förbättringsarbete, 
dels att ge medarbetarna förutsättningar för att hålla den produktionstakt som krävs för att 

hålla produktionsflödet i takt (Hopp & Spearman, 2008). Standardisering kan även handla om 
att standardisera de delar som ingår i en viss produktion, för exempelvis samma verktyg ska 
kunna användas i tillverkning av flera olika sorters produkter (Hopp, 2008).  

 

6.1.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan mätas på olika sätt beroende på vad det är för process det handlar om, men 

i grund och botten handlar om att över tid mäta hur konsekvent en maskin, produkt eller 
tjänst är i att prestera och leverera. Ett vanligt mätetal som ofta används för att kvantifiera 

tillförlitligheten på en produkt eller ett system är medeltiden till fel (mean time to failure, 
MTTF). (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 
 

Genom att skapa tillförlitliga processer finns mycket att vinna, då planeringen faktiskt får 
betydelse och tid för omarbetning på detaljer minskar. Genom att arbeta med processer 

exempelvis med statistisk kontrollstyrning går det att skapa tillförlitligare processer, där det 
följs upp att produktionen tillverkar inom givna toleranser och att förbättringsarbete sker där 
så inte är fallet (Arjunan, 1991). Ajurnan (1991) lyfter även upp vikten av att göra rätt från 

början, genom att producera rätt vara, i rätt mängd på rätt sätt.  
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6.1.8 Dispatching 

Dispatching handlar om att utöva rollen som tilldelare, alltså att välja och placera arbeten i 

den ordning de ska utföras vid olika arbetsstationer. Normalt sett görs dispatching efter någon 
slags prioritering, för att nå uppsatta mål och krav. Ofta går det inte att tillfredställa alla, men 

det handlar om att minimera förseningar och göra det så bra som möjligt. Dispatch-
prioriteringar/regler och den typen av information bör av naturliga skäl hållas uppdaterad. 
(Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 

 
I denna rapport syftar dispatching till det fördelningsarbete en så kallad dispatcher utför som 

innebär att utifrån produktionsförändringar, styra om truckar mellan grävmaskiner och 
krossar/tippar.  
 

6.2 LINJÄRPROGRAMMERING OCH OPTIMERING 

Här följer presentation av två olika typer av linjärprogrammering, dels det specifika så 
kallade transportproblemet dels en beskrivning av Microsoft Excels tillägg problemlösaren 

som använder simplex för att hitta lösningar till linjärprogrammeringsproblem.  
 

6.2.1 Transportproblemsmodellen 

Det generella transportproblemet består i att distribuera en vara från en leverantör (källa) till 
en kund (destination). Den generella modellen för detta bygger på att minimera totala 
transportkostnaden. (Hiller & Lieberman, 2010) 

 
För att använda linjärprogrammering för att lösa problem bör processen börja med att besvara 

följande tre frågor (Hiller & Lieberman, 2010): 
- Vad är det för beslut som ska fattas? 
- Vad är begränsningarna till dessa beslut? 

- Vad är det övergripande mätetalet till dessa beslut? 
 

Modellen begränsas av att (1) källorna ska ha ett fast antal av en vara som ska distribueras, 
(2) destinationerna på motsvarande sätt ska vara i behov av ett fast antal av en vara, och (3) 
efterfrågan är lika med utbud. Om detta inte är fallet bör så kallade dummy variabler införas. 

I många fall behöver denna typ av problem heltalslösningar, men detta innebär att även 
kvantiteterna som ska distribueras är heltal. (Hiller & Lieberman, 2010) 

 
Tabell 5. Beskrivning av variabler. 

Variabler Förklaring 

m Källor 

n Destinationer 

ki Utbud från källa 

di Behov från destination 

cij Kostnad per enhet distribuerad från källa i 
till destination j 
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Tabell 5 presenterar förklaringar för de olika variablerna. För att hitta möjliga lösningar är 
alltså totalt utbud lika med total efterfråga: 

 

∑  

 

   

 ∑  

 

   

 

 
Om Z är den totala transportkostnaden och xij (i=1,2, … m, och j = 1,2, …, n) är antalet 
enheter som ska distribueras från källa i till destination j, ger det följande 

linjärprogrammeringsformulering (Hiller & Lieberman, 2010): 

           ∑∑      

 

   

 

   

 

Med avseende på 

∑                     

 

   

 

∑                     

 

   

 

Och  
                        

 

6.2.2 Problemlösaren 

Det går att räkna ut komplexa ekvationer för hand men det är tidsödande, då det innebär 

stegvisa uträkningar, så kallade iterationer (Andersson, 2008). Ett av de vanligaste verktygen 
är Microsoft Excels tillägg problemlösaren (ibid). I Excel kan problemlösaren hantera 200 
justerbara celler, kombinationer källa-destination (Microsoft Office, 2013). 

 
För att bygga en modell i Excel gäller det att placera materialet på ett logiskt sätt, där cellerna 

representerar de krav som linjärprogrammeringsformuleringen innebär. Problemlösaren 
använder sig av simplex för att lösa transportproblemet och det är därför inte nödvändigt att 
utbud måste motsvara efterfrågan. Däremot finns det särskilda program som kan lösa 

transportproblemen mycket snabbare än problemlösaren, då det går att skapa genvägar i 
lösningar, för just transportproblemet. (Hiller & Lieberman, 2010) 
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7 ANALYS 

I detta kapitel analyseras insamlade data utifrån den teoretiska referensramen. Analysen ligger till grund för 

det verktyg som presenteras i kapitel 8. Kapitel 7 och 8 besvarar studiens andra undersökningsfråga i och med 

att förbättringsförslag presenteras. 

 

7.1 KUNDER 

McNealy (1994) betonar att organisationen finns till för kunden och därför börjar detta 
analysavsnitt med att se över hur Aitik uppfyller kundernas behov. Då gruvan är det första 

steget i framställandet av koppar är det av stor vikt att uppfylla de interna kundernas behov. 
Anrikningsverket kan ses som den första interna kunden eftersom uppdelningen mellan gruva 

och anrikning är så tydlig rent organisatoriskt, vilket också har märkts i samtal med personal 
på de båda avdelningarna. McNealy (1994) menar att målet för en organisation är att uppfylla 
kundens krav. Det betyder att precis som det sker idag, ska gruvan på samma sätt fortsätta 

samarbeta med anrikningsverket för att deras behov ska mötas. Dessutom ska Aitikområdet, 
alltså gruvan tillsammans med anrikningsverket, även se till att fylla de behov Rönnskär har 

utifrån det Aitik har lovat att leverera. Den budget Aitik upprättar kring tonnage malm och 
gråberg för året är till för att gruvan ska möta anrikningsverkets behov, som i sin tur ska 
leverera sin produkt till Rönnskärs smältverk. Årsbudgeten bryts ned i månader, veckor och 

dygn för att kunna följa upp hur produktionen ligger till i förhållande till planerat. Precis som 
beskrivet tidigare är det även viktigt att gruvan håller produktionstakten och det grova 

produktionsplanen i stora drag för att nå önskade nivåer och malmkroppar i tid.  
 

7.2 PRODUKTIONSSTRATEGI 

Den produktionsstrategi som tillämpas i gruvan är långt ifrån enstycksflöde, utan kan snarare 

beskrivas som tryckande produktion. Hopp (2008) menar att tryckande produktion sker då 
när produktionen går igång så fort materialet finns tillgängligt. Eftersom marknaden inte är 

mättad för koppar, betyder det att allt gruvan kan få ut säljs. Efterkommande produktionssteg 
är krossar och därefter anrikningsverket, där båda dessa enheter kan producera mer än vad 
som görs i dagsläget. På ett sätt kan det därför beskrivas som att det även finns ett drag, 

eftersom att både interna och externa kunder tar allt som kommer. Liker (2004) beskriver 
dock dragande produktion som att rätt antal produkter ankommer vid rätt tid i rätt mängd, 

vilket inte beskriver strategin Aitik använder. Istället produceras allt som går för att förse 
anrikningsverket med material, där mellanlagren används som buffertar för att täcka upp för 
produktionsbortfall i form av planerade och oplanerade stopp. I dagsläget säljs allt som 

produceras och marknaden är växande (främst i utvecklingsländerna). För att hålla 
verksamheten igång krävs att storskalsfördelar skapas, eftersom malmen som bryts i Aitik 

innehåller låga halter koppar. I praktiken betyder det att det produceras maximalt, utifrån de 
maskiner som finns tillgängliga. Produktionen styrs dels mot att möta de behov 
anrikningsverket har, dels mot att hålla den stora planen för gruvan för att nå rätt bergnivåer i 

tid. Gruvan kan således fortsätta maximera tonnaget utifrån maskiner, så länge även 
anrikningsverkets behov uppfylls. Dock bör tonnaget maximeras, samtidigt som salvplanen 

följs. Salvplanen anger hur många ton per dygn salvorna (sprängområden) ska generera. 
Genom att hålla denna sekvens säkras att gruvan hela tiden har tillgång till malm någonstans i 
gruvan. 
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7.3 FLASKHALSAR, THEORY OF CONSTRAINTS 

I nulägesbeskrivningen konstaterades att flaskhalsar finns men att dessa är flytande, då 

produktionen är dynamisk. All planering bör underordnas en flaskhals eftersom att det ändå 
inte går att producera snabbare än den svagaste länken (Goldratt & Cox, 1993). I detta fall 

finns alltså inte en konstant flaskhals, men om den produktionsenhet som oftast har problem 
skulle behandlas som flaskhals, vore det intressant att utreda stopporsaker och hur 
produktionen skulle kunna gå smidigare samt låta den avgöra hur produktionen ska styras. På 

detta sätt skapas ett enhetligt sätt att arbeta och genom att systematiskt bearbeta flaskhalsen 
kommer det komma till ytan vad som är orsaken och då blir det lättare att se vad som går att 

göra åt produktionsbegränsningen.  
 
Det är också viktigt att definiera den valda flaskhalsen, så att alla avdelningar och skift 

prioriterar samma maskiner. Förlorad tid i en flaskhals går aldrig att ta igen (Goldratt & Cox, 
1993) vilket gör att underhåll på en flaskhals i Aitik alltid borde prioriteras före annat 

underhåll. Detta förutsätter dock att alla avdelningar arbetar mot samma mål. Om tydliga 
direktioner tagits fram på vilka maskiner som alltid ska ha prioritet borde inte missförstånd 
uppstå och minsta möjliga produktionstid förloras. På detta sätt skulle produktionspersonal 

och övrig personal som exempelvis mekaniker arbeta åt samma håll. 
 

I en dynamisk produktion är det viktigt att dispatcher och planerare, precis som det är i Aitik, 
har ett flexibelt arbetssätt som klarar att hantera de förändringar som uppstår. De arbetar 
konstant för att maximera tonnaget, utifrån de maskiner som finns tillgängliga. För att ta rätt 

beslut i hur produktionsstörningar ska hanteras, bör Aitik ha tillgång till enkelt men 
faktabaserat underlag som ger möjligheten att i förväg se vad ett beslut leder till, där olika 

scenarion i förväg kan ses över.  
 

7.4 HELHETSBILDENS BETYDELSE 

På grund av gruvans storlek och avstånden mellan produktionsenheterna är det svårt att skapa 

en klar bild över alla aktiviteter i gruvan. Undantaget är dispatchen och arbetsledarna som har 
kontinuerlig kontakt med sina medarbetare. Bergman och Klefsjö (2010) lyfter fram vikten 

av att ha förståelse för hela systemet och i Aitik skulle det kunna appliceras på skiftgången, 
där samtliga skift skulle beakta att det viktiga är gruvans framgång och inte att det enskilda 
laget går bra. Därför bör mätetal på och mål för gruvan vara sådana att det inte gynnar 

suboptimering.  
 

Dispatchen håller ihop gruvproduktionen rent operativt. Observerat är att det är många i 
produktionen som inte vet vad som händer i gruvan, utan de som exempelvis kör truck 
inväntar bara order och vet inte varför det är som det är. Ibland utnyttjas inte maskinerna till 

fullo på grund av informationsbrist som till exempel om två grävmaskiner står bredvid 
varandra, där den ena grävmaskinen är överbelastad och den andra inte har någon kö alls. 

Vissa förare kontaktar då dispatchen och frågar om de kan köra till den andra grävmaskinen 
istället, vilket är bra då dispatchen vet vilka maskiner som är igång i flödet. Att detta inte 
alltid sker är inte konstigt då trucktransporterna bygger på att förarna kör enligt order från 

dispatchen, som kan ha information som förarna inte känner till, så som exempelvis att en 
viss körsträcka är avstängd eller att en kross inte kan ta emot mer malm. Informationsutbytet 

är av största vikt för att få effektiva omplaceringar och körningar. Det är därför viktigt att 
krossoperatörer, grävmaskinister och truckförare kontaktar dispatcher så fort störningar 
uppstår i produktionen. På så sätt har dispatcher och arbetsledare större möjlighet att fatta bra 

beslut när det kommer till att bemöta alla de problem som uppstår under ett skift i 
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produktionen. Att maximera tonnaget betyder således inte att alla maskiner ska utnyttjas till 
sina fulla kapaciteter, utan att maximalt flöde skapas, där kapaciteterna ska balanseras så att 

maximal takt hålls, sett ur hela systemets perspektiv. Det innebär att om grävmaskinerna 
begränsar är det bättre att låta någon truck stå då, eftersom en till truck inte resulterar i fler 

ton utan enbart bidrar till mer kostnader. 
 
Helheten är dock inte bara viktig för de som styr produktionen utan för alla så att förståelse 

finns för vad en viss uppgift har för inverkan på övrig produktion. Med kunskap om hur 
systemet hänger ihop kan effektiviseringar hittas, så som hur en uppgift skulle kunna göras 

smidigare för att nästa steg skulle underlättas. Då går det att arbeta bort onödiga moment som 
tar tid av produktionen. Speciellt viktigt är det att den maskin som för tillfället utgör flaskhals 
i systemet ska ha så lite störningar som möjligt. 

 
Vid flera tillfällen när besök gjorts ute i produktionen har personalen lyft fram 

förbättringsförslag på hur produktionen skulle kunna skötas effektivare. Eftersom de som är 
ute och ser produktionen dagligen också ser hur en del saker hade kunnat ske smidigare vore 
det värt att arbeta vidare med dessa förslag. Även i förbättringsarbete är helhetsbilden viktig, 

då det kan hända att något som föreslås inte fungerar på grund av en annan länk i kedjan. 
Oavsett är kunskapsutbytet av stort värde och borde i högre grad tas till vara på, istället för att 

flera ska gå med idéer som de inte lyfter fram. Produktionspersonalen skulle kunna göra fler 
arbetsrotationer och studiebesök på andra avdelningar för att dels få ökad förståelse för hur 
den egna produktionsenheten påverkar helheten, men också för att skapa kontaktytor där 

förbättringsförslag kan diskuteras. Den erfarenhet som arbetarna har ute i produktionen är 
mycket värdefull då det är de som vet vad som fungerar operativt, medan styrningen vet vad 

som är problem i kedjan. På detta sätt skulle beslut kring hur upplärning, 
processförbättringar, inköp av nya maskiner/program och övriga beslut kunna fattas med mer 
information i grunden. 

 
Helhetsbilden är viktig i beslutsfattande, exempelvis när det kommer till att fördela truckar. 

Kross 165 och kross 285 kan inte producera fullt samtidigt på grund av transportbandet, 
vilket beaktas när beslut kring materialplanering fattas, förutom alla andra aspekter om att nå 
rätt tonnage från rätt salva och alla övriga parametrar som kommer in. Helhetsbilden är också 

av stor vikt när det gäller beslut kring val av prioritet på underhåll då det är vikigt att rätt 
maskin väljs, eftersom det inte är möjligt att reparera samtliga maskiner samtidigt. Detta görs 

idag genom att ange prioritet i Maximo. 
 

7.5 BESLUTSFATTANDE 

Den operativa styrningen sker som tidigare nämnt från kontrollrummet, där dispatchen 

tillsammans med arbetsledare och korttidsplanerare fattar de beslut som behövs för att möta 
de problem och produktionsstörningar som uppstår. Besluten baseras på den information som 

erhålls från de olika produktionsenheterna och på den erfarenhet av industrin dessa har. 
Carlzon (1986) poängterar att de som möter problem där beslut måste fattas ska också ha 
resurser och befogenhet att ta dessa. I gruvan eftersträvas detta kontinuerligt, genom att göra 

omorganisationer för att rätt resurser ska finnas på rätt platser. MacCarthy och Wilson (2001) 
lyfter fram att vissa beslut är så självklara att de sker rent rutinmässigt, men att en del andra 

beslut kräver analys och att regler borde upprättas för hur sådana beslut ska fattas. 
 
I den operativa styrningen är besluten av den karaktären att de fattas under tidspress där 

förutsättningarna snabbt ändras och det finns inte alltid tid till analys. Det har framkommit 
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önskemål från chefer om att rutiner skulle tas fram, där situationer på förhand skulle 
analyseras så att ”rätt” beslut skulle fattas i alla lägen. Sådana rutiner skulle vara bra som 

riktlinjer som anger att om x inträffar ska y göras. På det sättet skulle personalen veta vad 
som ska göras, baserat på fakta, istället för att fatta situationsbaserade beslut som sedan kan 

visa sig vara det rätta eller felaktiga. Om det är ett verktyg som ska göra detta måste det 
fungera snabbt, klara av flexibilitet och vara lättförståeligt så att beslutsunderlaget är 
trovärdigt. 

 

7.6 STANDARDISERING 

Gruvindustrin kännetecknas av dynamisk produktion, vilket innebär att produktionen ständigt 

utsätts för variationer. Bergman och Klefsjö (2010) menar att variationer bör utredas för att 
identifiera vilka typer av variation som finns och vilka rotorsakerna är för att på så sätt 
minska variationerna i processerna. Genom att minska variationerna i produktionen 

underlättas planeringsfasen, då det innebär att det är känt vilka faktorer som kan variera och 
med hur mycket.  

 
Tiden från tippning till nästa tippning för en viss truck och sträcka är ett exempel där 
variationer uppstår i gruvproduktionen. I och med att samtliga truckförare har samma 

upplärning borde denna cykeltid inte variera lika mycket, som om förarna var självlärda. På 
samma sätt borde även grävmaskinisterna få ta del av en mer standardiserad upplärning för 

lastning. Det framkom att utbildningen varierade kraftigt för grävmaskinisterna vilket också 
borde tyda på att det finns variationer i hur de lastar. Tiden det tar för en ny jämfört med en 
erfaren grävmaskinist att lasta en truck varierar säkert därför (förutom övriga orsaker som 

påverkar variationen i hur lång tid en lastning av en truck tar). Eftersom att den mänskliga 
faktorn påverkar produktionen i allra högsta grad är det viktigt med utbildning. Hopp och 

Spearman (2008) menar att ett standardiserat arbetssätt ger en önskad rutin och om 
standardiserad utbildning införs för grävmaskinister har Boliden större möjlighet att påverka 
arbetsrutinerna. 

 
Ett förbättringsförslag kring truckarnas upplärning vore att de skulle uppmanas att alltid, då 

det är möjligt med dubbelsidig lastning, ställa sig i lastposition i väntan på att bli lastade, då 
detta gör att grävmaskinen kan fortsätta lasta nästa truck direkt. På så sätt slipper 
grävmaskinen vänta på att nästa truck först ska backa in. Detta är särskilt viktigt i de tillfällen 

då grävmaskinerna är den kritiska länken, för att inte väntan ska uppstå i onödan. 
 

Standardiserat arbetssätt för dispatchers skulle kunna vara att de får tillgång till verktyg och 
rutiner för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha ett verktyg där olika scenarion kan 
illustreras, samt att hitta optimala lösningar till dessa skulle förbättra arbetet då även en mer 

oerfaren dispatcher skulle ha möjlighet att göra ett bra jobb. 
 

7.7 TILLFÖRLITLIGHET 

Slack et al. (2010) beskriver tillförlitlighet som hur konsekvent en maskin kan prestera och 
leverera, där ett exempel på mätetal är meddeltid till fel (mean time to failure, MTTF). Det är 
svårt eller snarare totalt irrelevant att den operativa styrningen skulle planeras långsiktigt i 

gruvan, eftersom maskintillförlitligheten är låg och produktionsförutsättningarna därför 
ändras flera gånger under ett pågående skift. Gruvan arbetar med att öka 

maskintillförlitligheten genom att lägga in planerat underhåll, samt logga körning för att 
kunna utreda orsaker. Krossarnas låga tillförlitlighet påverkar planeringen och dispatchens 
arbete då det är svårt att bedöma hur länge krossarna kommer vara i drift under ett skift, 
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eftersom tillgängligheten varierar från en stund till en annan. Extra möda borde läggas på att 
utreda tillförlitligheten i krossarna, genom att prata med personalen som dagligen sköter 

dessa produktionsavdelningar, följa upp stopporsaker och mäta MTTF. 
 

Tillförlitlighet skulle även kunna påverkas av personalens sätt att utföra sitt arbete. Om 
personalen gör rätt underlättas planeringen. För gruvans del handlar det om att 
grävmaskinister och truckförare utför sina arbeten på det sätt som förväntas. Grävmaskinisten 

måste ta bergmassor ur rätt område och har därför färgkodade kartor till hjälp för att veta 
vilket berg som lastas, så att inte malm och gråberg ska råka hamna på samma flak. Det är 

viktigt att truckföraren sedan kör till rätt ställe med lasten eftersom att olika bergmassor 
hanteras olika. Arjunan (1991) poängterar vikten av att göra rätt från början och även i 
gruvan blir det tydligt att det som inte blir rätt från början kräver mer resurser för att få till det 

rätt. 
 

7.8 REFLEKTIONER 

I analyskapitlet framkommer att gruvans mål att maximera tonnaget är rätt, eftersom det dels 
är viktigt med stordriftsfördelar för att hålla produktionen lönsam, dels att det finns kunder 
och marknad för det som produceras. Kunden ska vara i fokus, och för gruvans del gäller det 

därför att kontinuerligt kunna leverera malm till interna kunden, alltså anrikningsverket. Det 
räcker därför inte med att bara säga att tonnaget ska maximeras i gruvan, utan dessutom bör 

grovplanen följas så att inte malmbrist uppstår. 
 
Dessutom identifierades att det finns en del problem med att fatta rätt beslut och att det är 

svårt att planera i förväg, eftersom att förutsättningarna förändras. Det är svårt att balansera 
tillgänglig kapacitet mot behov i oregelbunden produktion (Arnold, Chapman, & Clive, 

2008). För att komma runt detta är det av stor vikt att vara medveten om vilka resurser som 
finns tillgängliga och att dessa utnyttjas på ett bra sätt. Ytterligare framkommer att beslut 
fattas i princip momentant som produktionsstörningar uppstår. För att kunna basera beslut på 

fakta finns behov för ett verktyg som kan hantera dynamisk produktion, som är enkelt och går 
snabbt att använda som fattar trovärdiga beslut.  

 
Ett sätt för att ta fram rutiner för hur olika situationer som uppstår i produktionen ska hanteras 
är att göra experiment där olika kombinationer av truckfördelningar testas och analyseras. 

Problemet är att kombinationerna är otaliga och för att få trovärdiga experiment måste flera 
mätningar göras. Dessutom måste tonnaget enkelt kunna följas upp för att veta vilken 

körkombination som gav det bästa utfallet, vilket normalt inte skulle vara något problem. I 
dagsläget registreras dock inte trucklassen automatiskt utan tonnaget är rapporterat skiftvis 
och det är då svårare att härleda vilka kombinationer som gav vilka resultat. Detta bidrog till 

beslutet att inte genomföra experiment, i denna studie, för att se vad olika kombinationer ger. 
Istället har ett verktyg tagits fram med syfte att kunna testa hur olika produktionsscenarion 

bör hanteras. På så sätt kan ett verktyg användas som beslutsstöd både under pågående 
produktion och för att planera framåt för kommande situationer. Kommande avsnitt, kapitel 
8, kommer att behandla det verktyg som tagits fram. 
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8 BALANSERINGSVERKTYG 

Här presenteras det balanseringsverktyg som tagits fram. 8.1 är en användarmanual och därefter beskrivs 

verktygets uppbyggnad. Kapitlet avslutas med fem scenarion som illustrerar verktygets användningsområden. 

 

Det balanseringsverktyg som här presenteras har tagits fram för att vara till stöd vid 
beslutsfattande, där dispatcher, arbetsledare och planerare enkelt och snabbt ska kunna 
använda det. Verktyget kan besvara frågor som: 

 
- Vad är skillnaden i ton per timme om en truck 793 kör till kross 285 eller kross 165 

från en viss salva? 
- Hur mycket skiljer det i ton per timme om det är en truck 793 eller en truck 795 som 

används på en viss sträcka? 

- Hur fördelas truckar optimalt givet ett antal truckar, för att både nå gråbergsmål och 
samtidigt maximera malmproduktionen? 

 
Utifrån analysen i kapitel 7 har verktyget fått följande krav: 

1. Verktyget måste leva upp till kravet om att nå de dygnsmål som budgeterats, där olika 

salvor har olika malm- och gråbergsmål beroende på planerad brytsekvens och datum.  
2. För varje år planerar gruvan att leverera ett visst antal miljoner ton till 

anrikningsverket, så förutom att specifika salvor har specifika dygnsmål har även 
gruvan ett snitt på antal ton gråberg och malm som bör brytas varje dygn för att nå de 
planerade miljoner ton gruvan vill leverera på ett år (alltså den takt gruvan måste hålla 

i snitt).  
3. Verktyget måste klara av att hantera de flytande flaskhalsarna, alltså att kapaciteter 

varierar. När tillförlitligheten på maskinerna är så låg varierar det därför om det är 

grävmaskiner, truckar eller krossar som begränsar flödet. Det måste alltså gå snabbt 
och enkelt att optimera om. 

4. Verktyget ska också ta hänsyn till att kross 285 och kross 165 inte kan köras maximalt 
samtidigt, utan att de begränsas av transportbandets kapacitet. 

 

Med hjälp av verktyget ska det vara smidigt att räkna ut vad olika truckfördelningar har för 
utfall på produktionen samt hur olika scenarion ska och kan hanteras. 

 
En första optimeringsmodell skapades utifrån transportproblemet beskrivet i teoriavsnittet, 
där optimeringen gick ut på att minimera transportkostnaderna. Efter att ha undersökt 

problemet vidare har det framkommit av analysen att gruvans prioritering i första hand är att 
maximera tonnaget, därefter att hålla grovplanen och som sista prioritering att hålla nere 

produktionskostnaderna. Därför modifierades den första modellen och fokus flyttades till att 
skapa ett verktyg som maximerar tonnaget utifrån den kapacitet som finns tillgänglig i form 
av tillgängliga truckar, grävmaskiner och krossar.  

 
För att ta fram verktyget användes Microsoft Excels tillägg problemlösaren som itererar olika 

möjliga lösningar och i det här fallet presenterar den lösning som ger högsta tonnage. 
 
I avsnitt 8.1 presenteras en användarmanual för verktyget och därefter följer beskrivningar av 

hur verktyget fungerar och scenarion presenteras för att visa på verktygets 
användningsområden och resultat. 
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8.1 ANVÄNDARMANUAL 

För att se verktyget i sin helhet, samt koder, se bilaga. Det första steget är att ange max-

antalet tillgängliga truckar genom att på raden MAX fylla i hur många truckar av vardera typ 
(793/795) som är tillgängliga.  
 
Tabell 6. Ange tillgängligt antal truck. 

Antal 795 
 

Antal 793 
 MAX 795 5 MAX 793 8 

 

Därefter, fyll i för varje salva (sprängområde) vilka grävmaskiner (lastare) som är placerade 
där. På detta sätt vet verktyget hur många truckar som maximalt kan skickas till varje salva, 
eftersom olika grävmaskiner har olika kapaciteter. 
 

Tabell 7. Ange var grävmaskinerna är placerade. 

Lastare 2 Lastare 1 AV/PÅ Salva 

Ingen P_H1150 AV S1_225 

Ingen P_H1152 PÅ S1_240 

Ingen Komatsu1142 AV N6_120 

Ingen Bucyrus1160 PÅ N6_135 

Ingen Komatsu1143 PÅ Sa1 

Ingen CAT_994 AV Sa2 

 
Välj även om lastplatsen är tillgänglig för produktionen genom att välja AV/PÅ. Genom att 

välja ”PÅ” aktiveras målet som finns för den salvan det dygnet och väljs ”AV” kommer inte 
verktyget skicka några truckar till denna salva.  
 

Nästa steg är att ange vilka krossar som är i drift genom att fylla i AV/PÅ. På samma sätt som 
för salvorna kommer inte heller truckar att skickas till krossar där användaren angett ”AV”.  

 

KROSS 165 KROSS 285 KiD 

    AV     PÅ     AV 

793 795 KR165 793 795 KR285 793 795 KiD 
Figur 12. Ange krossarnas tillgänglighet. 

 
Det är nu dags att optimera. Det finns tre olika knappar som kan användas för optimering, 

som är framtagna för att så långt som möjligt hålla prioriteringarna för gruvan. I första hand 
ska den blå knappen ”optimera mot plan” väljas, men om problemlösaren inte hittar en 

lösning används den orange knappen ”optimera mot dygnsmål”. Som sista utväg används den 
röda knappen ”nå dygnets malmmål”, om Excel varken hittar lösningar för blå eller orange 
knapp.  

 
 

Första prioritet är att optimera mot plan, där verktyget i första hand 
skickar truckar för att uppfylla angivna mål för olika salvor. Om 
kapacitet finns kommer verktyget även att maximera tonnaget 

genom att fördela ut truckar, oavsett bergmaterial och destination.  
 

Figur 13. Blå knapp, ”optimera mot plan”. 
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Figur 14. Orange knapp, 

”optimera mot dygnsmål”. 

 

 

 
Andra alternativet är att inte ta hänsyn till hur mycket som 

planeras lastas från olika salvor, utan att hålla den dygnstakt för 
malm- och gråbergsmål endast kopplat till ton per dygn.  

 

Figur 15. Röd knapp,  
”nå dygnets malmmål”.  

Tredje alternativet är en optimering som endast fyller dygnsmålet 
för malm och ska ses som en nödlösning i de fall truckarna varken 
räcker till att nå salvmål eller hålla dygnstakten för både malm 

och gråberg. Eftersom malm har högre prioritet kommer verktyget 
därför att se till att i möjligaste mån hålla den dygnstakt som  

anrikningsverket vill ha för malm och i mån av truck kommer 
verktyget skicka resten av truckarna att köra gråberg, så långt det 
räcker.  

 
Oavsett vilken typ av optimering som väljs kommer verktyget, utifrån vald optimering, 

iterera (testa) olika lösningar och leverera den lösning som uppfyller villkoren och som gav 
högst tonnage, utifrån givna kapaciteter, mål och begränsningar. 
 

Verktyget anger hur många truckar som ska skickas från en salva till en viss kross eller tipp. 
Totalt ton per timme summeras för varje kross och tipp.  

 
Figur 16 nedan illustrerar ett exempel på utfall av verktyget där salvan anges i vänster 
kolumn och slutdestinationen är kross 165. Figuren visar att en truck 793 ska skickas från 

salva S1_240 till kross 165, samt att fyra stycken truck 795 ska skickas från salva N6_135 till 
kross 165. Den gröna ”PÅ”-knappen indikerar att krossen är i drift och att verktyget är tillåtet 

att fördela truckar till krossen. Den högra kolumnen visar hur många ton per timme det givna 
antalet truckar ger och under högra kolumnen summeras det totala antalet ton per timme som 
skickas till denna kross, som i detta fall är 2715 ton per timme. På samma sätt anger 

verktyget hur många truckar som ska skickas till varje kross och varje tipp.  
 

 
Figur 26. Urklipp från balanseringsverktyg. 

  

PÅ

Salva 793 795 KR165

S1_225 -           

S1_240 1,0 569          

N6_120 -           

N6_135 4,0 2 146      

Sa1 -           

Sa2 -           

2 715   

KROSS 165
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Tonnaget anges i enheten ton per timme, vilket medför att om det står att 2,5 truck ska köras 
mellan salva Sa1 och kross 165 innebär det i praktiken att tre truckar kör sträckan en 

halvtimme, medan två truckar kör resten av tiden för att få det tonnage som verktyget tagit 
fram som optimal lösning. Alternativet är att avrunda truckarna till heltal och antal totalt 

levererade ton ger ungefär samma slutresultat, även om ton per salva varierar lite hur nära 
optimala lösningen den nya lösningen blir.  
 

Antalet ton per truck baseras på att varje väg har olika cykeltider och beroende på 
truckstorlek innebär det olika ton per timme och sträcka. Verktyget är konstruerat så att 

värdena inte kan vara negativa, vilket innebär att lösningar enbart innehåller värden för 
antalet truck som är större eller lika med noll. I modellen har det även antagits att det är 
linjära samband. Verktyget antar att truckar kör enligt den rutt dispatchen tilldelar.  

 

8.2 MÅL OCH BEGRÄNSNINGAR 

Det som styr antalet truckar per destination är dels om målet för salvan är ett malm- eller 

gråbergsmål, dels vilken maskin det är som för tillfället utgör flaskhalsen.  
 
Begränsningar i modellen är alltså:  

- Grävarkapacitet 
- Tillgängliga truckar 

- Krosskapacitet 
- Salvmål 

 

8.2.1 Grävmaskiner 

Grävmaskinerna har olika kapacitet (Tabell 8), beroende på att de har olika teknisk förmåga, 
men dessutom att det tar en viss tid att fylla varje truck och att antalet truckar som kan lastas 

per timme därför är begränsat. Siffrorna i Tabell 8 är från dispatchen. 
 

Tabell 8. Grävmaskiner och kapacitet. 

Grävare Kapacitet (ton per timme) 

Bucyrus1160 4500 

P_H1150 4000 

P_H1151 4000 

P_H1152 4000 

Komatsu1142 2500 

Komatsu1143 2500 

CAT_994 2000 

Ingen 0 

 

Verktyget kan aldrig skicka fler truckar än grävmaskinen klarar att hantera vilket borde 
innebära att köer minskas, då det aldrig blir skickat fler truck per timme än det finns kapacitet 

till att hantera.  
 

8.2.2 Truckar 

Truckkapaciteten är baserad på cykeltider för truckarna från en viss salva till en kross eller 

tipp (Tabell 9). Sifforna är i möjligaste mån baserade på verkliga siffror, hämtade från rådata, 
där cykeltider per sträcka kontinuerligt registreras. Där det inte gick att hitta värden är 

siffrorna skattade. Systemet mäter från tippning till tippning och är i detta fall snitt för alla 
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truckar som kört sträckan. Efter att sedan ha diskuterat frågan kom det fram att det i snitt tar 
två minuter längre för en 795 att bli full-lastad, jämfört med en truck 793. För att illustrera 

hur cykeltiderna har angetts, exempelvis för salva S1_225 till kross 165 var snitttiden 21 
minuter, vilket gör att cykeltiden för truck 793 fick cykeltiden 20 minuter medan truck 795 

fick 22 minuter.  
 
Tabell 9. Cykeltider i minuter för truckar. 

CT  Kross 165 Kross 285 KiD T6 Dammen T2 

Salva 793 795 793 795 793 795 793 795 793 795 793 795 

S1_225 20 22 23 25 30 32 26 28 57 59 45 47 

S1_240 23 25 20 22 35 37 24 26 55 57 42 44 

N6_120 23 25 25 27 34 36 28 30 42 44 36 38 

N6_135 33 35 24 26 33 35 29 31 39 41 34 36 

Sa1 34 36 49 51 24 26 34 36 36 38 31 33 

Sa2 46 48 41 43 22 24 29 31 28 30 33 35 

 

Ytterligare en tabell togs fram (Tabell 10) där cykeltiderna från Tabell 9 gjordes om till antal 
lass per timme och multiplicerades sedan med den nominella last truckarna har; 218 ton för 
793 och 313 ton för 795. Alltså för salva S1_225 till kross 165 tog det 20 minuter att köra en 

CAT 793 vilket innebär 3 lass i timmen. Detta multiplicerades med 218 ton eftersom det är 
den nominella last denna trucktyp har, vilket blir 654 ton per timme för just den trucktypen 

och den sträckan. Samma sak gjordes för alla sträckor och truckar och sammanställs nedan 
(Tabell 10). Varje lass varierar med något ton men efter att ha diskuterat frågan med personal 
på Aitik beslutades att för verktyget är den nominella lasten en nog bra siffra. 

 
Tabell 10. Ton per timme och sträcka. 

ton/h Kross 165 Kross 285 KiD T6 Dammen T2 

Salva 793 795 793 795 793 795 793 795 793 795 793 795 

S1_225 654 854 569 751 436 587 503 671 229 318 291 400 

S1_240 569 751 654 854 374 508 545 722 238 329 311 427 

N6_120 569 751 523 696 385 522 467 626 311 427 363 494 

N6_135 396 537 545 722 396 537 451 606 335 458 385 522 
Sa1 385 522 267 368 545 722 385 516 363 490 422 569 

Sa2 284 391 319 437 595 783 451 606 467 626 396 537 

 
Genom att ange hur många tillgängliga truckar som finns justeras direkt begränsningen i 
verktyget eftersom den arbetar mot begränsningen: 

 
Summa Truck 793 ≤  MAX tillgängliga 793 

Summa Truck 795 ≤  MAX tillgängliga 795 
 
Tonnaget som anges är alltså en summering av antalet truckar som skickas en viss sträcka 

och hur många ton det motsvarar per timme.  
 

8.2.3 Krosskapaciteter 

Vad gäller krossarnas begränsningar är det mindre komplicerat. Dels finns begränsningar för 
vad krossen kan ta emot per timme: 
Kross 165 ≤ 4500 ton per timme 
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Kross 285 ≤ 7800 ton per timme 
Kross i Dagen ≤ 7800 ton per timme 

 
Dessutom begränsas verktyget av att kross 285 och kross 165 delar transportband.  

Kross 165 + Kross 285 ≤ 7500 ton per timme 
 
Dessa värden är utifrån de kapaciteter krossoperatörerna angett och ska ses som en 

fingervisning. Det sägs att transportbandet klarar 8000 ton per timme, medan verktyget inte 
skickar mer än 7500 ton per timme. Detta är gjort som säkerhetsåtgärd, då det är bättre att gå 

stadigt i lägre takt än att få toppar och dalar som kan innebära stunder som riskerar att 
komma över den kapacitet transportbandet har eftersom att ett transportband som blir 
överlastat och stannar tar lång tid att åtgärda.  

 

8.2.4 Salvmål 

Sista begränsningen har i verktyget angetts som salvmål och innebär det riktmärke på 

planerat ton per timme och salva. I tremånadersplanerna definieras, givet ett visst dygn, vilka 
salvor som ska generera malm och vilka som ska ge gråberg. Dessutom anges mängder i ton 
per dygn. Målen i verktyget är baserade på en slumpmässig dag i april i år 2013 där målet för 

det dygnet var att lasta 60 kton malm från salva S1_240, 25 kton malm från S1_255 och 30 
kton malm från Sa1. Dessutom var det planerat att lasta 25 kton gråberg från N6_135 och 100 

kton gråberg från N6_135 men på en annan nivå. Dessa siffror delades med antalet timmar på 
ett dygn och tabellen nedan sammanställer dessa siffror. I verktyget har antagits att det inte 
spelar någon roll till vilken tipp eller motsvarande till vilken kross det skickas, bara malmen 

går till kross och gråberget går till tipp. Dessutom har det antagits att S1_255 inte borde ha så 
annorlunda mål och har i verktyget räknats på S1_225. Samma sak gällde målet på 25 kton 

för N6_135 målet som i verktyget istället räknats utifrån att det målet skulle varit för 
sprängområde N6_120.  
 
Tabell 11. Salvmål (plan). 

Salva MÅL Mål 

S1_225 1041,7  Kross 

S1_240 2500,0 Kross 

N6_120 1041,7 Tipp 

N6_135 4166,7 Tipp 

Sa1 1250,0 Kross 

 

Alltså är första prioritet att fylla dessa mål. Därefter att låta verktyget leverera ton om extra 
kapacitet finns.  
 

Om inte salvmålen nås kan istället orange optimeringsknapp ”optimera mot dygnsmål” 
användas. I det fallet kommer inte verktyget att bry sig om vilka salvor planerarna har angett 

ska ge olika ton per timme utan istället optimerar verktyget utifrån att hålla den takt som 
krävs för att nå de malm- och gråbergsmål per dygn för att klara årsbudgeten.  
 

Alltså, om gruvan lovat anrikningsverket 120 000 ton malm per dygn innebär det i snitt 5000 
ton malm per timme, oavsett varifrån malmen kommer. På samma sätt räknar verktyget med 

att gruvan i snitt, för att hålla rätt bryttakt, måste transportera bort 100 000 ton gråberg per 
dygn, vilket innebär 4167 ton gråberg per timme. Alltså, första prioritet är blå knappen 
”optimera mot plan” som skickar truckar utifrån den brytsekvens som finns. Prioritet två i 
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verktyget är orange knapp ”optimera mot dygnsmål” som skickar truckar för att nå malm- 
och gråbergsmål med avseende på bryttakt. Prioritet tre är röd knapp ”nå dygnets malmmål” 

som är sista utväg, och då skickas bara truckar för att hålla bryttakten för malm (i verktyget 
5000 ton per timme).  

 

8.3 MODELLSCENARION 

Här kommer modellen att användas och beskrivas. Fem olika scenarion kommer att 
illustreras, där målen med dygnet är desamma för samtliga scenarion. Det första scenariot 

kallas optimalt läge och motsvarar en dag när allt fungerar och är i drift. Verktyget kommer 
nu att fördela ut truckar till olika sträckor, vilket resulterar i olika ton per timme. 

Efterkommande scenarion är att allt fungerar utom en kross, allt fungerar utom en 
grävmaskin, alla maskiner fungerar men många truckar är på verkstad och det sista och femte 
scenariot är att det mesta står och där illustreras hur verktyget hanterar det.  

 

8.3.1 Optimalt läge 

Alla krossar är tillgängliga, liksom alla grävmaskiner och alla truckar. I detta fall har 

optimering skett mot att hålla salvmålen (blå knapp ”optimera mot plan”) vilket är första 
prioritet. 

 

 
Figur 173. Utopi, alla maskiner är i drift. 

 

I detta fall, när allt är tillgängligt och optimering sker mot plan är det truckarna som sätter 
stopp för att inte mer malm eller gråberg kan produceras då alla truckar används och det ändå 

finns kapacitet i alla krossar att producera mer än de gör. Erhållen malmmängd är 8583 ton 
per timme (vilket är summan av de ton som skickas till krossar) och erhållet gråberg är 10120 
ton per timme (summan av de ton som skickats till T6, dammen och T2 vilka är 

gråbergstippar). Totalt sett levererar truckarna 18703 ton per timme bergmassor. Alla mål 
uppfylls, både för salvorna och för den dygnstakt som måste hållas för att klara av att leverera 

lovade tonnaget för året. 
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8.3.2 Kross 285 ur drift 

Om allt är i bruk, utom kross 285 erhålls ett liknande resultat. Tonnaget begränsas ännu av 

antalet truckar.  
 

 
Figur 18. Alla maskiner utom kross 285 är i drift. 

 

Kross 165 utnyttjas maximalt och alla truckar används. Totalt krossat ton malm i detta fall är 
7750 ton, medan 10 512 ton gråberg körs till tippar. Totalt transporteras 18 262 ton per 
timme. I figuren syns att kross 285 är av då den röda ”AV”-knappen är synlig och inga 

truckar skickats till denna kross. I detta fall valde verktyget att inte heller skicka några truckar 
med gråberg till dammen. Eftersom verktyget testar olika kombinationer var det helt enkelt så 

att denna lösning gav bättre tonnage. I målrutan för salvor ser man att samtliga mål uppnås då 
erhållet ton per timme är exakt samma som målvärdet. Även dygnssnittet nås med råge då 
målet i snitt per dygn är 5000 ton per timme malm och 4167 ton gråberg och i detta fall 

levererades långt över dessa värden.  
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8.3.3 En grävmaskin ur drift 

I det här scenariot är allt igång utom att en grävmaskin stannat och syns just för att den 

grävmaskin som är ur drift markerats med ”AV” och inga truckar kan skickas från den 
lastplatsen. 

 
Figur 19. En grävmaskin ur drift. 

 
Detta gör att 8 truckar är sysslolösa, eftersom att flödet just begränsas av antalet tillgängliga 
grävmaskiner. Totalt antal ton malm och gråberg tillsammans motsvarar just angiven 

kapacitet på grävmaskinerna. Samtliga krossar har ledig kapacitet. Eftersom att en 
grävmaskin är ur drift tas det målet bort från optimeringen, så i målrutan har N6_135 inget 

mål angivet. Totalt ton levererat per timme i detta scenario är 15 000 ton, varav 8250 ton 
malm och 6750 ton gråberg. Samtliga mål som finns uppfylls. 
 

8.3.4 Dra bort truckar 

Här är alla maskiner igång men antalet truckar har mer än halverats. 

 
Figur 204. Flera truckar ur drift, men i övrigt en fungerande maskinpark. 

 

Här är det truckarna som begränsar flödet, vilket gör att målen för salvorna inte nås. Alla 
salvmål har nåtts utom ett gråbergsmål, men däremot hålls inte dygnstakten med denna 
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lösning då erhållen mängd malm är 4792 ton per timme (jämfört med önskad takt på 5000 ton 
per timme). Totalt levereras 4406 ton gråberg per timme med denna lösning (jämfört mot 

önskad takt på 4167 ton per timme). Eftersom malm har högre prioritet finns möjligheten att 
frångå salvmålen och istället se till att dygnstakten hålls med avseende på malm- och 

gråbergstonnage. Det innebär att optimering sker med orange optimering ”optimera mot 
dygnsmål” istället för blå ”optimera mot plan”. Detta ger följande resultat: 
 

 
Figur 21. Truckar ur drift, optimering mot dygnstakt. 

 
Återigen begränsar givetvis truckarna, men ytterligare tusen ton i timmen erhålls på grund av 

omfördelningen av truckar och i detta fall nås både malm- och gråbergsmål med avseende på 
takten. Alltså 6054 ton malm per timme nås och 4167 ton gråberg. Däremot tar inte denna 
lösning hänsyn alls till vilka salvmål som finns. Detta illustrerar att det är viktigt att gruvan 

känner till sina mål och prioriteringar. Olika fördelningar av truckar har stor betydelse för hur 
många ton per timme som kan nås. Överkapacitet finns i samtliga krossar och kross 285, 

dammen och T2 utnyttjas inte alls som destinationer.  
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8.3.5 En dag när det mesta står och produktionsmål ej uppnås 

En dag när det mesta är taget ur drift, som scenariot i Figur 22 illustrerar, då både KiD och 

kross 165 står, samt tre grävmaskiner plus ett stort antal truckar. Denna dag nås varken plan 
eller dygnsmål. 

 
Figur 22. Det mesta i gruvproduktionen ur drift. 

 
Då är det möjligt att prioritera malm, för att åtminstone nå malmmålet (med avseende på den 

takt som måste hållas för att nå den totala mängd malm som anrikningsverket vill ha, oavsett 
vilken salva det kommer från). Denna lösning strävar efter att nå malmmålet och så långt som 
möjligt fördela truckar efter det till gråbergshantering. I det här fallet begränsas tonnaget av 

antalet truck, då både kross 285 och grävmaskinerna hade klarat ett högre tonnage. Resultatet 
blir att önskade 5000 ton malm per timme erhålls, samt 3118 ton gråberg per timme (jämfört 

med önskade 4167 ton per timme).  
 

8.4 MODELLENS AVGRÄNSNING 

Modellen tar i dagsläget inte hänsyn till: 
- Malmhalter, utan utgår ifrån att om planen följs kommer halterna bli rätt. 
- Ursprungsplaceringar av truckar. 

- Heltal; alltså truckvärden tillåts att anges i decimaltal. 
- Köbildning som kan uppstå, både vid grävmaskin och vid tippställe. 

- Att bemanningen ”flyter på”, fyra personer på tre truckar och vilka som alltså bör 
rotera. 

- Skillnad på gråberg och gråberg, alltså att miljöberg ska till miljöbergstipp. Detta kan 

enkelt regleras genom att lägga in ett mål på modellen för en viss salva till en viss tipp 
om så önskas. 

- Alla de gråbergstippar som finns. 

- Att en grävmaskin endast lastar malm eller gråberg. 
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9 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Efter att ha kartlagt planering och styrning av materialflödet i Aitik kan konstateras att 

sekvensen för brytningen är viktig och att målvärden för ton per dygn finns för olika salvor 
(sprängområden) för att undvika malmbrist. Planerarna utgår från årsplanen och tar 

kontinuerligt fram en tremånadersplan och en femveckorsplan. Den operativa styrningen av 
gruvan sker manuellt, av dispatcher tillsammans med arbetsledare och planerare. Precis som 
gruvdrift i övrigt är även Aitiks produktion dynamisk, med många förändringar per skift. 

Produktionsbegränsningar finns givetvis, men det varierar var flaskhalsen är, beroende på 
vilka maskiner som är tillgängliga. Maskintillförlitligheten är låg vilket gör att 

förutsättningarna förändras fort. Produktionsstörningarna hanteras så fort de uppstår och 
besluten baseras på erfarenhet och riktlinjer. 
 

Utifrån nuläget gjordes analyser och förbättringsförslag togs fram. Boliden rekommenderas 
att i större utsträckning driva projekt där produktionspersonalen tillsammans med 

kontorspersonal förbättrar processer och maskintillförlitligheten, samt att samarbete skulle 
ske vid inköp av maskiner och utrustning. På så sätt skulle förbättringar nås, både med 
avseende på produktionen och medarbetarna. 

 
Boliden rekommenderas också att ta fram mätetal för skiften som gynnar gruvans totala 

framgång, som förhindrar att suboptimeringar mellan skiften uppstår. Dessutom är det viktigt 
att helheten i flödet även fortsättningsvis beaktas när beslut fattas, eftersom att produktionen 
aldrig kan leverera mer ton per timme än den svagaste länken kan prestera. Därför är det helt 

lugnt om någon maskin står, så länge den produktionsenhet som begränsar producerar 
maximalt. Förutsättningen för att kunna fatta bra beslut är att fortsätta hålla igång och 

förbättra informationsflödet, så att störningar kan hanteras så fort som möjligt.  
 
I rapporten presenteras ett balanseringsverktyg som på ett enkelt och snabbt sätt räknar ut hur 

truckarna ska fördelas. Verktyget kan besvara frågor så som vad skillnaden är i ton per timme 
beroende på vilken sträcka den placeras på och vad den optimala placeringen är utifrån olika 

scenarion. Verktyget kan ses som en prototyp och Boliden rekommenderas att ta fram ett 
komplett verktyg utifrån det förslag som presenteras i denna rapport där samtliga 
gråbergstippar finns med. Genom att använda kan nya såväl som erfarna dispatchers och 

arbetsledare fatta beslut baserat på fakta och kan enkelt se vad olika alternativ genererar i ton 
per timme. I verktyget går det också att se vilken produktionsenhet det är som begränsar 

produktionen för tillfället. Genom att ständigt ha koll på vilken produktionsenhet som 
begränsar, underlättas även prioritet av underhåll då det viktigaste är att begränsande 
maskiner kommer tillbaka i drift. 

 
I vidare studier hade det varit av intresse att kalibrera modellen mer exakt för att kunna 

jämföra hur verktyget arbetar mot hur produktionen arbetar och vad det blir för utfall. Det 
vore även intressant att se hur kronor per transporterat ton påverkas av modellen. 
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Det går även att använda verktyget ”baklänges”. Då används inte optimeringsknapparna, utan 
istället kan användaren själv ange antalet truck mellan olika salvor och destinationer. På så 

sätt kan till exempel en dispatcher placera ut olika antal truckar så som de kör i dagsläget och 
se vad som händer om en truck placeras på någon annan rutt. Användningsområdet för 

verktyget blir därför väldigt brett och själva modellen skulle även kunna användas i andra 
dagbrott om dess avgränsningar sätts in istället för de specifika Aitik har. 
 

Modellen måste kontinuerligt uppdateras vad gäller tillgängliga salvor, tippar, cykeltider men 
detta kan automatiseras. Genom att känna till hur verktyget används kan personalen enkelt 

själva lägga in mål för salvor och begränsningar allt eftersom dessa förändras över tid. 
Verktyget kan användas för att utvärdera hur situationen i nuläget ska hanteras, samt att se 
hur optimering skulle kunna göras och borde ha gjorts. 

 
Att lastvikten i detta fall baseras på nominell last och inte exakta laster är av naturliga skäl, då 

dessa inte registreras i dagsläget. Givetvis kan även studier göras för att studera typisk 
lastvikt för truck 793 och truck 795. Dock ansågs det onödigt eftersom att verktyget mer i ett 
första läge syftar till för att ge en överblick vad olika placeringar motsvarar i för ton i stort 

och inte exakt ned på grammet. När WLANet fungerar optimalt igen kommer laster att 
registreras automatiskt och då kan exaktare siffror enkelt erhållas.  

 
På samma sätt som lastens vikt kan variera, är det även variation i cykeltider, som diskuterat 
tidigare. I och med att enheten för tonnaget är ton per timme ger siffrorna återigen en 

fingervisning och därför är inte heller exakta minuterna för en körsträcka helt noga utan det 
är snarare förhållandet att köra till krossen närmast eller att köra till krossen längre bort; vad 

det ger för skillnader i ton per timme den trucken kan leverera som är det intressanta.  
 
Verktyget tar hänsyn till tillgänglig kapacitet och därför om ett skift har extra kapacitet eller 

är kort om folk spelar det inte någon roll, eftersom det påverkar modellen på samma sätt som 
när en maskin tas ur drift. Alltså är det bara tillgängliga kapaciteten som påverkas och 

verktyget är gjort för att hantera dessa skiftningar i kapacitet.  
 
Det finns flera funktioner som går att lägga till i verktyget, allt beror på gruvans behov. 

Exempelvis genom att koppla kostnader till modellen skulle det bli förhållandevis enkelt att 
se vad olika lösningar kostar och ger för tonnage. Dessutom om den tremånadersplan som 

planerarna gjort kopplas till verktyget så att verktyget automatiskt uppdaterar vad det är för 
mål som gäller beroende på dygn kan verktyget även användas för uppföljning av plan.  
Ytterligare skulle modellen kunna förbättras genom att lägga in önskemål om att inte blanda 

CAT 793 med CAT 795, då det framkommit att dessa har olika lastspalt och optimalt inte 
borde blandas. En knapp som anger om grävmaskinen lastar malm eller gråberg skulle även 

kunna läggas in i verktyget så att målet för den salvan automatiskt varierar beroende på om 
det är malm eller gråberg som körs. 
 

En risk med att inte använda ett beslutsstöd i operativa styrningen är att det i högre grad kan 
komma att fattas felaktiga beslut, då besluten inte är lika faktabaserade. Ett annat problem om 

inte rekommendationer givna i rapporten i övrigt följs är att missa potentiella 
processförbättringar som kan göra att produktionen kan producera mer till lägre kostnad. 
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BILAGA - BALANSERINGSVERKTYG 

Koder från Visual Basic for Applications (VBA).  

 
Option Explicit 
 

Sub Optimeramotsalvor() 
' 

' Optimeramotplan Makro 
' 
    ProblemlösarenÅterställ 

    ProblemlösarenOK Målcell:="$Y$18", MaxMinVärde:=1, VärdeAv:="0", _ 
        JusterbaraCeller:= _ 

        "$E$11:$F$16,$H$11:$I$16,$K$11:$L$16,$N$11:$O$16,$Q$11:$R$16,$T$11:$U$16" 
    ProblemlösarenAlternativ MaxTid:=100, Iterationer:=100, Precision:=0.000001, _ 
        AntaLinjär:=True, Stega:=False, Uppskattning:=1, Derivator:=1, Sökmetod:=1, _ 

        Tolerans:=5, Skalning:=False, Konvergens:=0.0001, AntaIckeNeg:=True 
    ProblemlösarenOK Målcell:="$Y$18", MaxMinVärde:=1, VärdeAv:="0", _ 

        JusterbaraCeller:= _ 
        "$E$11:$F$16,$H$11:$I$16,$K$11:$L$16,$N$11:$O$16,$Q$11:$R$16,$T$11:$U$16" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$D$25", Förhållande:=1, Formel:="$C$25" 

    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$D$26", Förhållande:=1, Formel:="$C$26" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$D$27", Förhållande:=1, Formel:="$C$27" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$D$28", Förhållande:=1, Formel:="$C$28" 

    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$H$25", Förhållande:=2, Formel:="$G$25" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$G$26", Förhållande:=2, Formel:="$H$26" 

    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$G$27", Förhållande:=2, Formel:="$H$27" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$G$28", Förhållande:=2, Formel:="$H$28" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$G$29", Förhållande:=2, Formel:="$H$29" 

    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$F$2", Förhållande:=1, Formel:="$F$3" 
    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$H$2", Förhållande:=1, Formel:="$H$3" 

    ProblemlösarenLäggTill CellRef:="$Y$11:$Y$16", Förhållande:=1, Formel:= _ 
        "$Z$11:$Z$16" 
    ProblemlösarenOK Målcell:="$Y$18", MaxMinVärde:=1, VärdeAv:="0", _ 

        JusterbaraCeller:= _ 
        "$E$11:$F$16,$H$11:$I$16,$K$11:$L$16,$N$11:$O$16,$Q$11:$R$16,$T$11:$U$16" 

    ProblemlösarenLös 
End Sub 
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