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Förord 
För en examen i bergteknik 120p måste en examensrapport utföras. Rapporten skall motsvara 10 
studiepoäng. Den här rapporten har tillkommit i samarbete med LKAB i Kiruna. 

Våra handledare har varit Mats Strömsten, LKAB och Kristina Larsson, Luleå tekniska 
universitet. Vår examinator är Maria Ask, Luleå tekniska universitet. 

 
Ett stort tack till berörda personer på LKAB och maskinleverantörerna som hjälpt oss att ta fram 
det material vi behövt för att kunna skriva denna rapport. 
 
Kiruna, juni 2005 
 
 
 
Mikael Bohm och Mikael Myrzell 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete har vi jämfört dieseldrivna lastmaskiner med eldrivna för att kunna föreslå 
bättre alternativ inför framtida produktionsökningar.  

Användning av specialbyggda hjullastare i underjordsgruvor sker framför allt vid transporten av 
lossprängt berg från sprängplatsen till schakten. Drivningen av maskinerna kan vara antingen 
med dieselmotor eller med elmotor. 

Problemen med de eldrivna lastmaskinerna i Kiirunavaara är framför allt flexibiliteten. 
Maskinens elmotor matas via en kabel som är fästad i ett eluttag på bergväggen som bland annat 
gör att bara en eldriven lastmaskin kan köras i ett lastområde. En framtida produktionsökning kan 
komma att begränsas av ellastarens dåliga flexibilitet. Mot detta ställs den dieseldrivna 
lastmaskinen som har en avsevärt bättre flexibilitet men en sämre miljöpåverkan. Vilket är det 
bästa alternativet? 

Vi har i detta arbete använt oss av Benchmarking som är en utvärderingsmetod. Den är lämplig 
att använda vid jämförelser mellan vad man har och vad som kan vara bättre. Vi tog fram ett 
antal benchmarkingkriterier som vi tycker är viktiga för att jämföra skillnader mellan 
dieseldrivna och eldrivna lastmaskiner. De är Miljö som givetvis är en viktig policyfråga för 
LKAB, Ventilationskrav för att transportera bort avgaser och tillföra syre till 
förbränningsmotorn, Ekonomi som bland annat omfattar inköpskostnader, Driftskostnad där 
bränslekostnad och underhållskostnader räknas, Flexibilitet som har att göra med 
anpassningsbarheten till olika situationer, Kapaciteten som anges i ton per timme samt 
Automation det vill säga möjligheten att fjärrstyra maskinen. 

Fakta/erfarenheter har insamlats genom intervjuer via telefon, e-post samt direkta samtal med 
berörd personal från LKAB samt de tre tillverkarna av lastmaskiner som vi valt att jämföra. Vi 
har även hämtat uppgifter från tidigare gjorda rapporter, faktablad samt Internet.  

Vi finner att dagens moderna dieselmaskiner klarar dagens miljökrav utan att större förändringar 
i infrastrukturen under jord i Kiirunavaara behövs. Miljökraven på dieselmotorerna är långt 
strängare än vid den tiden då LKAB tog beslut om vilken typ av lastmaskin man skulle satsa på. 
Avgaserna från dieselmotorerna har blivit renare. Miljökraven i framtiden kommer säkert att göra 
att miljön kring dieseldrivna lastmaskiner ytterliggare förbättras. Ventilationen ska inte behöva 
byggas om i någon större omfattning utan dagens ventilation ska klara av två dieseldrivna 
lastmaskiner i varje lastområde. Resultatet visar också att dieselmaskinen är en bättre investering. 
De eldrivna lastmaskinerna är ca 30-40 % dyrare än de dieseldrivna lastmaskinerna i inköp. 
Driftskostnaderna blir ungefär lika mellan de olika alternativen så länge som dieselkostnaden är 
högre än elkostnaden. Kapaciteten har i mångt och mycket att göra med maskinernas flexibilitet 
där den totala kapaciteten per lastområde kan förbättras med två dieseldrivna lastmaskiner. 
Automationsmöjligheterna är lika för båda alternativen men där skillnaden ligger i att man kan 
köra två dieseldrivna lastmaskiner istället för en eldriven lastmaskin per lastområde. 

Det bästa alternativet för att klara en framtida produktionsökning är en lastmaskin med en 
lastkapacitet på 20 – 25 ton. Den ska snabbt kunna växla mellan lastområden samt kunna köras 
manuellt eller fjärrmanövreras. Den fördelaktigaste lastmaskinen för detta ändamål är, enligt oss, 
den dieseldrivna lastmaskinen. 

Vi föreslår därför att LKAB ersätter elmaskinerna med dieseldrivna maskiner efterhand som 
dessa fasas ut. 
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Abstract 
In this Thesis we have compared electrical LHD´s with diesel LHD´s to find the best alternative 
to use when the production increases. 

The use of special built LHD´s in underground mines are mainly to transport the blasted ore to 
the ore passes. The machine is propelled by either a diesel- or an electrical engine. 

The problem with electrical LHD´s in Kiirunavaara is the limited flexibility caused by the 
electrical cable. The machines electrical engine is connected via one feeder cable to an electrical 
connection on the wall. Because of the cable lying on the floor and of the cables delicacy, only 
one electrical LHD can be used per loading area. The diesel machines have a much better 
flexibility but they have a larger environmental effect. So which machine is the better 
alternative? 

We have used Benchmarking as a method to evaluate the machines. Benchmarking is suited to 
use at comparisons between what you have and what could be a better alternative. The criteria 
used for the comparison are: Environment that is an essential issue for LKAB, Ventilation needs 
to transport exhaust fumes away and deliver oxygen for the diesel motor, Economy that includes 
for example buying costs, Running costs where costs for fuel and maintenance are the main costs, 
Flexibility that has to do with the ability to adapt to different situations, the machine Capacity 
which counts by ton per hour and finally Automation that is the possibility to manoeuvre the 
machine by remote control.. 

We have gathered facts by interviewing personnel from LKAB and the three manufacturers of 
LHD´s that we chose to compare. We did this via telephone, email and directly interviews. We 
also gathered some information via Internet. 

We find that modern diesel LHD´s of today manages the environmental restrictions without any 
major changes in the underground infrastructure of Kiirunavaara. The environmental restrictions 
are now much harder than at the time when LKAB decided which type of LHD they would put 
their money on.  The exhausts from diesel engines are nowadays much cleaner. In the future will 
certainly the diesel machines surroundings improve due to tougher environmental restrictions. 
The ventilation of today should two diesel driven machines in each loading area. The results also 
show that a diesel machine is a better investment. The electrical LHD´s are about 30 – 40 % 
more expensive to buy than a diesel LHD´s. Running costs are about the same as long as diesel 
fuel are more expensive than electric fuel. The loading areas capacity are much dependent on the 
machines flexibility where the total capacity per loading area can be increased with two diesel 
propelled LHD´s. The alternatives for remote controlling the LHD´s are the same for both 
electrical and diesel propelled machines. The difference is that you can drive two diesel machines 
by remote control instead of one electrical machine in each loading area. 

The better alternative to put up with the increased production is a machine with a capacity of 20 
– 25 tons of load. The machine should be able to quickly change loading area and to be driven 
either manually or remote controlled. The result of the comparison is that electrical LHD´s are 
more environmentally friendly, but diesels LHD´s are a better investment.  

We suggest that LKAB replaces electrical LHD with diesel LHD when they are to be replaced. 
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1 Inledning 
1.1 Allmänt 
I Kiirunavaara har LKAB brutit järnmalm sedan 1890-talet, först i dagbrott och från 1960-

talet underjord. Kiirunavaara är idag en av världens största underjordsgruvor med en 

produktion på ca 24 miljoner ton råmalm/år. 

Malmkroppen löper från söder mot norr och är ca fyra kilometer lång. Figur 1 visar hur 

dagens brytningsområden är uppdelade i 10 block och 9 skivor (nivåer) i Kiirunavaara under 

jord (KUJ). Figuren visar också lite av infrastrukturen kring malmkroppen, till exempel 

skippsystemet för uppfodringen av malm.  

 

Blockgräns

Malmkropp Nivå 775   

Ventilationsschakt Skippar 
1045 m

Snedbanor
Störtschakt

Huvudnivå, 1045 m

Krossar 

Figur 1 Uppdelning av Kiirunavaara under jord (KUJ) i block (www.lkab.se) 
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Malmkroppen kan liknas vid en jättelik magnetisk skiva som stryker från söder mot norr och 

stupar ca 60° åt öster, se Figur 2. Malmkroppens utseende styr valet av brytningsmetod vilket 

också påverkar valet av maskinpark. Utvecklingen i gruvindustrin gör att LKAB hela tiden 

måste förbättra sina metoder för att klara av att konkurrera med övriga marknaden, där man 

oftast bryter järnmalm i dagbrott vilket är en billigare brytningsmetod än underjordsbrytning. 

 

Figur 2 Kiirunavaaras malmkropps troliga utbredning (www.lkab.se) 

Malmkroppens form gör det relativt enkelt att planera bytningen genom att man kan gå in i 

malmen från en sida, den så kallade liggsidan och behovet av brytning i stor skala har gjort 

att LKAB idag använder sig av brytningsmetoden skivrasbrytning.
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Skivrasbrytning illustreras i Figur 3. Först tillreds en fältort (footwall drift) parallellt med 

malmkroppen för att kunna göra tvärortarna (sublevels) vinkelrätt in i malmkroppen. Därefter 

produktionsborrar man uppåt mot ovanliggande nivå (long-hole drilling). Hålen laddas, 

sprängs och den fraktionerade bergmassan lastas ut till malmschakt (ore pass). Därifrån 

skickas malmen upp till dagen där den förädlas till malmpellets som säljs till stålindustrin. 

LKAB har använt metoden sedan 1960-talet, från början med 15 meters nivåer som genom 

åren ökat till dagens ca 30 meter. Den ökade skivhöjden gör bland annat att pro-

duktionskostnaderna minskar genom att det totalt sett krävs färre borrmeter i tillredningen. 

 

Figur 3 Illustration av tillredning, produktionsborrning och raslastning i skivrasbrytning (www.atlascopco.com) 
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Figur 4 visar en typisk borrplan för produktionsborrningen. Borrningen sker uppåt i en krans 

med 11-12 st 115 mm grova hål med en längd från ca 16 till max 45 m. Kransarna borras 

med tre meters försättning, d.v.s. tre meter mellan kransarna (se Figur 5). 

 

Figur 4 En schematisk bild över en borrkrans (LKAB) 

Figur 5 illustrerar raslastning, som utförs med en hjullastare, även kallad LHD (load, haul, 

dump). Det är en specialkonstruerad lastmaskin för underjordsgruvor som gör att truckar inte 

behövs. Maskinen fyller skopan och transporterar malmen innan den tömmer skopan i ett 

schakt. I figuren kan man även se borrkransarna från sidan ovanför lastmaskinen. 

 

Figur 5 Raslastning (www.lkab.se) 
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Figur 6 Exempel på blocklayout (LKAB) 

Figur 6 visar ett exempel på blocklayout för eldrivna fjärrlastmaskiner med elavhåll och 

grindar inritade. En av de stora skillnaderna mellan en lastplats för manuell lastning och en 

lastplats för fjärrlastning, är att delar av vägbanan består av betong för fjärrlastarna. Detta 

görs för att det är svårare för operatören att själv med skopans hjälp jämna till vägbanan vid 

behov. Elavhåll är där den eldrivna lastmaskinens elkabel är inkopplad i gruvans elsystem. 
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1.2 Bakgrund till problemställning 
LKAB använder idag huvudsakligen eldrivna lastmaskiner för raslastningen, Utvecklingen av 

dessa har lett fram till den maskin som huvudsakligen används idag TORO 2500 EL. 

Fördelar med att använda sig av eldrivna lastmaskiner istället för dieseldrivna lastare är bättre 

luftmiljö - arbetsmiljö, mindre buller samt mindre motorunderhåll. Bland nackdelarna finns 

att det krävs mer fast infrastruktur i form av elavhåll för kraftmatningen, mindre utbud av 

maskinmodeller och leverantörer.  

Ett fast elavhåll begränsar maskinens flexibilitet. Det krävs en hel del arbete för att flytta 

lastmaskinen mellan produktionsområden samt en generatorbil för att förse lastmaskinen med 

elektricitet vid dessa flyttningar. Elkabelanslutningen gör också att maskinen hela tiden måste 

följa den utdragna elkabeln. 

Utbudet av eldrivna lastmaskiner är dessutom mycket mindre än utbudet av dieseldrivna 

maskiner vilket ger sämre eller i det närmaste obefintlig priskonkurrens och lägre 

utvecklingstakt. Utvecklingskostnaderna delas också med färre eller inga andra kunder alls, 

eftersom LKAB är i stort sett ensamma om att använda eldrivna maskiner av denna storlek. 

Vad skulle det innebära om företaget på sikt bytte ut ett antal elmaskiner mot dieselmaskiner, 

d.v.s. satsade mer på en dieseldriven maskinpark. Vilka effekter skulle det ge på yttre miljö, 

energikostnader, ventilationsbehov, flexibilitet och arbetsmiljö? Med detta examensarbete 

vill vi belysa ovanstående frågor. 

1.3 Syfte/Mål 
Syftet med detta arbete är att jämföra olika faktorer som miljö, ekonomi, ventilationsbehov 

och flexibilitet mellan diesel- och eldrivna lastmaskiner, där det slutliga nyckeltalet är kr/ton. 

Utöver detta skall arbetet också belysa fördelar och nackdelar med dieseldrivna respektive 

eldrivna lastmaskiner och fjärrlastmaskiner samt ta fram ett bra underlag för fortsatta 

analyser. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet grundar sig på de förutsättningar som råder i LKAB:s gruva i Kiruna. Av tidsskäl 

gör vi inga egna praktiska försök, utan detta är en sammanställning av data och tidigare 

utförda mätningar. 

I denna rapport görs ingen ekonomisk jämförelse mellan olika tillverkare utan endast mellan 

eldrivna och dieseldrivna lastmaskiner. Vi beskriver en eldriven lastmaskin och tre 

dieseldrivna lastmaskiner i nulägesbeskrivningen för att påvisa vilka fordon som är 

potentiella i LKAB:s gruvor. Men i analysen jämför vi bara en dieseldriven maskin med en 

eldriven maskin för att inte värdera de dieseldrivna maskinerna mot varandra. 

Av sekretesskäl vill LKAB att eventuell publicering sker i samråd med LKAB. 
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2 Metod 
2.1 Allmänt 
Vi har valt att använda oss av en typ av benchmarking där vi följer metodstegen fram till och 

med analysen. Sista steget i metoden är Genomförande och Resultat vilket är ett arbete som 

slutförs av företaget.  

2.2 Benchmarking 
Här följer en kortfattad och förenklad beskrivning av metoden vi använt oss av. Teorin är 

hämtad ur boken ”Benchmarking” (Karlöf m.fl., 1993). 

Benchmarking är ett verktyg som används för att göra förbättringar. Man kan i stort sett 

benchmarka allt. Det handlar egentligen om en jämförelse mellan vad man har/gör och vad 

andra har/gör som är bättre än det egna. Jämförelsen kan även ske inom det egna företaget 

genom att t.ex. inom LKAB jämföra jämbördiga processer eller dylikt mellan LKAB 

Malmberget och LKAB Kiruna. Metoden är precis som processutveckling ett sätt att stegvis 

arbeta fram ett resultat. Benchmarking kan gärna drivas i projektform med styrgrupp, 

projektledare och projektdeltagare. Det finns många varianter av metoden men grunden är 

likadan, en jämförelse mellan ett antal alternativ. 

Man använder sig av fem steg i arbetet: 

□ Vad skall benchmarkas? Hur stor del av verksamheten eller vilken detalj. 

□ Identifiera benchmarkingpartners, vilka alternativ skall undersökas. 

□ Samla in tillgänglig information 

□ Analysera och utvärdera de resultat man uppnått. 

□ Genomförande och slutligt resultat 

 

Vad skall 
benchmarkas? 

Identifiera 
benchmarking
partners 

Analys! 
Genomförande 
och resultat 

Informations
insamling 

Figur 7 De fem stegen i Benchmarkingmetoden (Karlöf m.fl., 1993) 

Benchmarking kan ses som en ständig process (Figur 7) för att förbättra sin organisation, 

process, produkt eller vad det nu är som ska benchmarkas. 
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Första steget är att utgå ifrån organisationens, beställarens, behov av 

benchmarkinginformation. Som tidigare beskrivits kan man benchmarka i stort sett allt. Vilka 

kritiska faktorer finns i det man vill jämföra? Vilka frågeställningar ska göras? Sedan 

identifieras vilka partners som jämförelsen ska göras med. Vilka har bra eller bättre 

utrustning, arbetsprocesser, bättre idéer o.s.v. Vill de vara med i en benchmarkingstudie? 

Oftast vill de vara med om de kan se en vinst i det, exempelvis att de kan sälja mjukvara eller 

hårdvara.  

Inför informationsinsamlingen bör man planera noggrant. Man måste ha klart för sig vad man 

vill veta, så att det blir enkelt att fram kriterier för benchmarkingen som bedömningsunderlag 

till analysen i nästa steg. Kriterierna styr vilka frågor som bör ställas. Det viktiga här är 

noggrannhet och ett systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att informationen blir 

trovärdig och användbar för den senare analysen. En dokumentation måste göras i form av till 

exempel en nulägesbeskrivning. I den beskrivs all information som inhämtats. 

I analyssteget ska likheter och skillnader identifieras och värdesättas så att det väsentliga i 

informationen kan urskönjas. Det sista steget ska leda till resultatförbättrande åtgärder och 

organisationsutveckling. En tidplan ska upprättas över införandet av de resultatförbättrande 

åtgärder som benchmarkingen gett. Benchmarkingprojektet är inte lyckat förrän 

förbättringsåtgärderna är implementerade och önskat resultat är uppnått. 

2.3 Hur vi gick tillväga 
Vi fick idén till denna rapport under en lektion då frågan togs upp varför man inte använder 

dieseldrivna lastmaskiner i fjärrlastningen. Vi fick svaret att ”det kan ni ju göra en 

benchmarking på”. Strax före examensarbetets start klarade vi ut tillsammans med beställaren 

av denna rapport vad vi ska jämföra och det blev då eldrivna lastmaskiner mot dieseldrivna 

sådana.  

Identifieringen av partners var ganska enkel då vi utsåg de tre större LHD-leverantörerna som 

finns lättillgängliga i närområdet för att kunna jämföra lastmaskinerna och systemen runt 

dessa. De visade sitt intresse att ge oss de uppgifter vi behövde.  

De benchmarkingkriterier vi tog fram (Tabell 1) har genomsyrat de frågeformulär vi har 

skickat till de utvalda lastmaskinsleverantörerna. Vi har inhämtat information via personliga 

kontakter, intervjuer, sökning på Internet samt litteraturstudier av tidigare liknande arbeten. 

Utifrån detta har vi gjort en nulägesbeskrivning som beskriver de verksamheter som anknyter 
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till raslastningen inom LKAB, vad som finns på marknaden från de leverantörer vi valt ut 

samt miljö- och ekonomiska aspekter. 

I den efterföljande analysen har vi utifrån den inhämtade informationen gjort en del 

uträkningar och antaganden för att påvisa likheter och skillnader mellan alternativen.  

Tabell 1 Benchmarkingkriterier 

 Dieseldriven lastmaskin Eldriven lastmaskin 

Miljö   

Ventilationskrav   

Ekonomi   

Driftskostnad   

Flexibilitet   

Kapacitet   

Automation   
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3 Nulägesbeskrivning 
3.1 Lastningsprocessen 

3.1.1 Allmänt 
LKAB är tvingad till en produktionsökning på grund av ökad efterfrågan på 

världsmarknaden, vilket innebär att bland annat lastningsprocessen måste bli mer flexibel. 

Till exempel vore det bra om man kunde lasta med fler maskiner på samma område. 

Raslastningen i KUJ är planerad för en maskin per lastområde, se figur 6. Lastningsprocessen 

är idag organiserad med både manuell lastning och fjärrlastning. Lastplatserna, d.v.s. det 

tilldelade lastområdet för varje maskin, är för närvarande 14. Dessa är fördelade mellan 

manuell- och fjärrlastning, där den manuella lastningen har 11 lastplatser och fjärrlastningen 

förfogar över tre lastplatser. Fjärrlastningens kontrollrum är belägen ovan jord i FK7 

(förvaltningskontoret, våning 7) och ledningen för manuell lastning sitter under jord på nivå 

775. Fjärrlastningen loggar alla kördata medan den manuella endast loggar skopvikter. 

3.1.2 Manuell lastning 
Den manuella lastningen i KUJ har 11 eldrivna lastmaskiner (TORO 2500 EL) som lastar 25 

ton i skopan, och två dieseldrivna lastmaskiner (TORO 0011) som lastar 21 ton i skopan. 

El-lastmaskiner 

El-lastmaskinen (TORO 2500 EL) har en genomsnittsproduktion på ca 461 ton/motortimme 

(Bilaga 1) i normal produktion. Normal produktion innebär att maskinen lastar på en och 

samma lastplats hela tiden eftersom den begränsas av elförsörjningen. När maskinen lämnar 

lastplatsen vid större reparationer samt när ett produktionsområde är slutlastat behövs en 

generatorbil för assistans. En stor fördel med denna maskin i manuell lastning är att den har 

en relativt låg ljudnivå och inga avgaser vilket ger en bra arbetsmiljö. En nackdel är att det 

svårt att använda flera elmaskiner på samma lastningsområde då risken att skada varandras 

elförsörjning är stor. 

Idag finns en liten osäkerhet när det gäller den tekniska livslängden på TORO 2500 EL, men 

man har uppskattat den till ca 30 000-40 000 timmar med regelbundet underhåll. Marknaden 

för begagnade elmaskiner i TORO 2500 EL storlek är minimal eller i det närmaste obefintlig. 
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Diesellastmaskin 

De dieseldrivna maskinerna (TORO 0011) har en genomsnittsproduktion på ca 345 

ton/motortimme (Bilaga 1), och används oftast i öppnings- och slutlastning. De används 

också då el-lastarna är på reparation eller av andra anledningar ej är tillgängliga för lastning. 

Det är en mer flexibel maskin då den inte begränsas av fasta anslutningar. Under den period 

som vi har kunnat följa maskinplaceringar (ca 3 månader) har diesellastmaskinen haft ca 100 

flyttningar, vilket innebär att motortimmarna även inkluderar transporttid. 

Motsvarande maskin i Malmberget Under Jord (MUJ) Vitåfors (CAT R2900G XTRA) har en 

genomsnittsproduktion på 372 ton/motortimme (Bilaga 2). MUJ har en annan utformning, 

men vi har antagit att genomsnittsproduktionen bör vara jämförbar med KUJ eftersom man 

använder sig av fasta lastplatser. Eftersom arbetets art skiljer sig något mellan 

dieselmaskinerna i de två gruvorna har CAT maskinen något högre ton/motortimme än 

TORO 0011 i Kiruna. 

För dieseldrivna lastmaskiner finns det en marknad för begagnade maskiner. 

3.1.3 Fjärrlastning 
I KUJ finns ett fungerande fjärrlastningssystem som styrs från ett kontrollrum i 

förvaltningskontoret FK7. För att maskinerna skall kunna styras finns ett infrasystem av 

reflexer inne på nivåerna. Reflexernas position är inmätta och lagrade i navigeringssystemet, 

High Speed Underground Navigations System. Lastmaskinerna har laserskannrar på taket för 

att bestämma lastmaskinens position och vilket möjliggör automatisk transport av malm till 

schakt. 

Idag används tre eldrivna fjärrlastmaskiner i produktionslastningen. Som reserv finns 

ytterligare en maskin vars tid delas mellan manuell och fjärrlastning. Det finns ytterligare 

fyra maskiner som är förberedda för fjärrlastning, alltså totalt åtta. Produktiviteten för 

fjärrlastningen är något lägre än för den manuella lastningsprocessen, ca 275 ton/motortimme 

under 2004, vilket gett en årsproduktion/maskin på ca 1,2-1,5 Mton/år (2004). 

Fördelar är att fjärrlastningen kan ske under ogynnsamma förutsättningar t.ex. långa 

transportsträckor, dålig luft mm. En nackdel är att det svårt att använda flera elmaskiner på 

samma lastområde då risken att skada varandras elförsörjning är stor. 
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3.2 Marknaden  

3.2.1 Allmänt 
Marknaden för LHD maskiner är begränsad, de tre största leverantörerna på världsmarknaden 

som vi identifierat är TORO, Caterpillar och Atlas Copco. 

Eldrivna lastmaskiner av den storlek som LKAB efterfrågar tillverkas idag av TORO. Ett av 

problemen med eldrivna lastmaskiner av denna storlek är att det idag inte finns någon 

eftermarknad, d.v.s. det går inte att sälja begagnade eldrivna lastmaskiner. Konsekvensen är 

att de måste användas så länge som möjligt, det vill säga tills chassiet är helt slut. Restvärdet 

blir då maskinens skrotningsvärde. 

3.2.2 Atlas Copco 
Atlas Copco har ett gediget kunnande av underjordsarbete och ett stort antal LHD maskiner i 

sitt utbud, tio olika storlekar från 3,6 ton till 15 ton i skopkapacitet. Det elektriska utbudet är 

mindre; endast två modeller finns tillgängliga, EST2D på 3,6 ton och EST3.5 som har en 

lastkapacitet på 6 ton i skopan. 

ST1520 

Atlas Copcos största LHD maskin, ST1520, är i 15 tons klassen och är den minsta maskinen 

vi har med i vår jämförelse. Den har en något för låg kapacitet för att jämföras på ett rättvist 

sätt i denna utredning. Atlas Copco har en uppgradering av ST1520 till 17 ton under 

utveckling och de planerar även att tillverka en LHD med en lastkapacitet på 22 ton i skopan, 

vilket är anledningen till att vi beslöt att nämna Atlas maskinprogram. 

ST1520 har en skopbredd på 2,9 m och längden är 11,3 m. Tom väger maskinen 41,3 ton och 

med last ca 56,3 ton. Maskinen är utrustad med en motor från Detroit Diesel, S-60 DDEC 

som utvecklar 298 kW vid full belastning. Motorn klarar avgaskraven i EU-norm steg ΙΙΙA 

standarden (se Tabell 2). 

Automation 

Inom Atlas Copcos gruvmaskinsprogram finns det fungerande automationer på borriggar 

men ingen automation på lastmaskiner i dag, detta är dock under utveckling. 
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3.2.3 Caterpillar 
Caterpillar är en av världens största entreprenadmaskintillverkare och har idag två LHD-

modeller, R2900G med lastkapaciteten 17,5 ton samt R2900G XTRA som är något större 

med lastkapaciteten 20 ton. Dessa skiljer sig främst när det gäller däckdimensioner och 

skopstorlek. 

CAT R2900G XTRA 

CAT R2900G XTRA är den största LHD som Caterpillar tillverkar och finns bara tillgänglig 

i dieselutförande. Maskinen har en skopbredd på 3,45 m, längden är ca 11 m med en 

svängradie på ca 7,46 m. Maskinen är smidig och flexibel i den ortdesign som LKAB valt. 

Maskinen väger 56 ton olastad och 76 ton vid maxlast i skopan. CAT satsar mycket på sina 

dieselmotorer för att göra dem så miljövänliga som möjligt. Motorn är av modell 3406E 

ATAAC utvecklad av CAT och klarar avgaskraven i EU-norm steg ΙΙΙA standarden (se 

Tabell 2) vilket innebär att de har minskat utsläppen för att uppfylla normerna. 

Automation 

Som tillval till maskinen har CAT en egen automation med namnet MINEGEMTM, vilken 

kan installeras på de flesta på marknaden förekommande maskiner. Det behövs ingen speciell 

infrastruktur i produktionsområdet då systemet skannar av tunnelväggarna för att kunna 

navigera. I princip behöver man bara köra maskinen genom området för att kunna sätta 

maskinen i fjärrlastning. 

3.2.4 TORO 
TORO har ett omfattande program av LHD maskiner, både då det gäller elektriska och 

dieseldrivna. Modellprogrammet innehåller 10 olika LHD där det finns möjlighet att välja 

mellan el och diesel på fem modeller. Den minsta elmaskinen har en lastkapacitet på 3,5 ton i 

skopan, medan den största elektriska har en kapacitet på 25 ton i skopan. Dieselprogrammet 

innehåller lastmaskiner från 6,7 ton upp till 21 ton i skopan. TORO har även ett flertal olika 

gruvtruckar i sitt underjordsutbud. 
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TORO 2500 EL 

Den största TORO modell som finns idag är 2500 EL som tillverkas i huvudsak för KUJ, 

men det finns ytterligare en maskin i drift i Australien. LKAB har deltagit i utvecklingen av 

prototypen av el-lastaren som gick in i produktionslastning 1995. Därefter har TORO 

levererat ytterligare 13 maskiner till KUJ. TORO 2500 EL finns endast i el-utförande. 

Maskinen har en skopbredd på 3,9 m, en längd på drygt 14 m och har en svängradie på 9,44 

m. TORO 2500 EL har en egenvikt som uppgår till ca 77,5 ton och med maxlast väger den ca 

101,6 ton. 

TORO 0011 

TORO 0011 är den största dieseldrivna LHD som serietillverkas av TORO. Maskinen har en 

skopbredd på 3,1 m, längden är 11,9 m med en svängradie på 7,73 m. TORO 0011 är smidig 

och flexibel i den ortdesign som LKAB valt. TORO 0011 har en egenvikt på 56,8 ton och 

med full skopa väger den ca 77,8 ton. 

Maskinen är utrustad med en motor från Detroit Diesel S-60 DDEC IV som utvecklar 354 

kW vid full belastning. Motorn klarar avgaskraven i EU-norm steg ΙΙΙA standarden (se Tabell 

2). 

Automation 

Som extrautrustningsalternativ finns möjlighet att montera in TORO:s egna 

automationssystem AutoMine™, vilket gör det möjligt att bedriva förarlös lastning 

underjord. Det behövs ingen speciell infrastruktur i produktionsområdet då systemet skannar 

av tunnelväggarna för att kunna navigera. I princip behöver man bara köra maskinen genom 

området för att kunna sätta maskinen i fjärrlastning. 

3.3 Miljö 

3.3.1 Allmänt 
Vi delar in miljön i två delar; yttre miljö, vilket innebär att andra personer/djur/växter 

förutom lastmaskinspersonalen påverkas av lastmaskinen, samt arbetsmiljö som direkt 

påverkar lastmaskinspersonalen. Faktorer som påverkar den yttre miljön är avgaser, buller, 

olje-/bränslespill, där den mest betydande faktorn i denna utredning är avgaserna. Faktorer 

som påverkar arbetsmiljön är bl.a. avgaser, buller, vibrationer och ergonomi. Vi tar bara upp 
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avgaser och buller här då den största skillnaden i miljöhänseende mellan diesel- och eldrivna 

LHD är avgasutsläpp samt bullernivån. 

3.3.2 Luftföroreningsämnen 
Kolmonoxid (CO) bildas som ett mellansteg vid förbränning och oxiderar vid god tillgång av 

syre till koldioxid (CO2). Dieselmotorn arbetar med stort luftöverskott och därför blir halten 

CO lågt i avgaserna. Koloxid är i hög koncentration farlig för människan då koloxiden lättare 

än syre binds i blodet vilket innebär att kroppens syretillförsel avtar/upphör med 

medvetslöshet/död som följd. Gasen är luktfri och individen märker oftast inget förrän det är 

för sent. Koldioxid från fossilt bränsle ökar växthuseffekten. 

Kväveoxider (NOX) i dieselmotorns avgaser bildas genom en reaktion mellan kväve och syre. 

Halten ökar vid hög motortemperatur, högt tryck och god tillgång av syre. NOX kan ge 

allergier och luftvägssjukdomar samt bidrar till bildandet av marknära ozon, försurning och 

övergödning. Vanligaste kväveoxiden i samband med förbränningsmotorer är kvävedioxid 

(NO2). 

EC (elementärt kol eller partiklar) består av kolpartiklar som inte har förbränts i motorn. 

Graden av partiklar ökar vid låg motortemperatur och ofullständig blandning av bränsle och 

luft i motorns cylindrar. Partiklarna är ohälsosamma i den mening att de kan ge allergier, 

lungsjukdomar och även lungcancer. 

HC (kolväten) är ett samlingsnamn för föroreningar som innehåller väte och kol. Dessa bildas 

av ofullständigt förbränt bränsle eller avdunstat bränsle från fordonets bränslesystem. Halten 

av HC ökar vid lägre förbränningstemperatur samt är beroende av ett antal andra 

motortekniska faktorer. HC kan ge irritation av luftvägar och slemhinnor, cancer, nervskador, 

njur- och leverskador samt bidrar till bildning av marknära ozon och växthuseffekten. 

3.3.3 Krav  
Arbetsmiljöverket (AV) har föreskrifter om bergarbete (AFS 2003: 2) där man kan läsa i § 3 

att strävan skall vara att, under jord, använda motorer som inte avger förbränningsgaser. I 

tillägget till den paragrafen sägs att motorer bör vara elektriskt eller hydrauliskt drivna, att 

dieselmotorer bör ha utrustning för avgasrening eller uppfylla EU-normerna för 

avgasemissioner och att dieselbränslet ska vara anpassat för underjordsdrift. 
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EU:s avgaskrav för nytillverkade dieselmotorer är för arbetsmaskiner indelade i olika nivåer 

där vi för närvarande är på steg ΙΙ. Kraven är relaterade till motoreffekten i kW och 

emissionsmängden är i g/kWh. Från 2005-12-31 gäller nya värden i steg ΙΙΙA där skillnaden 

ligger i att HC- och NOX-värdena summeras och värderas tillsammans. I Tabell 2 redovisas 

kravvärden för motoreffekter mellan 130 och 560 kW. 

Tabell 2 Kravvärden för avgaser från nytillverkade dieselmotorer enligt EU:s direktiv steg ΙΙΙA (Vägverkets 

publikation 2005:105) 

 CO HC NOX PM (partiklar) 

Nuvarande värden (g/kWh) 3.5 1.0 6.0 0.2 

Steg ΙΙΙA (g/kWh) 3.5 4.0 (HC + NOX) 0.2 

 

Hygieniska gränsvärden  

Arbetsmiljöverket har en föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2000: 3) som delvis 

redovisas i Tabell 4. Definitionen av hygieniskt gränsvärde lyder: högsta godtagbara 

genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en luftförorening i inandningsluften. Måttenheter 

visas i Tabell 3.  

Tabell 3  Måttenheter för mängden luftföroreningar (AFS 2000: 3) 

Typ av luftföroreningar Enhet 

Gaser, ångor mg/m3 luft 

ppm (ml/m3, cm3/m3) 

Damm, rök, dimma mg/m3 luft 

 

Det finns två värden som ska tas hänsyn till, nämligen NGV, nivågränsvärde (ett arbetsskift, 

8 tim) och KTV, korttidsvärdet (15min). Korttidsvärdet säger att man omedelbart måste 

lämna området om mätaren visar ett högre värde än korttidsvärdet. 

Dagens gällande hygieniska gränsvärden (AFS 2000: 3) i samband med dieselavgasutsläpp; 

kolmonoxid eller koloxid (CO), kväveoxider (NOX) och partiklar (EC) visas i Tabell 4. 
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Tabell 4 Hygieniska gränsvärden (AFS 2000: 3) 

Ämne KTV (15min) NGV (8tim)  

CO (gas) 50ppm 20ppm Enligt AFS 2000: 3 

NOX (gas) 3ppm 1ppm Enligt AFS 2000: 3 

EC (partiklar)  0,3 mg/m3  

Finns inget nu gällande nivågränsvärde i 

Sverige men i Tyskland finns ett värde som 

LKAB använder som relationsvärde 

 

LKAB har satt ett eget Korttidsvärde för CO-halten; 35ppm för att lämna området. Det värdet 

är bestämt för att de som arbetar under jord ska ha ett värde de ska komma ihåg. 

Maskinförarna är utrustade med personliga mätare för NOX och CO. 

Arbetsmiljöverket har nyligt föreslagit ett antal revideringar angående hygieniska 

gränsvärden där Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté (GRAMKO) har gett sitt 

yttrande angående NO2. AV har föreslagit en sänkning av Nivågränsvärdet för NO2 till 

0,5ppm för dieselavgaser och GRAMKO har i sitt remissyttrande ifrågasatt den föreslagna 

sänkningen. 

Bullernivån finns reglerad i AFS 1992: 10, där följande exponeringsvärden finns enligt 

Tabell 5. 

Tabell 5 Exponeringsvärden buller (AFS 1992: 10) 

Ekvivalent ljudnivå 
under hel arbetsdag 85 dB 

Maximal ljudnivå  115 dB 
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3.3.4 Ventilation  
Figur 8 visar varför ventilationen är viktig vid brytning under jord. Ventilationen har till 

uppgift att tillföra syrerik luft och transportera bort luftföroreningar. I Kiirunavaara är 

ventilationen dimensionerad med utgångspunkt från att i huvudsak eldrivna lastmaskiner 

används i produktionslastning. Radon- och spränggaser är då de dimensionerande faktorerna 

för ventilationsbehovet. Gruvan har tio ventilationsschakt, ett för varje block (se Figur 1). 

Varje ventilationsschakt består av ett stort tilluftsschakt och ett stort frånluftschakt som leder 

luft mellan ytan och varje nivå nere i gruvan. Respektive tillufts- och frånluftsschakt har en 

kapacitet på 150 m3/s. 

  

Figur 8 Orsaker till att ventilation behövs (Franzén m.fl., 1984) 

Varje block har två tilluftsfläktuttag och två frånluftsfläktar som sitter vid utfarten från varje 

blocknivå. Varje fläkt har en kapacitet på 10 m3/s. Tilluften leds med ventilationstuber 

(Ø1000 mm) ut till fältortens båda ändar där tilluften blåses ut och frånluftfläkten suger ut 

den luft som passerar blockutfarten. Varje del kan alltså ha en maximal ventilation på 10m3/s 

och fläktarna kan köras på helfart (10 m3/s) och halvfart (5 m3/s). Principen för blåsande 

ventilation se Figur 9. Varje tvärort har en impulsfläkt med en kapacitet på 5m3/s för att 

ventilera tvärorterna. Alla fläktar under jord styrs från en central, Styrning Ventilation Under 

Jord (SVUJ). Temperaturen i tilluften höjs vintertid med hjälp av spillvärme från kul-

sinterverken innan den skickas ner i gruvan. 
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Figur 9 Principen för blåsande ventilation. (Franzén m.fl., 1984) 

Den totala årsventilationen i gruvan är, enligt Miljörapport 2004 LKAB Kiruna, 44 miljoner 

m3 till- och frånluft. Totalt för LKAB i Kiruna, under 2004, bedömdes koldioxidutsläppet 

(CO2) vara ca 250 000 ton och kväveoxidutsläppet (NOX) ca 1500 ton. Utsläppet från gruvan 

uppskattades under samma tid till mindre än 100 ton kväveoxider. 

Beräkning av ventilationsbehovet 

För att beräkna ventilationsbehovet finns det formler och enkla tumregler. Tumreglerna anger 

hur många m3/s luft per installerad kW dieseleffekt som behövs. Vanliga värden är 0,04 – 

0,08 m3/s per kW. Svenska Berganvisningars formel för dieselavgaser (Franzén m.fl., 1984): 

3600
27,0 kqP

q s
e

×××
=       (1) 

där:   

qe =  erforderligt tilluftsflöde, m3/s 

P =  Motorns märkeffekt 

0,27 =  specifik bränsleförbrukning, kg/kW 

qs =  specifikt luftbehov, m3/kg förbränt bränsle, värdet 5000 m3/kg används 

vid låga rum och 3000 m3/kg vid höga rum 

k =  utnyttjandegrad, 0,15 vid transport, 0,3 vid lastning och transport samt 

0,45 vid lastning 
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Bolidenformeln (Mukka, LKAB): 

5,1207 ×××= kPqe       (2) 

där 207 är en konstant ventilationsmängd i m3/kW och 1,5 är en säkerhetsfaktor. Om fordonet 

är av äldre typ läggs en s.k. äldrefaktor till på 20 %. Bolidenformeln är nyligen anpassad till 

dagens dieselmotorer och har testats i Bolidens gruvor. 

Formlerna har en inbyggd säkerhetsfaktor som varierar mellan 2 och 10 beroende på olika 

normer, det vill säga en oftast väl tilltagen marginal. Svenska Berganvisningars formel har en 

säkerhetsfaktor på 10. 

Utförda mätningar 

LKAB:s rapport AH-2002-112-k syftade till att kontrollera gasnivån vid tillredningslastning 

för att klargöra skillnader mellan diesel- och ellastning. Mätningarna gjordes under februari - 

april 2002. Mättiden var 2,5 – 3,5 timmar/mätning och antalet mätningar uppgick till 10 på 

tre olika platser för ellastare samt 15 mätningar på sex olika platser för diesellastare. 

Mätningen visar på en marginell skillnad mellan el- och dieselmaskinerna vad gäller CO-

halten medan diesellastning ger en högre emission av NOX-gaser. Endast vid ett mättillfälle 

överskreds gränsvärdet för NOX-gaser av en diesellastmaskin. Värdena var då för KTV 1,1 

ppm och för NGV 5,5 ppm. 

LKAB har under år 2004 genomfört tre mätningar kring diesellastmaskinen TORO 0011 

(maskinnummer 581 och 582) där mätningarna visar i huvudsak godkända värden, d.v.s. 

värden under gränsnivåerna. En sammanställning finns i Tabell 6. I rapport FHV-2004-186-k 

är också bullernivån i hytten uppmätt och den visade på godkänt värde. 
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Tabell 6 Sammanställning av arbetsmiljörapporter angående gasnivåer kring raslastning (LKAB) 

Rapport Datum Anläggning Mätplats CO ppm 

NGV/KTV 

NO2 ppm 

NGV/KTV 

EC mg/m3

20040622 
Raset V 34 878m 

block 33 

Inne i hytt 

TORO nr581 
0,77/4,0 0,36/1,2 - 

20040622 
Raset V 34 878m 

block 33 
schakt 331 1,64/4,0 1,25/3,3 - 

20040622 
Raset V 34 878m 

block 33 
ort 317 0,1/0,5 0,8/2,3 - 

20040708 
Raset V 34  

block 33 

Inne i hytt 

TORO nr581 
0,0/0,0 0,27/1,2 - 

20040708 
Raset V 34  

block 33 
878m ort 317 2,78/10,4 1,0/3,8 - 

FHV-2004-115-k 

Ventilationsstatus: 

framgick ej i rapporten 

20040708 
Raset V 34  

block 33 

878m schakt 

332 
0,02/0,3 0,56/1,9 - 

20040908 
V11 600m 

Block 9 

Inne i hytt 

TORO nr582 
3,01/8,8 0,19/0,8 0,023 

20040908 
V11 600m 

Block 9 
ort 121,4 2,02/6,0 0,42/1,3 0,11 

FHV-2004-144-k 

Ventilationsstatus: 

fältventilationen  

21,7 m3/s, tvärort 4,8 

m3/s 20040908 
V11 600m 

Block 9 
schakt 121 3,04/10,0 0,11/0,5 0,055 

20041110 
V11 640m 

Block 9 

Inne i hytt 

TORO nr581 
2,91/8,4 0,33/1,0 0,075 

20041110 
V11 640m 

Block 9 
ort 98,3 3,41/11,6 0,71/2,3 0,13 

FHV-2004-186-k 

Ventilationsstatus: 

fältventilationen  

18 m3/s, tvärort 4 m3/s 

ventilation saknades i 

schakt 91  
20041110 

V11 640m 

Block 9 
schakt 91 2,70/7,0 1,32/5,0 0,25 

       

   Gränsvärden 20/50 1/3 (0,3) 

 

Utförda kostnadsberäkningar 

Det finns en utredning gjord inom LKAB (SMT 2001-0007-M) som är en enkel 

kostnadsjämförelse mellan el- och diesellastning. Utredningen har bara kostnader för bränsle, 

ökad ventilation samt elkabel och visar på en kostnadsökning på ca 0,21-0,37 kr/ton för 

dieseldrivna LHD. I kostnaden för ökad ventilation är bara energikostnaden inräknad, inte 

materielkostnaden. 
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4 Jämförelse/Analys 
4.1 Allmänt 
I detta kapitel gör vi olika jämförelser mellan el- och dieseldrivna lastmaskiner. I analyserna 

har vi använt oss av de värden från dieselmaskinerna som vi anser vara representativa för de 

fordon som vi beskrivit tidigare. 

4.2 Miljö 
I denna analys har vi sammanställt emissionsmätningsrapporter till en tabell för att kunna titta 

på hur ofta och hur mycket som emissionsvärdena överstigit KTV och NGV. Vi har också 

gjort en överslagsberäkning på hur mycket 14 dieseldrivna lastmaskiner skulle påverka det 

totala utsläppet av koloxid och kväveoxider från LKAB i Kiruna. Tanken är att kolla vad som 

händer om vi byter ut alla elmaskiner och bara kör med dieselmaskiner på lastplatserna. 

Tabell 6 visar sammanställningen av de emissionsmätningar vid lastning med dieselmaskin 

som gjorts i Kiirunavaara. Vid mätningarna har alla fläktar varit igång på helfart, vilket är 

normalt förfarande då en dieselmaskin lastar i området. 

Vad gäller koloxidkoncentrationen så kan vi konstatera att de uppmätta värden ligger långt 

under de tillåtna. De uppmätta halterna av kvävedioxid visar att värdena oftast ligger klart 

under de hygieniska gränsvärdena. Det uppstår dock korta spikar då halten överstiger 

gränsvärdena och det kan vara i samband med exempelvis kraftiga gaspådrag. Höga värden 

kan också bero på att kvarliggande gaser från sprängningar kan komma upp ur raset då 

maskinen lastar. 

I vår överslagsberäkning har vi antagit att en dieselmaskin förbrukar 30 liter bränsle per 

timme och det motsvarar ett energiinnehåll på ca 300 kW (30 liter x 10 kW/liter). Detta 

multipliceras med dieselmaskinens maskintimmar under ett år; ca 3000 timmar och antalet 

maskiner; 14 stycken. Det ger ca 12.6 miljoner kWh per år. Sedan antar vi att 

dieselmotorerna motsvarar dagens EU krav på nytillverkade motorer (se Tabell 2), det vill 

säga att maximalt utsläpp av koloxid är 3,5g/kWh och kväveoxid är 6,0g/kWh. Resultatet av 

det visar att 14 st dieselmaskiner släpper ut ca 44 ton CO som vi antar blir lite tyngre då det 

oxiderar till CO2, och ca 76 ton NOX per år. Mängden koldioxid skulle motsvara ca 0,002 % 

och kväveoxiden ca 5 % av den totala mängden som LKAB släpper ut per år i Kiruna. 

Ökningen av utsläpp till luft är således mycket liten respektive liten. 
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4.2.1 Ventilationsbehov  
För att göra ventilationsberäkningar enligt de ekvationer och tumregler som beskrivs i kapitel 

3.5.4. har en dieseldriven lastmaskin med en motoreffekt på 378 kW använts. 

Nyttjandegraden är satt till 0,3 vilket motsvarar lastning och transport. 

Tabell 7 Uträkning av ventilationsbehov enligt ekvation (1) med k = 0,3 

Skop Antal Motoreffekt Utnyttjandegrad Specifikt luftbehov Ventilationsbehov 
kapacitet fordon kW k  m³/kg (qs)  m³/s (qe)

20ton 1,00 378 0,30 3000 25,52
qs=spec luftbehov m³/kg förbränt bränsle
qs=5000 m³/kg vid utspädning låga rum
qs=3000-4000 m³/kg vid utspädning höga rum

 

Tabell 8 Uträkning av ventilationsbehov enligt ekvation (2) med k = 0,3 

Skop Motoreffekt Antal Ventmängd Anvfaktor Säkfaktor Äldrefaktor 
kapacitet (kW) fordon m³/kW 0,15-0,40 1,5 1,2 m³/h m³/s
20 ton 378 1 207 0,3 1,5 1 35210,7 9,78

Ventilationsbehov 

 

Tabell 9 Uträkning av ventilationsbehov enligt tumregler 

Skop Antal Motoreffekt m3/s luft per kW m3/s luft per kW
kapacitet maskiner kw 0,04                   0,08                   

20 ton 1,00 378 15,1 30,2   

Ekvationerna ger för en dieseldriven lastmaskin ett ventilationsbehov vid k = 0,3 på 10 – 

25m3/s. Bolidenformeln (2) ger det lägsta värdet därför att den är anpassad till dagens renare 

motorer, vilket Svenska Berganvisningars samband (1) inte är. Tumreglerna, vilka endast ger 

en grov uppskattning, ger ett ventilationsbehov av 15 – 30m3/s. 

4.3 Ekonomi 
Vi har valt att jämföra de olika maskinalternativen med hjälp av nuvärdesmetoden vilket 

innebär att vi jämför alla in- och utbetalningar som vi kan identifiera vid nolltidpunkten. 

Inköps kostnaden för en eldriven LHD är ca 11 miljoner kr och för en dieseldriven ca 6 

miljoner kr. 
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4.3.1 Underhållskostnad 
I underhållskostnaden för de eldrivna maskinerna ingår elkabel, däck, skopa, reservdelar och 

personalkostnader. I underhållskostnader för dieselmaskiner ingår samma kostnader som för 

el-maskinen förutom kabelkostnader. 

För el-maskinen har underhållet uppgått till ca 2,40 kr/ton under 2004 och för 2005 (jan - 

mars) har underhållskostnaden sänkts till 1,59 kr/ton. Underhållskostnaden för 

dieselmaskinerna har uppgått till ca 1,41 kr/ton under 2004 och under 2005 (jan – mars) till 

1,05 – 1,32 kr/ton (Bilaga 3 och 4). För enkelhetens skull har vi valt 2005 års 

underhållskostnader för bägge maskintyperna. 

4.3.2 Bränslekostnad 
Enligt de uppgifter vi erhållit uppgår priset på dieselbränsle till ca 4,5 kr/liter. En liter diesel 

har ett energivärde 10 kWh vilket innebär att kostnaden för diesel blir ca 0,45 kr/kWh att 

jämföra med elektricitet där priset är ca 0,25 kr/kWh. Vi har förenklat beräkningarna så att vi 

inte tar hänsyn till verkningsgraden på respektive maskin, beräkningarna bör ger en relativt 

rättvis bild på skillnaderna i energikostnader. 

Jämförelse 

Kapacitetsuppgifter har vi fått från LKAB uppföljningssystem. Vi har beräknat de olika 

maskinernas energikostnad som presenteras i Tabell 10. Vi antar bränsleförbrukningen till ett 

maxvärde, för att kunna ta fram kostnaden per ton. Den beräknade skillnaden mellan el och 

diesellastmaskiner blir ca 0,29 kr/ton mer för dieselmaskinen i manuell lastning och 0,17 

kr/ton mer för dieselmaskinen i fjärrlastning. 

Tabell 10 Energiförbruknings beräkningar 

ton/h h/år ton/år kW l/h l/år l/ton kr/ton kWh/ton
372 3000 1116000 378 37,8 113400 0,10 0,46 1,02

ton/h h/år ton/år kW l/h kWh/år l/ton kr/ton kWh/ton
461 3000 1383000 315 0 945000 0,00 0,17 0,68

ton/h h/år ton/år kW l/h kWh/år l/ton kr/ton kWh/ton
273 5000 1365000 315 0 1575000 0,00 0,29 1,15

Diesel kr/l kW/l diesel EL kr/kWh
4,5 10 0,25

Antagna energi priser

Toro 2500 EL Fjärr

Dieselmaskin

Toro 2500 EL Manuell
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4.3.3 Mediakostnad 
Energikostnad för utökad gruvventilation i KUJ.  

Ventilationskostnaden är baserad på beräkningar/formler som är utförda av LKAB 2001. Vi 

har dock uppdaterat priserna på elenergi till 0,25 kr/kWh. Beräkningarna nedan är baserade 

på en ökning av ventilationen med 5 m³/s där hänsyn till uppvärmning med 3°C är medtagen. 

Luftomsättning 10 m³/s 

Värme 

Årsmedel  kWhkrsm o /10,02,13/³5 ×××

Huvudventilation 

Enligt typfallsberäkning i schakt 36T från grundflöde 110 m³/s 

ökning av flödet med 5 m³/s 

Till och frånluft ger 2  kWhkrkW /25,030 ××

 

= 

 

 

= 

 

1.80 kr/h 

 

 

15 kr/h 

Lokalventilation 

Ökning luftomsättning från 5 till 10 m³/s 

mm1000φ  ventilations tub. 

Tilluft  kWhkrkW /25,020 ×

 

 

= 

 

 

5 kr/h 

Summa ökad energikostnad ventilation = 21,80 kr/h 

Ventilationskostnad per ton beror på vilket tonnage som lastas. Vi antar här den mängd som 

dieselmaskinen har lastat per timme, i detta fall 375 ton/h. Summan av ökad energikostnad 

blir då 21,80 kr/h, och kostnaden per ton blir tonkrhtonkr /06,0/372/80,21 =  

4.3.4 Personalkostnader  
För maskiner i manuell produktionslastning inom LKAB behövs fem lastmaskinister per 

maskin för att täcka lastningsbehovet. Vi har använt oss av personalkostnader inklusive 

sociala avgifter på totalt ca 500 000 kr/år i våra beräkningar vilket är den summa LKAB 

räknar med vid investeringsanalyser. 
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4.4 Nuvärdesanalys 
Med nuvärdesmetoden kan man studera en investerings totala konsekvens under 

investeringens livstid. I vårt beräkningsexempel har vi antagit mängderna av lastat rågods 

efter analyser av 2004 års produktion för el-lastmaskinen och ett medel för 

diesellastmaskinen 2005 års produktion på ca 4400 ton/dygn i 310 dygn/år. Vi räknar således 

med ca 1,56 Mton för el-maskinen och ca 1,36 Mton för dieselmaskinen. Vi har antagit ett 

pris på 6 kr/ton i intäkt för lastade ton detta är en summa som överslagsmässigt används av 

LKAB. Denna summa utgör inbetalningarna i nuvärdesanalysen Tabell 11. 

Eftersom underhållskostnaderna på dieselmaskinerna varierar från 1,05-1,32 kr/ton (se bilaga 

4 och 5) under de tre första månaderna 2005 har vi valt att räkna med ett medelvärde 1,19 

kr/ton. Ökade kostnader för dieselmaskinen när det gäller bränsle och ventilation blir ca 0,34 

kr/ton. Personalkostnaderna har vi antagit till ca 5 x 500 kkr och ett restvärde av 20000 kr per 

maskin. 

Tabell 11 Nuvärdemetoden (Olsson & Skärvad, 2002) 

EL Maskin DIESEL
Grund investering 11000000 6000000
Inbetalningsöverskott År1 4407603,5 3583440

År2 4407603,5 3583440
År3 4407603,5 3583440
År4 4407603,5 3583440
År5 4407603,5 3583440
År6 4407603,5 3583440
År7 4407603,5 3583440

Restvärde(kr) R 20000 20000
antal år n 7 7
Kalkylränta r 0,11 0,11

Kapitalvärde kr 9779125,92 10895505,75
Kapitalvärdekvot 0,89 1,82
Payback år 2,50 1,67
Kapitalvärde/ton kr/ton 0,89 1,14

Mängd ton 1566350 1364000
Råmalm kr/ton 6 6
Underhållskostnad kr/ton 1,59 1,19

0,35
Personal personal kr/ton 1,60 1,83
summa inbetalning 4407603,5 3583440

Produktionsmål 20200000 20200000
Antal maskiner 13 15
Personal kr/år/st 500000 500000
Antal förare 5 5

Merkostnad ventilation och bränsle kr/ton
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Payback-metoden 

Payback-metoden är en enkel form av investeringskalkyl (Olsson & Skärvad, 2002) den ger 

svar på hur lång tid det tar att återbetala en investering. Metoden är enkel att använda och 

man behöver endast uppskatta konsekvenserna under återbetalningstiden. Resultatet enligt 

payback, se Tabell 11. Resultatet visar att dieselmaskinen har en kortare återbetalningstid, 1,7 

år mot elmaskinens 2,5 år. 

4.5 Bedömning  
I vår kriteriebedömning har vi valt att ge en nolla för det sämre alternativet och en etta för det 

bättre. 

Tabell 12 Bedömning av benchmarkingkriterier 

 Dieseldriven lastmaskin Eldriven lastmaskin 

Miljö 0 1 

Ventilation 0 1 

Ekonomi 1 0 

Driftskostnad 1 0 

Flexibilitet 1 0 

Kapacitet 0 1 

Automation 1 0 

Kommentar:  

• Elmaskinen har ett lägre avgasutsläpp vilket gör det till det bättre alternativet.  

• Elmaskinen kräver lägre ventilation vilket är fördelaktigt. 

• Dieselmaskinen en bättre investering pga. en lägre grundinvesterings kostnad vilket 

ger en kortare återbetalningstid. 

• Driftskostnadsmässigt är dieselmaskinen lite billigare pga. en lägre 

underhållskostnad, trots dyrare energi kostnad. 

• Dieselmaskinen har överlägsen flexibilitet. 

• Vi bedömer att elmaskinen har något bättre kapacitet vid lika lastningsförhållanden. 

• Fler än en dieselmaskin kan köras på en lastningsplats med fjärrkontroll (automation). 

Analysen grundar sig på el- och dieselpriser som vi fått av LKAB, vid förändrade 

energipriser kan analysen ge ett annat resultat. 
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5 Diskussion/slutsats 
5.1 Manuell lastning 
Den stora fördelen med el-lastmaskiner är givetvis förbättringarna i arbetsmiljön då den inte 

avger några avgaser, maskinen är dock nästan dubbelt så dyr som dieselmaskinen. 

De mätningar, som redovisas i Tabell 6, samt uträkningen av ventilationsbehovet med hjälp 

av Bolidenformeln tolkar vi som att det är fullt möjligt för en dieseldriven lastmaskin att lasta 

på varje lastningsplats. Det vill säga att dagens ventilation klarar av en dieseldriven 

lastmaskin per lastningsplats då fläktarna körs på helfart. Vid en ökning av antalet 

dieseldrivna lastmaskiner per lastningsplats måste man utföra nya beräkningar för att kunna 

säkra ventilationskravet för gruvventilationen. 

Resultatet av vår nuvärdesanalys ger en kapitalvärdekvot på 0,89 för elmaskinen respektive 

2.26 för dieselmaskinen vilket innebär att båda maskinerna är lönsamma. Dieselmaskinen är 

ett bättre investeringsobjekt om man ser det ur ekonomisk synvinkel. Även payback metoden 

ger en fördel för dieselmaskinen. Återbetalningstiden för dieselmaskinen blir enligt vår 

analys 1,7 år respektive 2,5 år för elmaskinen. Även enligt denna kalkylmodell blir 

dieselmaskinen ett bättre alternativ.  

För att ge bästa möjligheten till ökad kapacitet i raslastningen har dieselmaskinen de bästa 

förutsättningarna. 

5.2 Fjärrlastning 
Vid fjärrlastning är det vår uppfattning att det skulle vara smidigare att använda sig av 

dieseldrivna LHD. Det är då möjligt att använda upp till tre maskiner i samma 

produktionsområde. Flexibiliteten för dessa maskiner gör att de kan korsa varandras vägar 

utan att skada någon kabel till skillnad från el-maskinerna. Det ger möjlighet att snabbt öka 

produktionen per område genom att öka antalet maskiner. Eftersom inga människor ska 

finnas inom fjärrlastningsområdet, finns inga arbetsmiljöproblem att ta hänsyn till. Eldrivna 

lastmaskiner kräver en högre grad av planering och genomförande av lastningscykler, på 

grund av att elkabeln ligger utrullad längs sulan (ortgolvet) och inte tål att bli överkörd. Detta 

medför problem då fler maskiner behövs för att uppnå produktionsmålen. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
I vårt arbete har vi kommit fram till några intressanta frågor som vi anser vara av stor vikt för 

fortsatt arbete. Finns möjligheten att kombinera diesel TORO 0011 eller CAT R2900G 

XTRA med dagens befintliga LHD flotta? Ökar flexibiliteten i fjärrlastning med 

diesellastare? Kan produktionen öka om man använder en mindre och mer flexibel LHD vid 

öppnings respektive slutlastning? 

I dag har TORO och CAT utvecklat egna system för automation underjord där TORO:s 

system AutoMine™ finns i bl.a. El Teniente (Chile), Pipa Norte och i Diablo Regimento men 

då med dieselmaskiner (TORO 0010). CAT:s system MINEGEM™ går att installera på valfri 

lastmaskin och går i produktion i bl.a. Olympic Dam, Australien. Möjligheten att 

implementera något av dessa system bör undersökas. Det skulle innebära att 

utvecklingskostnaderna kan sänkas genom att fler kunder använder samma system. 

Emissionsbelastningen vid lastning under jord bör testas och jämföras genom systematiska 

mätningar under längre tid på både diesel- och elmaskinsområden. Till exempel bör man testa 

att lasta med två dieselmaskiner på samma lastområde för att se om dagens ventilation 

behöver byggas ut och i så fall med hur mycket? 

En noggrann LCC-analys på el- och diesellastmaskin bör utföras, gärna i projektform. 
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Bilaga 1 

Ton per lastmaskin Period : 2004-01-01 2004-12-31 2004

Maskintyp Maskin Skopor Ton
Ton/ 

Skopa
Ton/ 
dygn

Timmar/ 
dygn

Ton/ 
motortim.

Motor - 
timmar

Anta l 
dagar

T2500 590 49 491 1 237 275 25,0 3915,4 9,0 437,0 2831 Manuell 316
591 46 837 1 170 925 25,0 4196,9 9,6 438,2 2672 Manuell 279
592 61 849 1 546 225 25,0 5223,7 9,9 526,5 2937 Manuell 296
593 55 779 1 394 475 25,0 4512,9 9,8 461,1 3024 Manuell 309
594 60 656 1 516 400 25,0 4665,8 9,7 480,3 3157 Manuell 325
596 62 654 1 566 350 25,0 5118,8 10,1 508,7 3079 Manuell 306
600 56 349 1 408 725 25,0 4374,9 9,2 476,1 2959 Manuell 322
601 2 155 53 875 25,0 4897,7 13,5 364,0 148 Manuell 11

395 770 9 894 250 25,0 36906,2 10,1 461,5 20807 2164

T2500 595 58 208 1 238 529 21,3 4184,2 16,6 251,9 4917 Fjärr 296
597 54 732 1 256 537 23,0 4174,5 16,8 248,8 5051 Fjärr 301
599 68 262 1 587 729 23,3 5040,4 17,0 296,0 5364 Fjärr 315
598 54 228 1 269 313 23,4 4042,4 13,6 297,4 4268 Reserv 314

235 430 5 352 108 22,7 17441,6 16,0 273,5 19600 1226

T500D 525 12 358 190 768 15,4 1490,4 6,8 219,3 870 Diesel 128

12 358 190 768 15,4 1490,4 6,8 219,3 870 128

T0011D 581 42 750 897 582 21,0 4399,9 12,7 345,2 2600 Diesel 204
582 17 409 365 589 21,0 4107,7 17,5 235,0 1556 Diesel 89

60 159 1 263 171 21,0 8507,7 12,3 290,1 4156 293

T500E 565 42 503 573 791 13,5 2101,8 8,1 259,0 2215 Manuell 273
566 39 684 535 734 13,5 2232,2 7,9 281,7 1902 Manuell 240
567 39 257 520 086 13,2 2167,0 7,6 284,2 1830 Manuell 240
568 48 933 658 365 13,5 2402,8 8,4 286,1 2301 Manuell 274
569 14 489 195 602 13,5 1880,8 7,4 254,7 768 Manuell 104
570 42 470 571 601 13,5 2241,6 8,3 269,8 2119 Manuell 255

227 336 3 055 179 13,4 13026,2 8,0 272,6 11135 1386  

 



 

 

 



Bilaga 2 
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Tot. Plan. Oplan. Utnyttjn. % av Antal Drift-tid
Brutto Drift rep rep/serv rep Drift- Brutto Tillg. dagar per dag

Nr Maskintyp timmar timmar ståtid ståtid ståtid klar timmar tid
574 Toro 650 2160 727 212 71 141 90% 34% 37% 334 2,2
575 Toro 650 2160 311 103 28 75 95% 14% 15% 334 0,9
576 Toro 650 2160 943 199 112 87 91% 44% 48% 334 2,8
577 Toro 650 2160 412 171 128 43 92% 19% 21% 334 1,2
571 Toro 0010 2160 534 181,5 76 105,5 92% 25% 27% 334 1,6
578 Toro 0010 2160 608 256 92 164 88% 28% 32% 334 1,8
550 Toro 2500 2160 308 52 0 52 98% 14% 15% 334 0,9
551 Toro 2500 2160 321 160 96 64 93% 15% 16% 334 1,0

Cat/ Elphinst 2160 740 126 32 94 94% 34% 36% 334 2,2
585 Cat/ Elphinst 2160 1034 159 86 73 93% 48% 52% 334 3,1
586 Cat/ Elphinst 2160 770 129 54 75 94% 36% 38% 320 2,4
587 Cat/ Elphinst 2160 1070 226 138 88 90% 50% 55% 334 3,2
588 Cat/ Elphinst 2160 658 112 16 96 95% 30% 32% 334 2,0

Cat/ Elphinst 2160 380 14 0 14 99% 18% 18% 306 1,2

TORO 650 8640 2393 685 339 346 92% 28% 30% 1336 1,8
TORO 0010 4320 1142 437,5 168 269,5 90% 26% 29% 668 1,7
TORO 2500 4320 629 212 96 116 95% 15% 15% 668 0,9
CAT/ ELPHINST 12960 4652 766 326 440 94% 36% 38% 654 7,1

TOTALT 30240 8816 2101 929 1172 93% 29% 31% 3326 2,7

TORO 650 660 kton 276 ton/ tim
TORO 0010 292 kton 256 ton/ tim
TORO 2500 184 kton 292 ton/ tim
CAT/ ELPHINST 1730 kton 372 ton/ tim

0 kton ####### ton/ tim
0 kton ####### ton/ tim

TOTALT 2865 kton 325 ton/ tim



   

 



  Bilaga 3 

 

Cat 2005
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utf Mån 0,79 1,08 1,20
Utf ACK 0,79 0,94 1,05

Cat
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utf Mån-04 0,92 1,18 1,96 0,56 1,58 1,04 1,04 2,61 1,52 1,82 1,64 1,34
Utf ACK-04 0,92 1,09 1,52 1,19 1,25 1,19 1,06 1,29 1,32 1,38 1,41 1,41

Cat Uh-kostnad kr/ ton (inkl. skopa och däck.) Malmberget 2005

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Utf Mån 0,79 1,08 1,20

Utf ACK 0,79 0,94 1,05

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Bilaga 4 

Tot.Acc. 1,41 1,68 1,59
UH-kostnadsutfall T2500 2005

UH kr/ton T2500 acc. 2005

1,41
1,68 1,59

2,43

2,72

2,35
2,21

2,38 2,40 2,36 2,29
2,42 2,46 2,51 2,49

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00 Kr/ton Tot.Acc. utfall 2004

Källa:FUNKA

Acc: 0,71 2,11 1,32
Toro 0011 D underhållskostnader 2005

 

TORO 0011 acc.Kr/ton 2005 

0,71

2,11

1,32

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
Kr/ton

Acc:

 




