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Abstract 
 

Boliden Mineral AB is a mining company producing metals for the modern society. The 

company have two open-pit mines in Aitik, situated in Gällivare in the northern part of Sweden. 

One of these open-pit mines is the largest in the country. Two models of large mining trucks 

transports ore from the mine to the concentrator where copper and other metals are recovered. 

The trucks play a key role in the logistics of ore, therefore their availability affect the total 

production capabilities of the mine. Damaged truck tires is one of the main reasons of downtime 

of the trucks. The aim of this study was to present a status report of the maintenance chain 

regarding damaged truck tires in the company and give suggestions about changes in tire 

maintenance to obtain better availability for the trucks regarding damaged truck tires. The study 

is based on interviews with workers from different working places who are involved in the 

maintenance chain as well as studies of maintenance data regarding truck tires. A RAMS 

(Reliability, Availability, Maintainability and Supportability) analysis was performed in order to 

discover causes of breakdown and bottlenecks in supportability, maintainability and reliability in 

the maintenance chain, all of which affect the availability of the plant. 

  

Findings in the RAMS analysis demonstrated that most bottlenecks were found in the 

supportability of the maintenance organization underlining unsatisfactory reaction times during 

tire breakdowns. The study further exposed the fact that downtime on behalf of damaged truck 

tires is too long in comparison to the ideal times achievable for the organization. Main causes to 

this problem is the fact that educated personnel with sufficient knowledge to inspect tire damage 

is missing most of the day, occasional  resource shortages in the truck workshop as well as 

uncertainty in the communication between different working places which increases the 

downtime. To optimize the supportability of the maintenance chain the company have to 

introduce clear routines between the different departments and make sure that necessary 

education is provided to all sectors so that inspections are possible at any time. 

  

The study shows that the reliability for the newer truckmodel have greater problems with 

damaged truck tires compared to the older model. The lifespan for one of the analyzed truck 

tires in the study was shorter than the limit put up by the company. The analysis regarding the 

maintainability displayed the fact that maintenance is more difficult to perform because of larger 

components. The workshop have merely one device to perform multiple tire changes at the 

same time which also increases the downtime. This study underlines the fact that changes in 

the two existing agreements for truck tires may increase availability of the trucks for the 

company.  
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Sammanfattning 
 

Boliden Mineral AB är ett metallföretag som producerar metaller för det moderna samhället. 

Företaget har två dagbrottsgruvor belägna i Aitik strax utanför Gällivare i norra Sverige, varav 

en är landets största dagbrott. Stora gruvtruckar av två olika modeller transporterar malm från 

gruvan till anrikningsverket där koppar och andra metaller utvinns. Truckarna utgör en viktig del 

av logistiken som influerar den totala produktiviteten i verksamheten. Skadade truckdäck har 

visat sig vara en av de största orsakerna till tillgänglighetsförluster för truckarna. Studiens syfte 

var att skapa en nulägesbeskrivning gällande underhållskedjan av skadade truckdäck i företaget 

samt ge förslag på förändringar av däckunderhållet för att förbättra tillgängligheten på truckarna 

genom att minska nedtiden för däckskador. Intervjuer med inblandade personalgrupper i 

underhållskedjan samt analyser av underhållsdata ligger till grund för resultatet i studien. En 

RAMS-analys utfördes för att finna felorsaker i underhållskedjan som bidrar till lägre 

driftsäkerhet av gruvtruckarna med avseende på däckskador. 

  

RAMS-analysen påvisade att de flesta flaskhalsarna i underhållskedjan finns inom området 

underhållssäkerhet, vilket innebär att underhållsorganisationen reagerar för långsamt för att 

underhållet ska kunna bedrivas optimalt. Däckunderhållet tar generellt för lång tid i förhållande 

till de ideala feltider som vore möjliga att uppnå för båda truckmodellerna. Tillräcklig utbildning 

för att bedömma skadade truckdäck saknas stora delar av dygnet, resursbrist kan förekomma i 

truckverkstaden samt otydliga direktiv råder mellan arbetsgrupper hur kommunikationen skall 

förmedlas vilket förlänger nedtiderna. I syfte att optimera underhållssäkerheten bör tydliga 

rutiner mellan arbetsgrupperna skapas, vidare bör utbildningen utökas till berörda arbetsgrupper 

vilket innebär att bedömning av däckskador kan ske oavsett tid på dygnet. Arbetsfördelningen 

för de inblandade arbetsgrupperna bör omfördelas för att skapa en mer effektiv underhållskedja. 

  

Utifrån funktionssäkerheten visade studien att den nyare truckmodellen har större problem med 

däckskador än den äldre truckmodellen. Av de truckdäck där drifttiden analyserats visade sig ett 

av däckmärkena ha för korta drifttider jämfört med Bolidens internt uppsatta gränsvärden. 

Underhållsmässigheten visade att den nyare truckmodellen är svårare att underhålla eftersom 

komponenterna är större samt att utrustning saknas för att utföra fler än ett däckbyte samtidigt. I 

övrigt har Boliden två olika avtal gällande däck och studien presenterar förändringar i dessa 

som möjliggör att företaget ska kunna höja tillgängligheten. För att kunna göra bättre 

kartläggningar och analyser om underhållskedjan utifrån underhållsdata kring däckskador på 

truckarna bör företaget skapa bättre rutiner för inrapportering och dokumentation. 
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1   Inledning 

Inledningens första del innefattas av rapportens bakgrund där vi ger en kort introduktion av 

företaget Boliden Mineral AB och deras problem som gett upphov till studien. Därefter följer en 

presentation av rapportens syfte och problemformuleringar samt de avgränsningar som utförts i 

studien. Inledningen avslutas med en översikt av rapportens upplägg och innehåll. 

 

1.1      BAKGRUND 

  

Boliden Mineral AB är ett metallföretag som producerar metaller för det moderna samhället. 

Företaget har ett nordiskt ursprung med försäljning över hela världen. Kärnverksamheten sker 

inom prospektering, gruvor, smältverk samt metallåtervinning. Företaget har två dagbrottsgruvor 

belägna i Aitik strax utanför Gällivare där de bryter flera olika metaller. Malmen transporteras 

med truckar från gruvan till anrikningsverket där man främst utvinner koppar. För att kunna 

konkurrera med andra gruvföretag är tillgängligheten i hela anläggningen en av de viktigaste 

områdena för företaget att fokusera på. Anläggningen kan delas upp i gruva och anrikningsverk 

och för att mäta tillgängligheten i gruvan är truckarna en viktig del av logistiken som påverkar 

den totala tillgängligheten i verksamheten. 

 

Enligt en tidigare studie visas att truckarna är en av de viktigaste delarna av produktionskedjan 

av malm i en dagbrottsgruva, vilket innebär att en reducering av dess nedtid kan leda till ökad 

produktivitet för företaget. Om företag med dagbrottsgruvor inte kan producera enligt 

produktionsplanen beror det ofta på att truckarnas tillgänglighet är för låg.1 Boliden strävar 

ständigt efter att förbättra gruvans produktivitet genom att minska tiden mellan fel samt minska 

reparationstiderna. Genom att eliminera trånga sektorer i arbetskedjan och öka produktiviteten i 

befintliga anläggningar/utrustningar kan större volymer metaller utvinnas utan stora 

investeringar.2 En annan studie har visat att en RAMS-analys är en bra modell för att finna 

felorsaker i arbetskedjan som bidrar till lägre driftsäkerhet på anläggningen. Genom analysen 

kan underhållet optimeras utifrån de trånga sektorerna som hittats och effekterna blir att 

driftsäkerheten kan öka.3 Genom att ändra underhållsstrategi på de kritiska områdena som 

upptäcks kan minskade underhållskostnader och ökad tillgänglighet på anläggningen skapas.4  

 

Enligt gällande underhållsstatistik har skadade däck visat sig vara en av de största orsakerna till 

nedtid för truckarna under år 2015.5 Eftersom truckarnas tillgänglighet är av största vikt är det 

hög prioritet på att försöka förkorta onödigt långa nedtider.6 En tidigare studie om truckdäck som 

                                                
1
 Artikel: Reliability analysis of motor system of dump truck for maintenance management 

2
 Boliden Mineral AB:s årsredovisning 2014 

3
 Artikel: Maintenance decision support models for railway infrastructure using RAMS & LCC analyses 

4
 Artikel: Reliability analysis of motor system of dump truck for maintenance management 

5
 Pons statistikrapport 2015 

6
 Boliden Mineral AB:s hemsida 
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utfördes i Aitik visade på olika förbättringsförslag för hur truckdäckens livslängd kan förlängas 

utifrån yttre påverkan på däcken under daglig drift i gruvan. Små förbättringar inom exempelvis 

lastning, vägunderlag och däckens lufttryck kan innebära ökad livslängd och därmed ökad vinst 

för företaget.7 Felaktigt lufttryck i däcken, för hög transportshastighet och värmeutveckling i 

däcken kan leda till separation mellan de olika däcklagren, sprickor och skärskador på 

däcket.8Ingen tidigare studie har utförts där underhållskedjan vid däckskador kartlagts och 

underhållsdata gällande truckdäck analyserats, vilket initierade detta projekt. 

 

I dagsläget har Boliden avtal med företaget Pon som ska utföra däckbyten och all annan service 

på gruvtruckarna. Arbetet utvärderas genom att mäta tillgängligheten på truckarna, men 

företagen har tillsammans svårt att uppnå de eftersträvade nivåerna för tillgängligheten. 

Däckbyten är inte specificerade på ett tillfredställande sätt i avtalet vilket gör det svårt för 

Boliden att erhålla relevant underhållsdata kring däckskador vilket försvårar kartläggningen av 

flaskhalsar och förbättringsåtgärder i arbetet med att öka tillgängligheten. Gruvledningen vill 

därför ha hjälp med en nulägesbeskrivning gällande underhållet av truckdäck samt förslag på 

förändringar av däckunderhållet. Företaget överväger om deras truckbestånd är för stort och vill 

även att denna rapport ska hjälpa dem med indikationer kring detta. Studien utgår från företaget 

Boliden och Pons intressen av att öka tillgängligheten av gruvtruckarna. Studien kan även 

intressera andra användare av liknande truckdäck och gruvprocesser. 

 

1.2  SYFTE OCH MÅL 

 

Syftet med studien är att förbättra gruvtruckarnas tillgänglighet genom att uppnå följande mål; 

att utföra en nulägesbeskrivning av underhållsarbetet med gruvtruckarnas däck och utifrån 

denna föreslå åtgärder som kan möjliggöra förbättrad tillgänglighet på truckarna genom att 

minska nedtiden för däckskador. Effektmålen i studien är en ökad tillgänglighet för truckarna 

vilket kan leda till större utnyttjandegrad av företagets bestånd av truckar som i sin tur kan leda 

till ökad lönsamhet. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar analyserats i rapporten: 

  

● Vilka är flaskhalsarna i arbetet med skadade truckdäck? 

● Hur kan företaget öka tillgängligheten på gruvtruckarna med avseende på däcken? 

● Hur kan företaget ändra befintliga underhållsstrategier för att förbättra tillgängligheten för 

truckarna med avseende på truckdäcken? 

1.3      BEGRÄNSNINGAR 
 

Denna studie har enbart analyserat gruvtruckarnas däck och inga andra komponenter på 

truckarna. Analysen av underhållsprocessen med däckskador har enbart baserats på de 

arbetsmoment som utförs av olika arbetsgrupper och inte tagit hänsyn till yttre påverkan på 

däcken som till exempel vägunderlag och lastvikter. Efter den övergripande 

nulägesbeskrivningen avgränsades studien till vissa utvalda områden. Dessa områden valdes 

                                                
7
 Projektrapport: Ökad livslängd truckdäck 

8
 Bok: Mining equipment reliability, maintainability, and safety  
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ut utifrån vilka som hade störst påverkan på verksamheten. Analysen av truckdäcken har 

begränsats till att enbart innefatta de däcktillverkare och däckdimenisoner som för tillfället 

används i Aitikgruvan. Inget resonemang gällande andra truckdäck eller andra dimensioner förs 

därför i rapporten.  

 

I de statistiska analyserna har enbart underhållsdata från år 2013-2015 använts. Vissa analyser 

har enbart grundat sig på underhållsdata som överensstämt mellan de olika datasystemen vilket 

innebär att viss underhållsdata sorterats bort. 

 

1.4 INNEHÅLL OCH UPPLÄGG 

 

Examensarbetet är strukturerad enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Rapportens upplägg.  

 Innehåll och upplägg 

2  Metod 

 

3  Företagspresentation 

 

4  Verksamhetsbeskrivning 

 

 

5  Teori 

Beskriver vilka metoder som använts i rapporten 

 

Presentation av företaget Boliden Mineral AB 

 

Beskrivning av hur verksamheten är uppbyggd kring arbetet med 

skadade truckdäck 

 

Presenterar viktig kunskap som krävs för att kunna förstå innehållet 

i rapporten 

6  Nulägesbeskrivning Redogör kartläggningen av hur nuvarande arbetsrutiner med 

skadade truckdäck ser ut i företaget 

7  Analys av underhållsdata Presenterar resultatet av statistik som tagits fram i studien utifrån 

syftet med rapporten  

8  Diskussion Här förs en diskussion kring resultaten i kapitel 6 och 7 samt dess 

användning för företaget 

9  Slutsats En kort sammanfattning av resultaten som framkommit utifrån 

frågeställningarna  
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras genomförandet och de metoder som använts för att kunna besvara 

frågeställningarna.  

 

2.1 LITTERATURSTUDIE 

 

Relevant litteratur inom ämnet har granskats för att öka kunskapen inom områdena 

däckunderhåll och RAMS-analyser samt hur de kan användas för att underlätta 

underhållsarbetet kring truckdäcken. Litteraturstudien har utförts via sökningar i tekniska 

databaser med bland annat dessa sökord kombinerade med varandra: maintenance truck, 

maintenance truck tire, maintenance truck tyre, maintenance truck wheel, Boliden, Aitik, 

coppermine, open-pit mine, RAMS-analysis, supportability, maintenance strategy, Michelin, 

Caterpillar 793 och Caterpillar 795.    

 

2.2 KVALITATIV INTERVJU 

 

Vid kvalitativa intervjuer studeras perspektivet utifrån studieobjektets och inte en forskares idé. 

Denna metod innebär att enbart några frågor studeras, intervjuaren har ett nära förhållande till 

studieobjekt samt fångar upp objektets uppfattning och deras syn på frågan. Denna metod 

lämpar sig när studien ska omfatta få personer samt när frågeställningen man analyserar är 

smalt formulerad.9  

 

En kvalitativ intervju kan utföras på tre olika sätt: 

● Strukturerad intervju: liknar enkäter med färdiga svar som väljs utifrån frågan. 

● Semistrukturerad intervju: förbestämda frågor som författaren vill ha svar på används 

men samtalet och svaret ges enligt personens syn på frågan och inte ett förbestämt 

svar. 

● Ostrukturerad intervju: intervjupersonen får prata tämligen fritt utifrån en frågeställning 

som intervjuaren ger. Inga bestämda frågor ställs.10  

    

  2.3 INTERVJUFRÅGOR 

 

Intervjufrågorna skapades efter en analys om vad respektive arbetsgrupp utför för arbete i 

underhållskedjan. Frågorna formulerades för att täcka de områden som kan tänkas ge svar på 

vilka problem som finns i underhållskedjan. Flera i respektive arbetsgrupp intervjuades på vissa 

arbetsplatser och i de fallen fick samtliga personer svara på samma frågor för att erhålla en 

enhetlig beskrivning av arbetssättet. Intervjufrågorna till respektive arbetsgrupp finns att läsa i 

bilaga 1. 

 

                                                
9
 Lathund för kvalitativ metod  

10
 Föreläsningsmaterial: Kvalitativ metod.  
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De personer som intervjuats i studien är: 

● Gruvchefen. 

● Underhållschefen på gruvavdelningen. 

● Personalen på däckverkstaden: de två personer som arbetar där.  

● Personal på Pon: en platschef, en produktionsledare och en mekaniker. 

● Personal i dispacthen: två personer i den arbetsgruppen. 

● Personal på produktionsservice: en arbetsledare och en fordonsförare. 

● Truckservice: en person i arbetsgruppen. 

● En truckutbildare.  

● Truckverkstaden: två personer. 

● Underhållsingenjör oljeåtervinningsverk. 

● Truckförare. 

 

2.4  VALD INTERVJUFORM 

 

Intervjuformen som användes var semistrukturerad där frågorna var förutbestämda. Under 

intervjun ställdes frågorna till personen som då fick svara fritt utifrån sina upplevelser inom 

området. Metoden användes eftersom den skulle ge mest relevant information för att ringa in 

problemområden med skadade truckdäck. För att kartlägga arbetsrutinerna kring skadade 

truckdäck utfördes kvalitativa intervjuer som sammanställer hur underhållsarbetet fungerar inom 

olika avdelningar på företaget. 

 

2.5  SAMMANSTÄLLNINGAR AV INTERVJUER 

 

Informationen från intervjuerna sammanställdes till en nulägesbeskrivning som utifrån de olika 

arbetsgrupperna ger en bild av underhållskedjan och ansvarsområden vid däckskador. Enbart 

intervjufrågorna har bifogats i rapporten och inte respektive persons svar på frågorna. 

Nulägesbeskrivningen är en sammanställning av de olika personernas synpunkter vilket innebär 

att nulägesbeskrivningens arbetsgång har analyserats utifrån vad de olika personerna i 

respektive arbetsgrupp tyckt. 

 

2.6  INSAMLING AV UNDERHÅLLSDATA 

 

Underhållsdata som insamlats under studiens gång kommer från Pons underhållssystem AMT 

där underhållstider loggas. Information gällande däckbyten har erhållits från Bridgestones 

däcksystem som personalen på däckverkstaden använder för dokumentation. Via Bolidens 

underhållssystem IBM Maximo har viss data gällande däck inhämtats. Det underhållsdata som 

insamlats från respektive system är: 

● AMT 

○ Statistikrapport från 2015 för alla truckar. 

○ Däckbytestider från 2014 och 2015 för alla truckar.  

● Bridgestones däcksystem 

○ Däckförflyttningshistorik från 2013, 2014 och 2015 för alla truckar. 

○ Kasseringshistorik av truckdäck från 2013, 2014 och 2015 för alla truckar. 



14 
 

○ Däckreparationsdata från 2015. 

● IBM Maximo 

○ Antal uttagna däck per år. 

 

2.7  ANALYS AV UNDERHÅLLSDATA 

 

Efter insamling av underhållsdata från de olika datasystemen har analyser utförts inom de 

områden i underhållskedjan som bedömdes vara av intresse. I vissa analyser har väldigt 

avvikande underhållsdata sorterats bort för att få ett homogenare underlag. De underhållstider 

som tagits bort grundar sig inte enbart på normalt däckslitage och är därför inte relevanta att 

studera. Vilket data som använts till respektive analys är beskrivet i respektive kapitel. All 

statistik är uträknat via Microsoft Excel.  

 

2.8  PRESENTATION AV INTERVJUER OCH UNDERHÅLLSDATA 

 

Resultatet från intervjuerna är sammanställt och presenteras som en nulägesbeskrivning av 

underhållskedjan i kapitel 6. Resulten från analysering av underhållsdata finns beskrivet i kapitel 

7.   
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3 Företagsbeskrivning 
 

I kapitlet presenteras Boliden Mineral AB och de olika verksamhetsorterna. Vidare presenteras 

verksamhetsorten Aitik med en utförligare beskrivning av deras verksamhet för att öka 

förståelsen för studien och dess resultat. 

 

3.1 FÖRETAGET BOLIDEN MINERAL AB 

 

Den 10 december 1924 upptäcks guldfyndigheter på fågelmyren ca 3 mil utanför Skellefteå. 

Under de första åren drivs gruvan som två separata företag innan det år 1931 blir företaget 

Boliden. Gruvdriften innebar att samhället Boliden växte upp i anslutning till gruvan. 

Bolidengruvan kom att bli en av Europas största guldgruvor, och idag har verksamheten 

utvecklats till att omfatta flera gruvor och smältverk i fem olika länder, se figur 1.11  

 
Figur 1. Bild över Bolidens verksamhetsorter (Bildkälla: Bolidens årsredovsining 2015). 

 

Boliden Mineral AB är idag ett metallföretag som producerar metaller för det moderna 

samhället. Företaget har cirka 4900 medarbetare och en omsättning på 37 miljarder kronor via 

                                                
11

 Boliden Mineral AB:s hemsida  
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global försäljning. Kärnverksamheten sker inom prospektering, gruvor, smältverk samt 

metallåtervinning.12 Boliden tillhör topp 10 av zinkproducenterna världen över och är även det 

tredje största företaget gällande kopparproduktion.13 Företaget bryter även guld, silver och bly.14 

 

För att kunna utöka sin verksamhet utför Boliden prospekteringar, vilket innebär att 

mineralfyndiga områden identifieras, prioriteras och undersöks för att finna nya 

brytningsmöjligheter för företaget. Prospekteringen kan delas in i fältprospektering där nya 

områden undersöks samt gruvnära prospektering som fokuserar på områden kring befintliga 

gruvor. Företaget har under de senaste åren valt att prioritera den gruvnära prospekteringen, i 

första hand för att den varit väldigt framgångsrik, men även för att ledtid från fynd till produktion 

är kortare och att de geologiska förutsättningarna är gynnsamma. Genom att hitta nya fynd nära 

företagets redan befintliga gruvor sparas både tid och resurser eftersom utrustning och 

infrastruktur redan finns tillgänglig i nära anslutning. Gruvnära prospektering sker därför vid 

Bolidens samtliga gruvområden. Boliden utför även fältprospektering som handlar om att 

företaget ska säkra sin överlevnad på längre sikt med hjälp av helt nya malmfyndigheter. I 

Sverige, Finland och på Irland bedriver företaget fältprospektering med egna resurser, även på 

Grönland sker fältprospetering men via samarbetspartners. Att ta fram nya fyndigheter med 

fältprospektering innebär högre kostnader, större osäkerhet och en längre tidshorisont jämfört 

med gruvnära prospektering.  

 

Gruvor 

 

Boliden bryter malm i fem olika gruvområden placerade inom tre länder (se figur 1): 

● Aitik, Bolidenområdet och Garpenberg i Sverige. 

● Tara på Irland. 

● Kylylahti i Finland. 

Brytningen i dessa områden sker antingen i dagbrott eller i underjordsgruvor och företaget har 

med sina expertkunskaper inom gruvteknik och brytningsmetoder skapat en produktivitet i 

världsklass. På vissa av gruvområdena anrikas malmen på plats inom gruvområdet medan 

andra gruvor transporterar malmen till ett anrikningsverk på en annan plats i närområdet. 

Globalt sett har alla gruvorna höga metallhalter med undantaget Aitik där kopparhalten är 

relativt låg. 

 

Anrikningsverk 

Från gruvorna skickas malmen som bryts till anrikningsverket, se figur 2. Där passerar malmen 

först krossar och därefter kvarnar för att bli till finkornig sand. De olika metallerna skiljs sedan åt 

från gråberg via flotation där de önskvärda metallerna separeras i en process där den 

finkorninga malmen blandas med vatten och flockningsmedel. Efter flotationen måste vätskan 

avvattnas för att erhålla ett metallkoncentrat. Den största delen av koppar- och zinkkoncentraten 

förädlas till metaller i de egna smältverken, medan en liten andel koncentrat säljs vidare externt.  

 

                                                
12

 Ibid 
13

 Boliden Mineral AB:s årsredovisning 2014 
14

 Boliden Mineral AB:s hemsida 
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Figur 2. Schematisk bild över Bolidens anrikningsprocess. (Bildkälla: Bolidens hemsida) 

 

Smältverk 

Smältverken processar metallkoncentrat från de egna gruvorna, men använder även råmaterial 

från andra leverantörer. Den egna produktionen av zink täcker enbart 65 procent och 

kopparproduktionen 30 procent av smältverkens behov, så därför tas externa leverantörers 

metallkoncentrat in för att täcka det övriga behovet. För att erhålla rena metaller som 

slutprodukt urskiljs de olika metallerna genom reaktioner vid hög temperatur eller genom en 

lakningsprocess. Boliden har via tekniskt kunnande och flexibla smältprocesser förmåga att 

producera högkvalitativa metaller från komplexa metallkoncentrat, vilket skapat en ledande 

marknadsposition i Europa.  

 

Zink och koppar är volymmässigt de två största produkterna som framställs på smältverken. För 

att framställa zink genomgår koncentratet rostning, lakning, rening och elektrolys innan zinken 

smälts till tackor (se figur 3). Kopparframställningen består istället av olika smältningsprocesser 

och konvertering med höga temperaturer för att erhålla ren koppar (se figur 4).  

 

Företaget har sedan 1960-talet återvunnit råmaterial och har därmed blivit världens största aktör 

inom elektronikåtervinning. Genom egen teknik och lång erfarenhet kan insamlat material som 

till exempel gammal elektronik och kretskort återvinnas. I vissa fall krävs förbehandling innan 

återvinningen kan starta. De metaller man vill erhålla är koppar, guld och silver som används i 

smältverket för att producera metaller.      
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Figur 3. Schematisk bild över zinkframställning i Bolidens smältverk. (Bildkälla: Bolidens 

hemsida) 

 

 

 
Figur 4. Schematisk bild över kopparframställning i Bolidens smältverk. (Bildkälla: Bolidens 

hemsida) 

 

3.2 AITIK 

 

År 1968 startar driften vid Aitikgruvan utanför Gällivare, trots att man redan 30 år tidigare hittade 

fyndigheten av kopparkis. Dagbrottet i Aitik är Sveriges största och utvecklades med åren till att 

bli en av de största koppargruvorna i Europa. Dagbrottet är idag 3 km lång, 1,1 km brett och 450 

m djup, se figur 5. Från början bröts malmen enbart från dagbrottsgruvan Aitik, men i dagens 

läge bryts även malm från dagbrottet Salmijärvi beläget inom samma gruvområde. Malmen i 

området är väldigt låghaltig och de metaller som utvinns är bland annat koppar, silver och guld.  

 



19 
 

Under de första 20 åren av malmbrytning bröts ca 5-8 miljoner ton malm per år i gruvan, sedan 

har brytningstakten successivt ökat till att år 2000 var uppe i 18 miljoner ton per år. År 2006 

beslutar företaget att investera 5,2 miljarder kronor i en expansion av Aitikgruvan för att 

möjliggöra en fördubbling av kopparproduktionens kapacitet till 36 miljoner ton per år. Nya 

krossar och större truckar köptes in och ett nytt anrikningsverk byggdes för att klara de nya 

kraven för expansionen. Det nya anrikningsverk invigdes år 2010 och har via nya 

logistiklösningar och ny struktur gjort gruvan till den mest effektiva och produktiva i världen på 

kopparutvinning. Hög automatisering medför tillförlitligare processer vilket ökar produktiviteten 

och därmed även konkurrensläget för företaget. Koncentratet från Aitiks anrikningsverk 

transporteras på järnväg ca 400 km till smältverket i Rönnskär.15  

 

Varje år utför företaget en beräkning av de mineraltillgångar som finns i området. Genom att 

optimera brytningen har mineralreservens medelhalt på koppar ökat till 0,23%. Utifrån den 

beräkade brytningstakten kan företaget bryta för fullt i ca 27 år innan fyndigheten tagit slut. 

Företaget prospekterar för tillfället den nedlagda gruvan Nautanen som ligger ca 15 km från 

Aitiks gruvområde. Kopparhalten i detta område är högre än i dagens dagbrott med 1,4% 

koppar, och innehåller även guld.  

 

 
Figur 5. Vy över dagbrottet Aitik. 

 

 

                                                
15

 Bolidens Mineral AB:s årsredovisning 2014 
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3.3 NEW BOLIDEN WAY 

 

Bolidenkoncernen har skapat en strategi kallad New Boliden Way vilket är övergripande riktlinjer 

för hur företaget ska arbeta med ständiga förbättringar och stabila processer för att kunna 

behålla sin konkurrenskraft inom gruvbranschen. Värderingarna grundar sig i att medarbetarna 

skall veta vad företaget står för och hur de förväntas arbeta. Helhetstänket som skapas via 

strategin länkar ihop alla arbetsområden och symboliserar att alla delar i värdekedjan är lika 

viktiga för att stärka Bolidens varumärke för att bli ett världsledande företag.16 

 

Företaget strategi är indelad i tre delar; vad de gör, varför de gör det och hur de gör det. Boliden 

producerar metaller till det moderna samhället, och för att möjliggöra detta måste hela 

värdekedjan arbeta för bra säkerhet, ta hänsyn till miljö och tillämpa god affärsetik. Boliden vill 

genom strategin skapa entusiasm till ständiga förbättringar av processer, produkter, relationer 

och skapa personligt engagemang hos personalen. Alla anställda ska därför sträva efter stort 

eget ansvar och utveckling av det egna arbetet för att göra företaget mer konkurrenskraftigt. Alla 

i personalen ska även ta ansvar för hela värdekedjan genom att ständigt försöka optimera 

processer och det egna arbetssättet för att ytterligare förbättra verksamheten.17  

 

 
  

                                                
16

 New Boliden Way broschyr, Boliden Mineral AB  
17

 Ibid 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
 

I detta avsnitt beskrivs delarna av verksamheten som berör däckhanteringen i företaget för att 

läsaren ska få en förståelse för de olika avdelningarnas funktion. 

 

4.1 GRUVTRUCKAR 

 

Boliden har totalt 31 st terränggående truckar för malmtransport inom det gemensamma 

gruvområdet för de två dagbrottsgruvorna Aitik och Salmijärvi. 10 st av truckarna är av modellen 

Caterpillar 795F (se figur 6) som togs i bruk 2011 i samband med att gruvan expanderade för att 

möjliggöra en ökad produktivitet.18 Dessa truckar har väldigt goda egenskaper gällande 

styrning, kontroll och bromssystem tack vare den elektriska styrningen.19 Truckarna är 15 m 

långa, 9 m breda, 8 m höga, väger 250 ton och har en lastkapacitet på 313 ton.20 Vikten är 

fördelad så att framaxeln belastas med 48% och bakaxeln med 52% när trucken kör utan last, 

medan vikten fördelas med 33% på framaxeln och 67% på bakaxeln med last.21 Den nya 

tekniken i dessa truckar innebär att bränsleförbrukningen är lägre per ton transporterad malm 

och ger även andra miljövinster jämfört med tidigare versioner. 

Aitik har även 21 st truckar av de olika modellerna 793D, 793E och 793F och skillnaden dessa 

tre modeller emellan är små, se figur 7. Dessa truckar har likadan viktfördelning mellan axlarna 

som 795F och har en lastkapacitet på ca 220 ton.22 Truckarna är 13 m långa, 6 m höga och 7 m 

breda.23  

 

                                                
18

 Bolagsfakta  
19

 Caterpillars hemsida  
20

 Boliden Mineral AB:s hemsida   
21

 Caterpillars hemsida 
22 Ibid 
23

 Broschyr CAT 793F 



22 
 

 

Figur 6. Aitiks större modell av gruvtruckar, CAT 795F. 

 

 

Figur 7. Aitiks mindre modell av gruvtruckar, CAT 793F. 
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4.2 TRUCKDÄCK 

 

Aitik använder för närvarande truckdäck från två olika tillverkare; Michelin och Bridgestone. Till 

de olika truckmodellerna används olika dimensioner på däcken, se tabell 2. Genom att studera 

däckdimensionen erhålls information angående storleken på däcket. Om man läser däckkoden 

från vänster står första paret med siffror för däckets bredd och andra paret siffror för 

förhållandet (en procentsats) av däckprofilen dividerat med däckbredden. Om siffrorna som 

anger däckets bredd har en punkt med två nollor efter sig betyder det att däckets bredd och 

däckets profil har samma mått. Bokstaven står för vilken konstruktion däcket har (R=radial, 

D=diagonal) och siffrorna bakom bokstaven beskriver fälgens diameter i tum.24 Däcken till 795F 

är efter omräkning från tum ca 4 m höga, 1,5 m breda och väger cirka 5 ton. Däcken till 793 är 

ca 3,5 m höga, 1,2 m breda och väger ca 3,5 ton.  

 

Tabell 2. Däckdimensioner till truckarna från de två däckleverantörerna (alla mått i tum). 

  Michelin Bridgestone 

795F 56/80R63 59/80R63 

793D-E-F 40.00R57 46/90R57 

 

 

4.3 FELMODER VID DÄCKSKADOR 

 

Det finns flera typer av däckskador som kan uppkomma på ett truckdäck. De olika 

däckskadorna kan kategoriseras som utslitning, banskador (ofta med separation), sidoskador, 

punktering med långsamt luftläckage och explosioner. Ett exempel på hur en banskada (se figur 

8, skada A och B) skapas är när en vass sten penetrerat däckets slityta och fastnat i 

däckmönstret. För varje varv däcket rullar mot underlaget trycks stenen längre in i däcket och 

resulterar i att skadan till slut kommer ner till däckstommen. Stenen kan även ha lossnat men 

pga den stora belastningen som truckdäcken utsätts för ökar skadan ändå i omfattning och kan 

fortplanta sig ner till däckstommen. Separation skapas när stenen vandrar efter korden vilket 

innebär att gummit lossnar från korden vilket försämrar däckets prestanda. När skadan nått 

däckstommen innebär det att en reparation av däcket är nödvändigt. Om skadan är för stor så 

måste däcket kasseras istället eftersom reparation inte är möjligt. Vid reparation av truckdäcken 

tas hänsyn till däckets övriga tillstånd förutom den aktuella skadan och utifrån detta görs en 

bedömning om det är ekonomiskt försvarbarbar att reparera däcket.  

 

Vid sidoskador (se figur 8, skada C) påverkas gummit på sidan av däcket. Skadorna har 

omfattning från enbart ytliga gummiskador till allvarliga skador där däckets kord kommer fram. I 

de sistnämda fallet är det enbart kassation som gäller. Explosionerna är ovanliga men absolut 

farligast, i dessa fall kan stora materiella skador på truckarna uppkomma förutom själva 

däckskadan samt allvarliga personskador. Vid mindre läckage av luft från däcken kan truckarna 
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oftast fortsätta användas i produktionen med endast extra lufttryckskontroller och luftpåfyllningar 

under tiden däckbyte planeras in till lämpligt underhållsfönster. Utslitning av däcken innebär att 

mönsterdjupet blir nedslitet så att däcket förlorar sina köregenskaper och måste kasseras.  

 

 
Figur 8. Två typer av däckskador som kan uppkomma på däck. A och B visar banskador med 

separation medan C visar en sidoskada.  

 

4.4 UNDERHÅLLSENTREPRENÖR PON 

 

Pon Equipment AB är ett holländskt familjeföretag som köpt upp alla Caterpillar-återförsäljare i 

Sverige, Danmark, Nederländerna och Norge. Företaget finns i 11 länder och har över 10000 

anställda i fler än 250 anläggningar. I Sverige har Pon främst försäljning och service av 

Caterpillars truckar, dumprar, grävmaskiner och hjullastare. Företag som köper någon av 

Caterpillars maskiner kan teckna serviceavtal med Pon som underhåller maskinparken för att 

förhindra eventuella driftstopp. Beroende på verksamhet och utrustning kan serviceavtal 

anpassas utifrån företagens krav.25  

 

Aitik har i dagsläget ett serviceavtal med Pon som innebär att företaget ska uppfylla 

förutbestämda tillgänglighetskrav för truckarna. Under vardagar arbetar personalen förmiddags- 

och eftermiddagsskift med en bemanning på 10 personer per skift, under nätter arbetar endast 

en person och kan enbart göra enklare reparationer. På helgerna arbetar 10 personer endast 

dagtid med 12 timmarsskift. 

 

4.5 TRUCKVERKSTADEN 

 

När gruvan påbörjade expansionen till 36 MTon krävdes en större truckverkstad. År 2009 

färdigställdes truckverkstaden där underhåll och reparationer av truckar, grävmaskiner och 

hjullastare utförs, se figur 9. Byggnaden har tio stycken serviceplatser, golvytan i verkstaden 

uppgår till 7920 kvadratmeter och den har en total volym på 174000 kubikmeter. Förutom de tio 
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serviceplatserna finns även en spolhall och en däckverkstad i byggnaden.26 I truckverkstaden 

arbetar personal från både Boliden och Pon. Pon har total sex stycken underhållsplatser i 

truckverkstaden för att utföra underhållet på. Dessa platser måste sedan prioriteras mellan de 

olika truckskadorna som inkommer för reparation. 

 

 
Figur 9. Bild inifrån truckverkstaden med dess 10 underhållsplatser. (Tillstånd har erhållits av 

chefen på truckverkstaden att publicera bilden i rapporten). 

 

4.6  ARBETSGRUPPER SOM MEDVERKAR VID DÄCKSKADOR PÅ TRUCKAR 

 

I detta avsnitt presenteras de olika arbetsgrupperna som är delaktiga i underhållskedjan för 

däckskador på gruvtruckarna. För varje arbetsgrupp har enbart arbetsuppgifterna inom 

däckskador presenterats och inte de övriga ansvarsområden inom gruvprocessen som 

arbetsgruppen har. För några arbetsgrupper har även en kort övergripande arbetsbeskrivning 

angetts för skapa större förståelse för deras roll i företaget. 
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4.6.1  TRUCKFÖRARNA 

 

Förarna har ansvar att kontrollera däcken innan de påbörjar sin körning med trucken. De skall 

även rapportera ifall det finns någon synlig skada på andra truckar de möter. När föraren 

misstänker att en eventuell däckskada uppstått på trucken kontaktas dispatchen för att kontakta 

besiktningspersonal.  

 

4.6.2  DISPATCH 

 

Dispatchen är en person som sitter i gruvans kontrollrum och organiserar truckarnas logistik i 

gruvan. När truckförare inrapporterar en eventuell däckskada ska dispatchen ordna så att 

däckverkstadens personal kan besikta skadan för beslut om vilken underhållsåtgärd som krävs. 

Vilken arbetsgrupp som dispatchen kontaktar beror på vilken tid på dygnet som skadan sker, 

normalt ska däckverkstaden kontaktas som har bäst kompetens att göra bedömningar kring 

eventuella åtgärder men under vissa tider kan truckservice göra en primär bedömning. 

Dispatchen kan även meddela Pon när en skadad truck är på väg in för reparation samt 

produktionsservice om bärgning krävs. De har också till uppgift att rapportera skadan i 

underhållssystemet Maximo för vidare uppföljning.    

 

4.6.3  DÄCKVERKSTADEN 

 

Däckverkstaden har sina lokaler i truckverkstaden och arbetsgruppen består av två personer 

som endast arbetar dagtid under vardagar. Deras ansvarsområden i underhållskedjan av 

truckdäcken är: 

● Besiktning av däckskador på truckar i drift inrapporterade av dispatcher. 

● Besiktning av däckskador på truckar som transporterats till truckverkstaden med befarad 

däckskada. 

● Bedömning av truckdäckets skick, ifall tillståndet på däcket är tillräckligt kritiskt så att det 

måste bytas ut ansvarar de för beslut om enbart det skadade däcket måste bytas ut eller 

om flera däck måste bytas samtidigt för att få homogena däckpar. 

● Hitta ersättningsdäck var skick överensstämmer med slitaget på övriga däck på trucken. 

● Montage av nyinköpta däck på fälg. 

● Lagerhållning av däck.  

● Skriva in underhållsdata för däckbyten i Bridgestones däcksystem. 

 

4.6.4  TRUCKSERVICE 

 

Truckservice har till uppgift att bland annat att tanka truckar, fylla på oljor och glykol, utföra 

däckkontroller och mindre reparationer på plats i gruvan. Varje vecka har arbetsgruppen till 

uppgift att kontrollera däckens skick på samtliga truckar. Truckservice arbetar dygnet runt och 

kontrollerar därmed ungefär två truckar per skift för att alla truckar skall hinna kontrolleras under 

en vecka. Kontrollistor upprättas varje gång gällande lufttryck och eventuella däckskador.  
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Normalt ska lufttrycket i däcket vara ca 7,2 kg, vid avvikande värden regleras lufttrycket i däcket 

och avvikelsen rapporteras i journalen för enklare uppföljning av eventuell däckskada med 

läckage av luft. Om lufttrycket ligger under 3,5 kg skickas trucken direkt till truckverkstaden för 

däckbyte. Truckservice har fått en enklare utbildning i däckskador men vid mer svårbedömda 

fall som upptäcks måste däckverkstadens personal kontrollera den, i dessa fall parkeras trucken 

tills den kan kontrolleras. 

 

4.6.5  PRODUKTIONSSERVICE 

 

Produktionsservice har till uppgift att hyvla vägar, kontrollera och åtgärda vägskicket, fylla på 

vägmaterial samt bogsera mobila maskiner som havererat. Gällande däckunderhållskedjan för 

truckarna skall arbetsgruppen med hjälp av en trailer transportera truckar som fått en 

däckskada som innebär att trucken inte på egen hand kan köra till truckverkstaden. 

Arbetsgruppen består av 13 personer per skift som med två skift per vecka bemannar gruvan 

under tiderna 6-23 på vardagar och 7-19 under helgerna. 

 

4.6.6  UNDERHÅLLSPERSONAL I TRUCKVERKSTADEN 

 

I truckverkstaden finns både Bolidens egen personal samt personal från Pon. Det är Pons 

personal som utför alla däckbyten i verkstaden samt all övrig service av gruvtruckarna. Bolidens 

personal har hand om service på övriga fordon i företaget. I vissa fall hjälper Bolidens personal 

till med truckarna om Pon begär hjälp vid akuta åtgärder.  

 

4.6.7  ARBETSTIDER FÖR DE OLIKA ARBETSGRUPPERNA  

 

De olika arbetsgrupperna som medverkar i underhållskedjan vid däckskador har varierande 

skiftgång och bemanning. En översiktsbild av vilka arbetstider de olika arbetsgrupperna har 

presenteras i tabell 3.   
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Tabell 3. Arbetstider för de olika arbetsgrupperna som medverkar i underhållskedjan. Siffrorna i 

tabellen står för bemanningen för de olika skiften för arbetsgrupperna. 

 

 
 

 

4.7  GÄLLANDE AVTAL 

 

Boliden har två avtal som påverkar truckdäck och däckbyten. Vid inköp av truckdäck har 

företaget i dagsläget ett däckavtal med Michelin där företaget måste köpa 80% av den årliga 

däckkonsumtionen från Michelin. Resterande 20% av årskonsumtionen får köpas in från andra 

däcktillverkare.   

 

Gällande service på truckarna har Boliden idag ett avtal med Pon som ska utföra däckbyten och 

all annan service på gruvtruckarna. Avtalet innebär att Pon är ansvarig att uppnå de 

förutbestämda tillgänglighetenskraven för truckarna, förutom truckdäck och truckflak som inte 

ingår i avtalet. För dessa två komponenter är det Boliden som står ansvarig för den totala 

tillgängligheten.   
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5   Teori 
 

Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av underhåll och några för det här arbetet 

viktiga definitioner inom underhåll. Sedan presenteras RAMS-begreppet och de fyra 

komponenterna som ingår i begreppet. 

5.1       VAD ÄR UNDERHÅLL  
 

Underhåll används i företag för att öka driftsäkerheten i anläggningen. Begreppet underhåll 

syftar till att krävda funktioner kan utföras, att nya driftstörningar förhindras, att tid mellan 

funktionsfel minskar och att driftstörningar som redan uppkommit avhjälps. Underhåll delas 

vanligtvis in i två typer av åtgärder; förebyggande och avhjälpande. Företag bestämmer en 

övergripande underhållsstrategi för företaget utifrån de mål av försäljning och produktion som 

företaget har. En ordentligt utförd underhållsplanering ligger till grund för att kunna minska 

antalet driftstörningar, öka kapacitetsutnyttjandet, utföra snabbare reparationer vilket kan leda 

till en lägre totalkostnad för företaget. Totalkostnaden för att utföra avhjälpande underhåll är 

generellt betydligt högre än vid arbete med förebyggande underhåll, vilket innebär att företag 

som till största delen använder förebyggande underhåll i sin verksamhet kan skapa ökad 

lönsamhet för företaget.27   

 

Enligt svensk standard definieras underhåll som en kombination av alla tekniska-, 

administrativa- och ledningsåtgärder under ett objekts livscykel som är avsedda för att behålla, 

eller återställa den till ett tillstånd i vilket den kan utföra önskad funktion. Avhjälpande underhåll 

är enligt definitionen underhåll som utförs efter att ett objekt tappat sin funktion och syftar till att 

återställa ett objekt i ett tillstånd där den kan utföra den krävda funktionen. Förebyggande 

underhåll är enligt definitionen underhåll som utförs utifrån förutbestämda intervall eller enligt 

föreskrivna kriterier och syftar till att minska sannolikheten för fel eller försämring av funktionen 

hos ett objekt.28 Underhållsteknik är kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, 

inklusive övervakning, avsedda att behålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den 

kan utföra en krävd funktion.29 

 

Förut handlade underhåll mest om maskinskötsel men idag används underhållstermen istället 

som en vetenskap där stora anläggningar ses som en hel enhet där underhållet skall skapa 

förutsättningar för kontinuerlig drift och hög utnyttjandegrad. Allteftersom utvecklingen av 

industrierna gått framåt har en högre grad av automatisering och mekanisering skett. Maskiner 

och anläggningar har blivit dyrare och fått mer komplicerad uppbyggnad. Det har därmed blivit 

av större vikt att kunna förutsäga feluppkomster och dess följder innan de uppkommer för att 

minimera underhållskostnaden och därmed möjliggöra en ökad lönsamheten i företaget. 

Tidigare har gruvindustrin kunnat tillåta låg utnyttjandegrad på utrustningar eftersom branschen 
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haft goda vinstmarginaler och expansiva marknader. Branschen har de senaste åren drastiskt 

förändrats genom hårdnande konkurrens vilket innebär att företag blir tvingade att utnyttja sin 

anläggning i större utsträckning. Underhållsplanering har därmed börjat spela en viktig roll i 

företagen för att kunna öka lönsamheten.30 Underhållsplaneringen tas fram utifrån företagens 

underhållsstrategi som i sin tur bör utgå utifrån anläggningarnas ålder, skick och utnyttjande. En 

underhållsstrategi definieras som en av ledningen angiven inriktning för att nå 

underhållsverksamhetens mål.31 

 

Internt inom företagen blir underhållet en allt viktigare del av processen. Genom att öka 

driftsäkerheten och på så vis skapa en högre tillgänglighet ökas leveranssäkerheten och 

kvalitéten vilket leder till minskad totalkostnad för produkten. Underhållsarbetet kan på detta sätt 

skapa ett sätt att sänka kostnaderna för företaget. Det är väsentligt att inom företagen skapa en 

kultur där alla inom företaget inser värdet av underhållsarbetet och värderar det lika högt som 

produktionen i sig. Utifrån detta ska inte underhållsabete ses som en egen avdelning utan en 

funktion som genom underhållsstrategin ska genomsyra hela företaget. Svårigheterna med 

underhåll är att kunna identifiera och lokalisera ett värdeskapande underhåll som genererar 

större vinst med underhållsarbetet än den ökade kostnad som arbetet medför. Eftersom 

underhållsarbete ofta är kostsamt måste arbetet göra maximal nytta, ett problemet är att det 

ibland kan vara svårt att på kort sikt se resultaten av förebyggande underhåll. En viktig del för 

att kunna maximera nyttan är att rätt resurser sätts in på rätt plats vid rätt tidpunkt, men även att 

arbetet sker på rätt sätt med avseende både på säkerheten och kvalitén.32 

5.2      RAMS 
 

I en produktionsanläggning sker flera produktionsaktiviteter löpande efter varandra genom hela 

anläggningen. Produktionen bryts emellanåt av underhållsåtgärder på utrustningen vilket 

innebär produktionsförluster. För att kunna producera maximalt måste utrustningen ha så hög 

utnyttjandegrad som möjligt.33 En RAMS-analys kan utföras för att studera driftsäkerheten i 

anläggningen via de underhållsparametrar som påverkar den, se figur 10. RAMS-analysen kan 

vara till stor hjälp vid beräkning av livscykelkostnader, studier om produktionskapaciteter, beslut 

gällande reservdelshantering och införande av förebyggande underhållsstrategier.34 I följande 

avsnitt beskrivs de ingående parametrarna i RAMS-begreppet.  
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Figur 10. Schematisk bild av de ingående parametrarna under driftsäkerhet.   

5.2.1      DRIFTSÄKERHET 
 

Enligt underhållsstandarden beskrivs driftsäkerhet som förmågan hos en enhet att utföra krävd 

funktion under givna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett givet tidsintervall, förutsatt att 

erfoderliga stödfunktioner finns tillgängliga.35 Driftsäkerhet kan delas upp i funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet som tillsammans ger ett mått på hur hög 

utnyttjandegrad anläggningen har.36  

5.2.2      FUNKTIONSSÄKERHET 
 

Enligt standarden så avser funktionssäkerhet förmågan hos en enhet att utföra krävd funktion 

under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall37. Funktionssäkerheten avser därför hur 

ofta ett system mister sin funktion och kan därmed mätas i medeltid mellan fel (MTBF). Om ett 

företag mäter tillförlitligheten i sin anläggning och utifrån detta optimerar den kan produktiviteten 

öka och driftstörningar därmed minska. Om företaget får kontroll på sin osäkerhet i 

anläggningen kan åtgärder vidtas för att minska felen och eventuellt öka redundansen i känsliga 

delar av processen.38 

Funktionssäkerheten består av en teknisk-, programvaru- och mänsklig tillförlitlighet som alla 

behöver studeras och förbättras för att uppnå så bra funktionssäkerhet som möjligt.  Den 

tekniska är bunden till produkten och hur ofta den går sönder, medan 
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programvarutillförlitligheten syftar till säkerhet i styrande program av verksamheten. På sista 

tiden har den mäskliga tillförlitligheten blivit allt viktigare i företag vilket kräver utbildning och bra 

omdöme för att kunna bedöma anläggningen på riktigt sätt för att förhindra fel.39 

5.2.3      UNDERHÅLLSMÄSSIGHET 
 

För att kunna utföra underhållsåtgärder inom ett så kort tidsintervall som möjligt är det viktigt att 

det är ett enkelt handhavande när underhållspersonalen ska utföra inspektioner, reparationer 

eller annan underhållsåtgärd på utrustningen. Genom att utforma utrustningen på ett sådant sätt 

att det finns utrymme för att enkelt komma åt väsentliga delar av utrustningen och att 

underhållsåtgärden kan utföras utan specialverktyg som kräver utbildning kan 

underhållsmässigheten ökas. Att endast behöva vanliga verktyg som även är kompatibelt med 

andra liknande utrustningar är bra för ekonomin men underlättar även vid underhållsrondering 

av driftpersonal. Inom underhållsmässighetsbegreppet ingår även tydligt märkning och goda 

förhållanden som arbetsställningar och belysning vid arbete med utrustningen. Att öka 

underhållsmässigheten innebär att man strävar efter att minska medeltiden för reparationer av 

utrustningen, därför är det viktigt att denna aspekt finns med direkt vid designfasen av 

produkten. Underhållsmässigheten kan mätas i medeltid för reparationer (MTTR).40 

5.2.4      UNDERHÅLLSSÄKERHET 
 

Förmågan att utföra underhåll på ett korrekt sätt till lägsta kostnad är beroende av planering, 

kompetens och förfogade av tillräckliga resurser. För att förkorta den totala tiden från att ett fel 

upptäckts till att utrustningen åter är i produktion är det viktigt att underhållsåtgärderna kan 

påbörjas med så kort fördröjning som möjligt från det att felet upptäcks. Underhållssäkerheten 

är ett mått på hur lång fördröjning som organisationen har från att felet upptäckts till att 

underhållsåtgärderna påbörjas. Underhållssäkerhet kan mätas i medelväntetid (MWT).41 
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6 Nulägesbeskrivning 
 

I detta kapitel presenteras en nulägesbeskrivning av arbetet med underhåll av däckskador i 

Aitikgruvan. Kapitlet inleds med att presentera arbetsgången från gruvan till truckverkstaden 

och vidare arbetet som sker i truckverkstaden utifrån de olika arbetsgruppernas uppgifter. 

Nulägesbeskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av dagens situation gällande 

däckskador. 

 

6.1  UNDERHÅLLKEDJAN VID DÄCKSKADOR PÅ TRUCKAR 

 

Efter intervjuer med alla inblandade arbetsgrupper (som presenteras i verksamhets- 

beskrivningen) skapades en översikt av hur underhållskedjan vid däckskador ser ut. En 

sammanfattning ses i figur 11 där de mest övergripande arbetsmomenten presenteras samt 

vilken arbetsgrupp som är ansvarig för respektive moment. 
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Inrapportering av truckförare 
eller truckservice

Oftast kontaktas däckverkstadens 
personal, men ibland kontaktas 
truckservice

Trucken kan oftast självmant köra till verkstaden, 
men ibland måste produktionsservice kontaktas 
för bärgning med trailer. 

Inrapportering 
av däckskada till 

dispatch

Dispatch kontaktar 
personal för besiktning 

av däckskada

Beslut om 
underhålls-

åtgärd
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däckskada

Transport till 
truckverkstaden

Beslut om 
utbytesdäck

Däckbyte i 
truckverkstaden

Däckskador som innebär 
att däckbyte måste utföras 

Mindre däckskador 
innebär att trucken 

kan återgå till 
produktion 

Truckar i 
produktion

Kan ske på plats i gruvan eller på 
truckverkstaden av däckverkstadens 
personal 

Personal på däckverkstaden ansvarar för att 
finna ett utbytesdäck var skick överrensstämmer 
med övriga däck på trucken 

Lagerhållning av 
däck samt 

montering av nya 
däck på fälg

Däckverkstaden 
ansvarar för all 
däckhantering

Däckbytet utförs av Pon

Klarrapportering
Pon meddelar dispatch att 
trucken är klar för drift

Däckverkstadens personal tar 
beslut om underhållsåtgärd krävs 
eller inte 

 
Figur 11. Sammanfattning av de olika arbetsmomenten som förekommer i underhållskedjan vid 

däckskador samt vilken arbetsgrupp som är ansvarig för respektive del.  

 

 

6.2  FRÅN GRUVA TILL TRUCKVERKSTAD 

 

Denna del i underhållskedjan innefattar det som sker när en truck med däckskada kontrolleras 

och transporteras till verkstaden. Nedan presenteras de olika arbetsmomenten.  
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6.2.1  UTBILDNING AV DÄCKSKADOR 

 

Kunskaperna att kunna skilja mellan en liten eller en allvarlig däckskada varierar hos 

truckföraren och kan skapa vissa problem. Flera av skadorna som rapporteras in är inte 

allvarliga, vilket kan medföra att truckar blir stående i gruvan eller utanför verkstaden i väntan på 

besiktning trots att däcket inte har någon allvarlig skada. Truckförarna får en grundutbildning när 

de börjar köra truck om vad som skall undersökas vid varje skift samt information om vilka 

skador som kan uppkomma på däck ifall trucken körs på olämpliga platser i gruvan. Av de 

personerna som ska utföra en mer grundlig bedömning av däckskador har en person på 

däckverkstaden erhållit utbildning av Euromaster inom däckskador och dess bedömning under 

en dag, medan den andra personen på däckverkstaden och personalen på truckservice erhållit 

en fyra timmar lång utbildning av Michelin för några år sedan. 

 

I dagens läge finns inte tillräcklig kompetens hos Pons personal enligt dem själva att 

självständigt utföra bedömningen som däckverkstaden utför på de skadade däcken, vilket kan 

skapa problem när däckverkstaden är obemannad. Under helger och kvällar kan inte arbetet 

med nya däckskador påbörjas eftersom Pon inte anser sig kunna bedöma om däcket ska bytas, 

tvillingdäckets skick samt vilket däck som ska monteras. Vid vissa tillfällen utför dock Pons 

personal däckbyten utan att däckverkstadens personal är på plats. Detta kan emellanåt leda till 

dubbelarbete när exempelvis enbart ett skadat däck bytts ut mot ett nytt trots att tvillingdäcket 

även borde ha ersatts.  

 

6.2.2  FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

 

Gällande däckskador utförs inspektioner av truckdäck på daglig- och veckobasis. Truckförare 

inspekterar däcken vid varje skiftbyte och rapporterar eventuella avvikelser till dispatchen. 

Truckservice utför även inspektioner av truckar på veckobasis där alla truckar skall ha 

kontrollerats under veckan. Denna typ av inspektion innebär att begynnande skador på trucken 

och dess däck kan upptäckas i ett tidigt skede innan ett stort fel uppkommer. Gällande däcken 

innebär det att mindre skador på däcken kan repareras innan de blir så stora att kassering är 

enda alternativet. Det kan även innebära att däcken kan läggas som reservdäck istället för att 

kasseras.   

 

6.2.3  INRAPPORTERING AV DÄCKSKADA 

 

När en truckförare uppmärksammat en misstänkt däckskada rapporteras det till dispatchen. 

Dispatchen ansvarar för att ordna så att personal från däckverkstaden kan besikta skadan och 

besluta om underhållsåtgärd krävs eller inte. Dispatchen meddelar truckverkstaden när en 

skadad truck är på väg för reparation, men det skiljer sig i rutiner kring vem man kontaktar. Viss 

personal i dispatchen meddelar Pons personal oavsett tid på dygnet medan andra ringer 

däckverkstaden som i sin tur kontaktar personalen på Pon. Vid bärgning måste 

produktionsservice kontaktas, men det är olika förfaranden hur de blir kontaktade. Om ingen 
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besiktare från däckverkstaden finns tillgänglig parkeras trucken på platsen i gruvan eller utanför 

truckverkstaden i väntan på besiktning. 

 

Nedtiden för däckskada startar när Pons produktionsledare får en inrapportering av dispatchen 

eller däckverkstaden personal gällande däckskada. De skriver då direkt in felrapporten i AMT-

systemet och nedtiden för däckskadan startas.  

 

6.2.4  BESIKTNING AV DÄCKSKADOR 

 

När en truck inrapporterats med en befarad däckskada kontaktas däckverkstadens personal 

som besiktar skadan och föreslår lämplig underhållsåtgärd. I vissa fall körs en truck direkt till 

truckverkstaden för besiktning av däckskada medan personal från däckverkstaden andra 

gånger åker ner i gruvan för att kontrollera trucken. Om de inte arbetar kan personal från 

truckservice i vissa fall kontrollera skadan och göra en primär bedömning av den.  

  

Tillvägagångssättet vid däckskador behandlas olika beroende på hur allvarlig skadan är och på 

vilket däck den inträffat. Om kordern i däcket syns anses skadan direkt som allvarlig vilket 

innebär att personal från däckverkstaden måste besikta skadan, men även i de fall där 

truckföraren är osäker på skadans omfattning vid mindre däckskador måste skadan besiktas av 

däckverkstadens personal. Truckar som har ett mindre luftläckage i ett däck kan genom att 

lufttrycket regleras med täta intervall ges möjlighet att användas i produktionen ytterligare någon 

dag så att underhåll kan planeras in när det passar bäst ur produktionshänseende.  

 

I figur 12 visas en översikt av arbetsprocessen vid bedömning av underhållsåtgärd beroende på 

om däcket är nytt eller inte. Denna bedömning är dock inte alltid enkel att utföra utan varje 

enskilt fall granskas individuellt utifrån förvärvad erfarenhet. Vid besiktningen kontrolleras 

däckskadan utifrån skadans placering på däcket, hur snittet ligger och hur djup skadan är. För 

att bedömma eventuell separation används ett hårt föremål som knackas lätt mot däcket, och 

vid en separation avges ett lätt ekande ljud. Genom att analysera ljudet kan längden på skadan 

uppskattas trots att enbart ingångshålet syns med ögat. Utifrån dessa parametrar beslutas ifall 

däckskadan kommer förvärras vid fortsatt körning, om däcket kan repareras, om ingen åtgärd 

krävs eftersom skadan inte är allvarlig eller om däcket måste kasseras. I vissa fall där skadan 

sker på ett av framdäcken finns även alternativet att däcket eventuellt kan användas som ett 

reservdäck för bakaxeln där kraven på däckets prestanda inte är lika hög.  

 

När däckverkstaden monterar ett nytt däck på fälg så märker de ut ventilens position med en pil 

på däcket. När de besiktar eventuella däckskador kontrollerar de även ifall däcket roterat kring 

fälgen genom att kontrollera om ventilen och pilen fortfarande är mot varandra.  
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Figur 12. Översiktsbild av arbetsprocessen vid bedömning av underhållsåtgärd vid däckskada.  

 

6.2.5  BESLUT OM UTBYTESDÄCK 

 

Om däcket måste bytas bestämmer personalen i däckverkstaden vilket/vilka däck som skall 

demonteras och vilket/vilka av reservdäcken eller de nya däcken som skall monteras. 

Bedömningen utförs genom att studera kvarvarande profildjup och övrigt skick på däcken. Om 

skadan sitter på något av de bakre däcken måste även skicket på tvillingdäcket utvärderas 

eftersom båda däckens skick måste överrensstämma för optimal drift och säkerhet av trucken. 

Ibland byts därför båda däcken trots att det enbart är en allvarlig skada på ett av däcken. Det 

däcket som i så fall demonteras och fortfarande är helt läggs på däcklagring och kommer så 

småningom att monteras på en annan truck. Personal från däckverkstaden har ansvaret för att 

rätt däck ska monteras men personalen från Pon har hand om själva arbetet med utbytet och 

måste vänta på direktiv av däckverkstadens personal innan de kan starta utbytet enligt de 

arbetsrutiner som råder i dagsläget. 
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6.2.6  TRANSPORT AV TRUCK MED DÄCKSKADA 

 

Om en mindre däckskada uppkommit på ett framdäck kan trucken oftast köra till verkstaden på 

egen hand, men vid en allvarlig däckskada på ett framdäck krävs i vissa fall bärgning från 

platsen med en trailer. Vid däckskador på bakdäck kan trucken oftast köra till verkstaden, men 

om tvillingdäcken börjat nöta mot varandra kan bärgning krävas på grund av 

värmeutvecklingen. Om trucken har last på flaket när skadan upptäcks kan trucken om 

möjlighet finns köra till krossen och tömma lasset för att sedan köra till truckverkstaden. Om det 

inte är möjligt töms lasten på platsen där ucken står och väntar på bärgning.  

 

Dispatchen kontaktar produktionsservice som ansvarar för bärgningen av truckar. Innan 

transporten kan genomföras måste en motvikt lastas på trailern för att möjliggöra transport av 

truckar. Olika motvikter används beroende på vilken truckmodell som ska transporteras och de 

placeras på trailern med travers. När motvikten placerats på trailern hämtas trucken från gruvan 

och transporteras till truckverkstaden. Det tar ca 2 timmar total för produktionsservice att hämta 

och förbereda trailern samt köra trucken till verkstaden om trailern inte är upptagen när de får 

inrapporteringen av däckskadan.  

 

Vissa personer som arbetar som dispatcher beställer transport direkt av produktionsservice, 

medan andra ringer Pon som i sin tur får kontakta produktionsservice. Om ingen personal finns 

på truckverkstaden eller produktionsservice skrivs skadan in i underhållssystemet Maximo samt 

i skiftdagboken så nästa skift får inrapportera skadan till berörd personal. Ingen bärgning finns 

på natten och stora skillnader finns i kontaktkedjan vilket skapar onödig nedtid vid däckskador 

på truckarna. På vintern är det av ännu större vikt att väntetiderna för transporter är korta 

eftersom en truck helst inte ska bli kall eller obevakat gå på tomgång.  

 

6.2.7  LAGERHÅLLNING OCH MONTERING AV DÄCK  

 

När en däckskada uppstått måste ett utbytesdäck vara tillgängligt för montering på trucken. 

Däckverkstadens personal har till uppgift att montera nya däck på fälgar samt stå för 

lagerhållning av däck med olika status. När ett nytt däck levererats till verkstaden måste en fälg 

monteras. Fälgen är ofta borttagen från ett däck som kasserats och måste därmed kontrolleras 

och eventuellt renoveras innan montering kan utföras. Fälgen består av tre delar som noga 

måste rengöras, målas samt kontrolleras ifall de är demolerade. Ifall skicket på fälgen är dåligt 

kan blästring behövas för att den ska kunna användas. Om ringen i fälgen blivit skev kan det 

hända att den måste kasseras. Att preparera fälgen kan ta lång tid (ibland flera dagar), medan 

själv däckpressningen när ett nytt däck sätts på fälgen tar ca 20-30 minuter.  

 

Däcken förvarars utanför truckverkstaden i långa rader beroende på skick och om de är 

monterade på fälg eller inte, se figur 13. Däcken är inte skyddade av en byggnad eller ett tak 

utan ligger på marken. Däckverkstadens personal ska se till att det alltid finns utbytesdäck i 

båda däckdimensionerna och gärna truckdäck med olika profildjup så de överensstämmer med 

skicket på övriga truckdäck när ett däckbyte ska ske. Oftast finns reservdäck med olika skick på 

lager, men enstaka gånger kan brister i lagret uppstå. I vissa enskilda fall finns även brist på 
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fälgar som de nya däcken kan monteras på. Detta innebär att inga nya däck kan monteras trots 

att behov finns. Fälgar till truckmodell 793 finns oftast upplagda på förrådet medan fälgar till 

truckmodell 795 oftast inte lagerförs. 

 

 
Figur 13. Däcklagring utanför truckverkstaden.  

 

6.2.8  FELORSAKER FRÅN GRUVA TILL TRUCKVERKSTAD 

 

Det finns flera orsaker till att transporttiden (lång logistiktid) från gruva till truckverkstad tar 

onödigt lång tid. Nedan presenteras en lista på saker som förlänger transporttiden till 

truckverkstaden: 

 

- Ingen tillgänglig personal för besiktning/bedömning av skada: 

● Eftersom däckverkstadens personal enbart arbetar förmiddag på vardagarna 

förlängs nedtiden om en däckskada inrapporteras under em/natt. Detta problem 

uppkommer eftersom nedtiden startar när trucken inrapporteras som skadad och 

ingen behörig personal kan utföra besiktningar de tiderna på dygnet. 

● Om skador upptäcks när inte personal på däckverkstanden arbetar kan ingen 

besikta skadan samt bedömma om trucken måste till verkstaden. Detta innebär 

att en truck kan stå parkerad en hel helg med en befarad skada, för att sedan 

visa sig inte vara något allvarligt.  

 

- Kommunikationsproblem i underhållskedjan: 

● Kommunikationsproblem mellan de olika arbetsgrupperna i underhållskedjan 

vilket kan innebär att trucken blir stående onödigt lång tid i gruvan eller utanför 

truckverkstaden. 
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● Ingen tydlig arbetsrutin finns för hur däckskador skall inrapporteras eller vilken 

arbetsgrupp som skall kontaktas vilket i vissa fall fördröjer underhållet.  

 

- Transportproblem: 

● Trailern kan vara upptagen med andra fordonstransporter vilket gör den 

otillgänglig för transport. Trailern måste ävan förberedas med en motvikt och 

transporteras till den stående trucken vilket ökar nedtiden. 

● Om bärgning krävs på en tidpunkt när produktionsservice inte arbetar får trucken 

stå parkerad i gruvan i väntan på bärgning vilket förlänger nedtiden. 

 

- Materialbrist 

● Fälgbrist på lagret främst till truckmodell 795. 

 

6.3  DÄCKBYTE I TRUCKVERKSTADEN 

 

Den andra delen i underhållskedjan innebär däckbyte på truckar som inkommit till verkstaden 

med däckskador. Nedan presenteras de olika arbetsmomenten. 

 

6.3.1  RESURSER SOM KRÄVS FÖR DÄCKBYTE 

 

För att utföra ett däckbyte krävs två mekaniker från Pon, en ledig serviceplats i truckverkstaden, 

en däckdolly och specialverktyg. För truckarna av modell 795 finns en passande däckdolly och 

för truckmodell 793 finns två stycken. Däckdollyn används även för reparation av slutdrev vilket 

kan skapa väntetider för däckbyten. I vissa fall kan däckdollyn flyttas från slutdrevsreparationen 

till däckbytet. Denna process samt förflyttningen tar ungefär två timmar, men kan vara 

nödvändig eftersom det annars skulle uppstå en onödigt lång nedtid för däckbytet.    

 

När reparationer utförts i truckverkstaden måste serviceplatserna spolas rent från olja och 

annan smuts innan nästa truck får köras in för reparation. För att truckverkstaden ska få bedriva 

sin verksamhet måste det oljeskadade vattnet renas från oljan. I Aitik finns ett 

oljeåtervinningsverk i anslutning till truckverkstaden som skall återvinna oljan och på det viset 

rena vattnet. Om oljeåtervinningsverket får ett driftstopp finns en viss buffertlagring av vattnet i 

brunnar utanför truckverkstaden samt i avloppsrännorna inne i verkstaden. Ifall driftstoppet i 

oljeåtervinningsverket blir långvarigt införs ibland spolstopp i truckverkstaden för att 

översvämning inte skall ske.  Spolstoppet innebär för truckverkstaden att de truckar som är inne 

i verkstaden får repareras färdigt, men inga nya truckar får tas in eftersom serviceplatserna inte 

kan spolas rena efter utfört arbete. Detta medför att truckverkstaden inte kan utföra reparationer 

på gruvans fordon under de dagar spolstoppet gäller, vilket kan ha en viss inverkan på nedtiden 

för däckbyten på truckarna. 

 

6.3.2  PONS PRIORITERINGAR 

 

När Pon får en inrapportering om en skadad truck som är på väg till verkstaden måste de 

prioritera de varierande truckskadorna som förekommer på olika truckar vid det specifika tillfället 
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för att bedömma vilken reparation de ska påbörja eftersom det ibland kan stå andra truckar 

utanför verkstaden där reparationer ännu inte påbörjats. Pon måste först ta reda på om det finns 

personal och rätt verktyg samt reservdelar på lager för att påbörja de olika reparationerna. De 

måste även prioritera vilken truck de ska börja med utifrån skadans omfattning. Om 

utrustningen för däckbytet är ledigt prioriteras de truckarna oftast först eftersom de generellt går 

snabbare än övriga truckskador. 

   

Pon försöker utföra flera underhållsåtgärder på samma truck ifall det finns någon annan 

komponent som måste repareras på trucken. Om en truck exempelvis får motorn reparerad kan 

skicket på däcken kontrolleras även om inga skador rapporterats på dem. Om det visar sig att 

något däck bör bytas på grund av däckskada eller utslitet däck kan däckverkstaden besikta 

skadorna och föreslå ett utbytesdäck. På det viset slipper trucken först få motorn 

färdigreparerad för att sedan efter några driftstimmar återkomma till verkstaden för reparation av 

däckskada. Detta leder till färre produktionsstopp för trucken vilket skapar lönsamhet för 

företaget.   

 

På morgonmöten går Pons personal igenom planen för dagen och prioriterar de olika 

reparationerna som ska utföras och bestämmer vilka som ska prioriteras först. Många gånger 

måste omprioriteringar ske eftersom brådskande underhåll kommer in till verkstaden.   

 

6.3.3  UTFÖRANDE AV DÄCKBYTE 

 

Pons personal utför monteringen av däck på truckarna. För att demontera det gamla däcket och 

montera det nya krävs en däckdolly och speciella mutterdragare. Det skadade däcket töms först 

på luft och trucken lyfts därefter upp med en domkraft. Merparten av bultarna som håller fast 

fälgen lossas och därefter körs däckdollyn fram och greppar tag runt däcket, se figur 14. 

Resterande bultar kan nu lossas för att frigöra däcket. Däcket tas därefter bort och ett nytt 

monteras enligt samma metod i omvänd ordning. När ett innerdäck ska bytas på 795-truckarna 

tillkommer ett ytterligare moment då den truckmodellen har två extra komponenter som ska 

demonteras vilket gör att tiden för dessa däckbyten förlängs. 

När däckbytet utförts av Pons personal meddelas dispatchen att trucken är klar för drift. Ibland 

hämtas trucken direkt från truckverkstaden, men vissa gånger behövs inte trucken i 

produktionen direkt och hämtas då först vid behov eller när en truckförare kommer till 

truckverkstaden med en annan truck som ska repareras.  
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Figur 14. Däckdollyn som används vid däckbyten.  

 

6.3.4  IDEALA DÄCKBYTESTIDER 

 

En ideal däckbytestid defineras i studien som den medeltid för däckbyten som är rimlig att 

uppnå när alla verktyg och utrustning är på plats direkt trucken anländer till verkstaden. Tiden är 

uppskattad utifrån intervjuerna med personalen på Pon och är för truckar av modell 795 ca 5 

timmar för ett fram- eller ytterbakdäck och ca 8-12 timmar för ett innerbakdäck. Att reparera 

däckskador på truckarna av modell 793 går snabbare eftersom alla komponenter är mindre och 

enklare att demontera vilket gör att fram och ytterbakdäck tar ca 4 timmar och innerbakdäcken 

ca 8-10 timmar. De stora truckarna har även extra komponenter mellan bakdäcken som måste 

demonteras medan de i 793 sitter fast i fälgen och därmed demonteras snabbare.  

 

6.3.5  KLARRAPPORTERING OCH DOKUMENTERING 

 

När ett däckbyte utförts måste Pon meddela dispatchen att trucken åter är klart för drift. Därefter 

körs trucken ut på parkeringen i väntan på att åter tas i drift. Produktionsledaren på respektive 

skift på Pon klarrapporterar däckbytet i AMT-datasystemet gällande vilken truck och vilket däck 

som bytts. När klarrapporteringen sker avslutas nedtiden för däckskadan. Nedtiden för de olika 

reparationerna separeras i Pons program för att ge en så bra bild om möjligt av nedtiden för de 

olika skadorna. När däckbytet utförts skriver Pon ett däckkort (se bilaga 2) till däckverkstaden 

för att meddela däckets serienummer, däckposition, datum och nuvarande mätarställning. 

Däckverkstaden använder Bridgestones däcksystem där informationen förs in för vidare 

uppföljning av däck och dess livslängd. 
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   6.3.6  ORSAKER TILL LÅNG DÄCKBYTESTID AV GRUVTRUCKAR 

 

Det finns flera orsaker till att ett däckbyte tar onödigt lång tid. Nedan presenteras en lista på 

saker som förlänger reparationstiden i verkstaden: 

 

- För lite resurser (personal/verktyg/nya däck): 

● Mekaniker, däckdolly, verktyg eller annan utrustning kan vara upptagna till andra 

reparationer vilket innebär onödig ståtid för trucken utanför verkstaden. Om en 

däckdolly skall flyttas mellan två platser måste ibland även en travers och traktor 

vara tillgängliga. 

● Alla serviceplatser är upptagna vilket innebär väntetid.  

● Serviceplatser kan inte utnyttjas på grund av spolstopp orsakat av driftstopp i 

oljeåtervinningsverket. 

● Inga nya/passande truckdäck att montera. 

 

- Yttre faktorer: 

● Årstid spelar in; snö, is och rost på däck och fälgar som skall monteras förlänger 

bytestiden ifall de legat utomhus innan monteringen. Då måste däcken rengöras 

innan däckbytet kan utföras.  

● Vid lerigt underlag kan lera fastna på slutdrivningen vilken måste spolas rent 

innan demontering kan göras.  

 

- Kommunikationsproblem: 

● Pon får inte veta att en truck kommit till verkstaden. 
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7 Analys av underhållsdata 
 

I följande kapitel presenteras statistik som hämtats från de olika datasystemen för att redogöra 

hur nuläget ser ut gällande skadade truckdäck.  

 

7.1 STATISTIKKÄLLOR 

 

Den statistik som används i rapporten kommer från Pons statistikrapport i Aitik för år 2015, 

Pons datasystem AMT samt Bridgestones däcksystem för uppföljning av däckbyten. Nedtiden 

för truckarna i Pons underhållssystem startar när trucken rapporteras ur drift av dispatchen och 

avslutas när Pon meddelar dispatchen att trucken åter är klar för drift. All transporttid till 

verkstaden, besiktningar och däckbyten ingår därmed i nedtiden. Utbytta däck registreras i 

Bridgestones däcksystem så snart ett däckkort erhållits från Pons personal om vilket eller vilka 

specifika däck som ersatts på den specificerade platsen.  

 

Statistiken från Pons system ger exakta tidpunkter för in- och klarrapporteringar för truckarna 

som varit på truckverkstaden för däckbyte. Bridgestones däcksystem ger inga underhållstider 

utan information gällande bland annat vilket däck som bytts, vilket däck som monterats dit, vilket 

datum bytet utförts, drifttider på däcken och vilken truck däckbytet gäller.  

 

7.2 KATEGORISERING AV FELORSAKER PÅ GRUVTRUCKARNA  

 

Utifrån Pons statistikrapport kunde felorsakerna på truckarnas olika delsystem kategoriseras. 

Däckskador är den största posten för nedtid på truckar av modell 795 med 40% av den totala 

nedtiden, se figur 15, och för truckar av modell 793 är däcken den näst största posten med 15% 

av nedtiden, se figur 16.  

 
Figur 15. Fördelning av de vanligaste felorsakerna på 795-truckarna år 2015.  
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Figur 16. Fördelning av de vanligaste felorsakerna på 793-truckarna år 2015.  

 

7.3 TILLGÄNGLIGHET OCH NEDTID FÖR GRUVTRUCKAR 

 

Uträkningarna till tabell 4 och tabell 5 baseras på den totala underhållsstatistiken för år 2015 där 

alla årets totala timmar använts som tillgänglig tid per år. Boliden har inom företaget satt upp ett 

eget mål gällande en total tillgänglig tid på 6000 timmar per truck och år för att uppnå 

produktionmålen. Inga exakta värden på varje trucks produktionstid per år kunde erhållas, 

därför beslutades att beräkna den maximala tillgängligheten utifrån årets alla timmar. Dessutom 

kan antalet underhållstimmar för däckbyten som ligger utanför dessa 6000 timmar i tillgänglighet 

inte följas upp. 

 

Utifrån tabell 4 ses att truckmodell 793 har bättre tillgänglighet än truckmodell 795. Från tabell 5 

ses att truckarna av modell 793 har kortare nedtid orsakad av däckskador, färre däckbyten per 

truck och år samt kortare däckbytestid än modell 795.  
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Tabell 4. Statistiska beräkning för truckarna beräknat från total tillgänglighet och total nedtid 

oberoende av felorsak. Den tillgängliga tiden är beräknad utifrån drift under alla årets timmar.  

  793 795 

Antal truckar 21 10 

Tillgänglig tid per truck/år (h) 8760 8760 

Total tillgänglig tid/år (h) 183960 87600 

Total nedtid/år (h) 22179 11685 

Tillgänglighet (%) 87,9 86,7 

Nedtid (%) 12,1 13,3 

 

 

Tabell 5. Statistiska beräkningar för truckarna beräknat utifrån nedtiden skapad av däckskador.  

  793 795 

Total nedtid för däckskador (h) 3278 4707 

Nedtid för däckskador i procent av total tillgänglig tid/år (%) 1,8 5,4 

Nedtid för däckskador i procent av total nedtid/år (%) 14,8 40,3 

Antal däckbyten (st) 174 105 

Medelantal däckbyten per truck (st/år) 8,3 10,5 

Medeltid för däckbyte (h) 18,8 44,8 

 

 

7.4 DRIFTTIDER FÖR TRUCKDÄCK AV OLIKA TILLVERKARE 

 

Däcktillverkarna ger inte ut några värden för driftstider på deras däck men genom att studera de 

kasserade däcken under åren 2013-2015 erhölls medeldriftstider för de två olika 

däckleverantörerna och dimensionerna.  

 

För 63”-däcken (se tabell 6 och figur 17) ses att Michelindäckens drifttid har en negativ trend de 

tre senaste åren, medan däcken från Bridgestone har en ökande trend. Det sker färre 

kassationer av Bridgestonedäck än Michelin eftersom företaget inte köper in lika många däck av 

märket Bridgestone på grund av avtalet med Michelin. Boliden har internt satt upp en undre 

gräns att däcken ska uppnå 4700 drifttimmar och en målsättning att däcken ska hålla 6000 

driftstimmar. Bridgestone har uppnått målsättningen alla studerade åren medan Michelin enbart 

nått över det undre gränsvärdet under ett av åren. 
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Utifrån tabell 6 visar medeldriftstiden för år 2013-2015 att Bridgestonedäcken har 51% längre 

driftstider än Michelindäcken. Om medeldriftstider istället beräknas under åren 2014-2015 har 

Bridgestonedäcken 61% längre driftstid. Om enbart 2015 års statistik för drifttider av de olika 

däckmärkena analyseras har Bridgestonedäcken 77% längre driftstid. Enligt interna priser som 

är sekretessbelagda visar det sig att Bridgestonedäcket är betydligt dyrare i inköp än 

Michelindäcken av samma dimension. Därför måste Bridgestonedäcken ha en längre driftstid 

som motsvarar den högre inköpskostnaden om det ska vara försvarbart att köpa dessa däck. I 

dessa beräkningar har ingen hänsyn tagits till att kortare driftstider även skapar fler däckbyten 

som medför en större total nedtid för däckbyten vilket också måste beaktas vid jämförelsen 

mellan alternativen. Detta medför att alla tre beräkningar som utförts av driftstiderna för de olika 

tillverkarna indikerar att Boliden kommer göra besparingar genom att köpa in Bridgestonedäck 

av 63”.  

 

Tabell 6. Medeldrifttid för 63”-däcken till 795-truckarna. Värdet inom parentesen visar antalet 

kasserade däck som medeldrifttiden är uträknad från.   

 

 63” Michelin Bridgestone 

2013 4892 (50) 6178 (10) 

2014 4385 (56) 6378 (17) 

2015 4170 (52) 7391 (18) 

 

 
Figur 17. Medeldrifttid för 63”-däcken till 795-truckarna baserat på värden från tabell 6. 

 

För 57”-däcken (se tabell 7 och figur 18) ses att driftstiden för Michelindäcken istället har en 

ökande trend de senaste åren. Bridgestone hade inga kasserade däck 2013, och värdet för 
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2014 baseras enbart på driftstiden på ett däck som redan vid montage var uttorkat. Detta 

innebär att inga slutsatser angående driftstid kan göras mellan de två däckmärkena under åren 

2013-2014. Boliden har internt satt upp en undre gräns att däcken ska uppnå 7100 drifttimmar 

och en målsättning att däcken ska hålla 7600 driftstimmar. I princip har båda märkena uppnått 

målsättningen i de fall där några slutsatser kan dras förutom under det första året då Michelin 

endast kom upp i 7020 driftstimmar i snitt. 

 

Enligt interna priser som är sekretessbelagda visar det sig att Bridgestonedäcket är betydligt 

dyrare i inköp än Michelindäcken av samma dimension. Därför måste Bridgestonedäcken ha en 

längre driftstid som motsvarar den högre inköpskostnaden om det ska vara försvarbart att köpa 

dessa däck. Utifrån 2015 års värden för drifttider på 57” däcken för de olika märkena visar det 

sig att Bridgestonedäcken har 4% längre driftstid. Eftersom Bridgestonedäcken är betydligt 

dyrare i inköp men endast har en marginellt högre drifttid blir driftsekonomin med 

Michelindäcken bättre. I dessa beräkningar har ingen hänsyn tagits till att kortare driftstider även 

skapar fler däckbyten som medför en större total nedtid för däckbyten vilket också måste 

beaktas vid jämförelsen mellan alternativen.  

 

Detta innebär att beräkningen som utförts av driftstiden för de olika tillverkarna indikerar att 

Boliden bör fortsätta att köpa in Michelindäck av 57” i största möjliga utsträckning och endast ta 

in Bridgestone som komplement i de fall det kan vara svårt att få fram Michelindäck i den 

utsträckning som krävs för produktionen. Detta bör följas upp årligen för att kunna korrigera 

inköpen av däck utifrån om någon avvikande trend utifrån detta resultat uppkommer men även 

så att företaget har ett bra underlag när avtalstiden med Michelin går ut och nya avtal ska 

tecknas. 

 

Tabell 7. Medeldrifttid för 57”-däcken till 793-truckarna. Värdet inom parentesen visar antalet 

kasserade däck som medeldrifttiden är uträknad från.   

 57” Michelin Bridgestone 

2013 7020 (100) - 

2014 7155 (92) 2456 (1) 

2015 7402 (78) 7683 (8) 
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Figur 18. Medeldrifttid för 57”-däcken till 793-truckarna baserat på värden från tabell 7. 

 

7.5 VINSTER VID ÄNDRAD INKÖPSSTRATEGI 

 

Genom att studera de olika däckmärkenas driftstider för de olika åren 2013-2015 (se kapitel 7.4) 

utfördes beräkningar på hur Boliden skulle kunna ändra sina inköpskvantiteter av de olika 

däckmärkena för att minimera däckkostnaderna utan att bryta mot gällande avtal. Ur tabell 8 

ses att det totalt för de olika däckstorlekarna har tagits ut 492 däck under åren 2013-2015, vilket 

ger ett snitt per år på 164 däckuttag. Tabell 9 visar att det totalt för 63”-däcken har tagits ut 211 

däck under 2013-2015 vilket ger ett snitt på 70 däckuttag per år. Enligt Bolidens kontrakt med 

Michelin måste 80% av den totala truckdäckskonsumtionen köpas in från tillverkaren, vilket 

innebär att 20% av däcken kan köpas av Bridgestone. Enligt de årliga snittuttagen ovan innebär 

kontraktet att 20% av det totala 164 uttagen som görs per år kan vara från annan tillverkare, 

därmed kan 32 däck varje år köpas från Bridgestone utan att bryta mot kontraktet. I praktiken 

kan alltså 32 av de 70 däck som köps in av 63” däcken vara av annat märke än Michelin vilket 

medför att ca 46% av däcken som används i 795 truckarna kan vara av märket Bridgestone.  

 

Utifrån kapitel 7.4 pekar alla tre beräkningar som utförts på driftstider av 63”-däcken för de olika 

tillverkarna att Boliden kommer göra besparingar genom att köpa in Bridgestonedäck av 63”. 

Samtidigt visar beräkningarna av drifttid i förhållande till priset för däck av 57” att Boliden bör 

fortsätta med att använda Michelindäck av dimensionen 57” i största utsträckning. Detta gör att 

förslaget att använda hela kvoten (20%) av däck från andra tillverkare som är tillåtet enligt 

avtalet till att ta in Bridgestone av 63” i största utsträckning stöds av båda beräkningarna för de 

olika dimensionerna på däck. Därför rekommenderas att Boliden använder sina 20% däck som 

får köpas in av annat märke än Michelin till att köpa in Bridgestonedäck av 63” för hela kvoten. 
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Tabell 8. Sammanlagt antal uttagna truckdäck under åren 2013-2015 för Michelin- och 

Bridgestonedäck av dimensionerna 57” och 63”. 

  Totalt antal uttagna däck oavsett 

däcktillverkare och däckdimension 

2013 166 

2014 170 

2015 156 

Totalt 492 

 

 

Tabell 9. Antal uttagna truckdäck av dimension 63” under åren 2013-2015 separerade utifrån 

däckleverantör. 

  Michelin 63” Bridgestone 63” 

2013 53 22 

2014 63 12 

2015 61 - 

Totalt 177 34 

 

 

7.6 PLACERING AV DÄCKSKADOR 

 

Från Bridgestones däcksystem erhölls statistik för alla däckbyten under år 2013-2015 och vilka 

placeringar de utbytta däcken hade, se figur 19. Genom att studera det totala antalet däckbyten 

per däckplacering visade det sig att däckbytena inte fördelas symmetriskt på båda sidor. En 

asymmetri finns eftersom höger sida har fler däckskador än den vänstra för båda 

truckmodellerna. Truckföraren sitter på vänster sida av trucken vilket innebär att sikten till höger 

sida är väldigt begränsad vilket skulle kunna vara förklaringen till asymmetrin. Studien gällande 

ökad livslängd på truckdäck som utfördes år 2010 i Aitik påvisade att däckskadorna är mer 

frekvent förekommande på höger än på vänster sida. Studien presenterade den möjliga 

felorsaken att truckarna kör upp på vallar och obanad väg vilket gör däcket mer utsatt för skador 

då vassa stenar ofta förekommer utanför vägarna. Lufttryck i däcken samt sned- och överlass 

kunde även ge upphov till detta.42 Vid analyser av truckförarnas utbildningsmaterial gällande 

däckskador visade det sig att även det materialet innehöll information om hur körning av truckar 

                                                
42

 Projektrapport: Ökad livslängd truckdäck 
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på olämpliga platser i gruvan kan påverka däckslitaget, så problemet bör redan vara känt i 

företaget. 

 

Om företaget skulle komma tillrätta med asymmetrin i däckskador och utgår ifrån vänster sidas 

däckskador som normalt däckslitage skulle ca 74 däckförflyttningar under tre år kunna besparas 

på höger sida. Alla däckbyten som är beskrivna i figur 19 är inte enbart skadade däck, utan viss 

del är däckförflyttningar som utförts för att skicket på däcken ska överensstämma.  

 
Figur 19. Antal däckbyten sammanräknade från år 2013-2015 utifrån däckplacering på trucken.  

 

7.7 DÄCKBYTESTIDER UTIFRÅN PLACERING 

 

Från tabell 10 ses att fram- och ytterbakdäck för respektive truckmodell har undefär lika lång 

däckbytestid. Singeldäckbyten på innerdäcket sker mer sällan än fram- och ytterdäcksbyten, 

men de tar betydligt längre tid än de övriga däckplaceringarna. Truckmodell 795 har även 

betydligt längre däckbytestider än 793.   
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Tabell 10. Däckbytestider för de olika truckmodellerna fördelat på vilken däckposition som 

däckbytet skedde under åren 2014-2015. Medeltiden är baserat på ett utbytt däck per 

underhållstillfälle. Värdet inom parentesen visar antalet däckbyten som medeltiden är beräknad 

utifrån.  

Däckplacering Medeltid för däckbyte (h) 

 793 795 

Framdäck 20 (38) 27 (26) 

Ytterbakdäck 24 (37) 27 (35) 

Innerbakdäck 34 (26) 80 (8) 

 

 

7.8 FÖRDELNING AV NEDTIDER FÖR DÄCKBYTEN 

 

I figur 20 och figur 21 ses att mindre än en fjärdedel av däckbytena för båda truckmodellerna 

har en nedtid som är inom gränsen för de idealtider som angivits av Pon. Det ses även att 

nedtiderna generellt är betydligt lägre för truckarna av modell 793. Resultatet är baserat på 

underhållstider från Pons datasystem och underhållstiderna är inte matchade med 

Bridgestonedäcksystem. I datamaterialet kan ses att de idealtider som används för nedtider av 

däckbyten i rapporten kan anses som realistiska. 

 

 

 
Figur 20. Boxplot över nedtider för däckbyten av truckmodell 793. 
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Figur 21. Boxplot över nedtider för däckbyten av truckmodell 795. 

 

7.9 TIDPUNKTER FÖR INRAPPORTERING AV DÄCKSKADOR 

 

Eftersom däckverkstadens personal är delaktig i många av underhållsaktiviteterna inom 

underhållskedjan studerades hur nedtiden för däckbyten på truckar påverkas i de fall arbetar 

när däckskadan rapporteras in mot om det sker efter deras arbetstid (kvällar och helger). Om 

däckverkstadens personal inte är närvarande kan inte Pon ta in trucken för däckbyte eftersom 

de själva inte anser sig har kompetens att kunna bedöma vilket däck som bör bytas och vilket 

ersättningsdäck som ska monteras. I följande avsnitt presenteras därmed olika analyser som 

baseras på däckverkstadens och Pons arbetstider. 

 

För att erhålla statistik om däckbytestider jämfördes Pons datasystem mot däckverkstadens 

registrerade däckbyten i Bridgestones datasystem. Vid analysen av underhållsdata från de två 

datasystemen upptäcktes att de inte alltid överensstämmer med varandra. Vissa truckar som 

enligt Bridgestones däcksystem varit i truckverkstaden för däckbyte finns inte bokförda i AMT. 

Detta innebär att ingen nedtid finns registrerad för däckbytet trots att det finns registrerat att 

däckbyte ska ha utförts på trucken. Analyserna i detta avsnitt har enbart utförts på 

underhållsdata där både nedtid i AMT och däckbytesinformation i Bridgestones system 

överrensstämt gällande samma truck och datum. De åren som studerades var år 2014-2015. 

 

Vissa av analysera baseras inte på hur många däck som bytts per underhållstillfälle, medan 

andra analysera baseras på hur många däck som bytts vid varje tillfälle. Eftersom enbart ett 

fåtal underhållsdata innehöll fler än två däckbyten per underhållstillfälle togs dessa data bort 

eftersom ingen slutsats kan dras utifrån dessa enskilda värden. Även underhållstider som var 

klart för höga eller för korta togs bort. De värden som var väldigt höga orsakades oftast av att 

även andra delar av trucken gått sönder, exempelvis på grund av en däckexplosion vilket inte är 

relevant för denna studie. Nedtiderna för däckbyten som varade mindre än en timme sorterades 

också bort.  
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7.9.1 DÄCKBYTESTIDER UNDER OCH EFTER DÄCKVERKSTADENS ARBETSTID 

 

I tabell 11 ses att antalet däckskador som inrapporterats under däckverkstadens arbetstid är 

cirka hälften så många som rapporterats efter deras arbetstid. Det finns en liten skillnad i 

medeltiden för däckbyten som inrapporteras under eller efter däckverkstadens arbetstid. Men 

den stora skillnaden är att ett optimalt däckbyte för ett framdäck och ytterbakdäck bör ta ca 4-5 

timmar och ett inre bakdäck mellan 8-12 timmar. Utifrån detta underhållsmaterial ses att 

däckbytena tar betydligt mycket längre tid än det optimala däckbytestiderna, både under och 

efter arbetstid.  

 

Tabell 11. Antalet däckskador som är inrapporterade under år 2014-2015 för de olika 

truckmodellerna samt totalt för hela truckflottan och dess medeltid för däckbyte. Värdet inom 

parentesen visar antalet däckbyten som medeltiden är beräknad utifrån.   

 

Truckmodell Medeltid för däckbyte (h) 

 Under arbetstid Efter arbetstid 

793 29 (33) 33 (50) 

795 45 (22) 50 (43) 

Totalt 35 (55) 40 (93) 

 

 

7.9.2 DÄCKBYTESTIDER UTIFRÅN TRUCKVERKSTADENS SKIFTGÅNG 

 

Det finns en viss skillnad mellan medeltiderna i tabell 11. Därför analyserades en ny uppdelning 

av tidpunkter som däckskador inrapporterades utifrån truckverkstaden skiftgång. Tiderna 

baseras på däckverkstadens och Pons arbetstider vilket innebär att timantalet i varje kategori 

inte är lika lång. Underhållstiderna delades även upp i om ett eller två däckbyten utfördes under 

nedtiden. För truck 795 finns enbart en däckdolly som behövs för att kunna utföra ett däckbyte. 

Om två truckar av den modellen kommer in samtidigt för däckbyte skapas en överlappning där 

den ena trucken måste vänta på att den andra ska bli färdig innan däckbytet kan starta. Vid 

vissa av överlappningarna gällande däckbyten tog bytet kortare tid än själva överlappningstiden, 

därför har dessa byten tagits bort från överlappningsstatistiken eftersom de uppenbarligen inte 

har behövt vänta på grund av för få däckdollys. I dessa fall måste det varit trucken som först 

kommit till truckverkstaden som av okänd anledning fått vänta utanför verkstaden.  

 

För ett utbytt däck per underhållstillfälle för truckmodell 793 ses i tabell 12 att däckbytestiderna 

är lika långa oberoende vilken tidpunkt under dygnet det inträffar under vardagarna. Under 

helgerna är nedtiderna längre. Medeltiden för däckskador som inrapporteras under helgen är 33 

timmar vilket indikerar på att nedtiden under helgen är längre. De medeltider som enbart 
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baseras på ett enskilt värde medför att inga slutsatser kan dras utifrån de däckbytestiderna. De 

kortaste däckbytestiderna gällande två utbytta däck per underhållstillfälle är de som 

inrapporteras under natten eftersom de då kan påbörjas direkt på morgonen. Ingen större 

skillnad i medeltid finns mellan vardag och helg.  

 

I tabell 13 ses för ett utbytt däck per underhållstillfälle att medeltiderna för underhåll tar betydlig 

längre tid under helgerna än vardagarna. Underhållstiderna med överlappning blir inte så 

mycket längre, vilket möjligen kan förklaras i att verktyg och däckdolly redan är framtagna. I 

tabell 14 ses att medeltiden för två däckbyten är ungefär lika lång för både vardag och helg. 

Eftersom underhållstiderna är så långa verkar det inte spela någon roll när de kommer in 

eftersom de ändå tar över två dygn att utföra däckbytet. Det som även visas i tabell 13 och 

tabell 14 är att det finns en total överlappningstid på 424 timmar totalt. De underhållstider med 

överlappning som enbart baseras på ett däckbyte gör det svårt att dra slutsatser utifrån dessa 

värden.  

 

Tabell 12. Antalet däckskador som är inrapporterade under år 2014-2015 för truckmodell 793 

utifrån de olika arbetsgruppernas arbetstider. Medeltiden för däckbytet är uppdelat i ett eller två 

bytte däck per underhållstillfälle. Värdet inom parentesen visar antalet däckbyten som 

medeltiden är beräknad utifrån.  

  Ett däckbyte 

Medeltid  

för däckbyte (h) 

Två däckbyten 

Medeltid  

för däckbyte (h) 

mån-fre 00:00-07:00 21 (17) 26 (7) 

mån-fre 07:00-15:30 23 (41) 40 (17) 

mån-fre 15.30-00:00 22 (19) 44 (11) 

lör 00:00-06:00  16 (1) 36 (1) 

lör 06:00-18:00  44 (4) 40 (5) 

lör 18:00 - sön 06:00  13 (1) 30 (2) 

sön 06:00-18:00 31 (17) 33 (2) 

sön 08:00-00:00 67 (1) - 
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Tabell 13. Antalet däckskador som är inrapporterade under år 2014-2015 för truckmodell 795 

utifrån de olika arbetsgruppernas arbetstider. Medeltiden för däckbytet är uträknat för ett 

däckbyte per underhållstillfälle. Värdet inom parentesen visar antalet däckbyten som medeltiden 

är beräknad utifrån. 

  Utan överlappning Med överlappning 

 Medeltid  

för däckbyte (h) 

Medeltid  

för däckbyte (h) 

Total  

överlappningstid (h) 

mån-fre 00:00-07:00 27 (12) 23 (1) 10 

mån-fre 07:00-15:30 27 (31) 38 (5) 62 

mån-fre 15.30-00:00 29 (6) 95 (1) 52 

lör 00:00-06:00  - - - 

lör 06:00-18:00  36 (2) - - 

lör 18:00 - sön 06:00  - - - 

sön 06:00-18:00 43 (9) 103 (1) 53 

sön 18:00-00:00 96 (1) - - 
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Tabell 14. Antalet däckskador som är inrapporterade under år 2014-2015 för truckmodell 795 

utifrån de olika arbetsgruppernas arbetstider. Medeltiden för däckbytet är uträknat för två 

däckbyten per underhållstillfälle. Värdet inom parentesen visar antalet däckbyten som 

medeltiden är beräknad utifrån.  

  Utan överlappning Med överlappning 

 Medeltid  

för däckbyte (h) 

Medeltid  

för däckbyte (h) 

Total  

överlappningstid (h) 

mån-fre 00:00-07:00 51 (5) 75 (1) 21 

mån-fre 07:00-15:30 69 (13) 77 (4) 120 

mån-fre 15.30-00:00 51 (11) 108 (2) 94 

lör 00:00-06:00  33 (1) - - 

lör 06:00-18:00  - - - 

lör 18:00 - sön 06:00  57 (2) - - 

sön 06:00-18:00 54 (5) 79 (2) 12 

sön 18:00-00:00 - - - 

 

 

7.9.3 AVVIKELSER FRÅN NORMALA DÄCKBYTESRUTINER 

 

Resultatet i tabellerna 12,13 och 14 antyder att medeltiden för däckbyte inte skiljer sig nämnvärt 

mellan olika tider eller veckodagar under veckan. Enligt nulägesbeskrivningen är det enbart 

däckverkstadens personal som utför bedömningar och beslut om utbytesdäck. Därmed borde 

ingen truck som inrapporteras under helgen kunna klarrapporteras innan tidigast måndag. 

Därför studerades mer ingående de däckskador som inrapporterats under helger för att se hur 

de tas omhand under helgen.  

 

I tabell 15 ses att det totalt under år 2014-2015 inrapporterades 57 st däckskador under helger 

för båda truckmodellerna. En tredjedel av dessa däckskador åtgärdades och klarrapporterades 

innan däckverkstadens personal återigen arbetade, vilket innebär att någon tagit beslut att byta 

däck under helgen. Tabell 15 visar även att av däckskador som klarrapporteras samma helg är 

flertalet truckar av modell 793. Detta kan bero på att däckbytet på dessa truckar går snabbare 

än på truckmodell 795 och därmed prioriteras före dem.  

 

I tabell 16 ses att det både utförs däckbyten där ett samt två däck byts per underhållstillfälle 

även fast Pon enligt egen utsaga inte utför däckbyten utan anvisning från däckverkstadens 

personal. Här ses även att truckarna av modell 793 oftare tas omhand och underhålls under 
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helgen. Det utförs dessutom fler dubbelbyten på truckar av modell 793 än ett däckbyte på 

modell 795 under helgen.  

 

Tabell 15. Antalet däckskador som inrapporterats under helger år 2014-2015 samt hur många 

av dessa som klarrapporterats samma helg uppdelat efter truckmodell.  

Truckmodell Antal inrapporterade 
däckskador under helger 

Klarrapporterade 
under samma helg 

Procentsats 
 

793 34 14 0,41 

795 23 5 0,22 

Totalt 57 19 0,33 

 

 

Tabell 16. Antalet däckskador som är inrapporterade under helger år 2014-2015 samt hur 

många av dessa som klarrapporterats samma helg uppdelat efter antal däckbyten och 

truckmodell.  

Truckmodell Antal däckbyten Antal inrapporterade 
däckskador under helger 

Klarrapporterade 
under samma helg 

Procentsats 

 
793 

1 däck 24 10 0,42 

2 däck 10 4 0,40 

 
795 

 

1 däck 13 4 0,31 

2 däck 10 1 0,10 

 

 

7.10 TILLGÄNGLIGHETSVINSTER MED IDEALA DÄCKBYTESTIDER  

 

Enligt Pons personal som utför däckbytena ligger de ideala däckbytestiderna för truckarna av 

modell 795 mellan 5-12 timmar beroende på vilket däck som byts ut. För ett innerdäck var 

idealtiden 12 timmar och för ett ytterdäck och framdäck var tiden 5 timmar. I beräkningarna med 

lämpliga idealtider gällande den totala nedtiden har viss tid för transport och logistik tagits med, 

därför har det antagits att medeltiden för ett däckbyte på truckar av modell 795 inte borde kunna 

överstiga 15 timmar för ett innerdäck och för ytterdäck och framdäck 8 timmar om förbättringar i 

underhållskedjan genomförs. Utifrån tabell 10 beräknades att det i dagsläget finns en nedtid på 

2287 timmar för totalt 69 däckbyten under två år. Om däckbytena istället utförts inom den ideala 

underhållstiden skulle 69 däckbyten motsvarar 608 timmar i nedtid. Detta innebär att skillnaden i 
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nedtid mellan den verkliga underhålltiden mot den ideala är 1679 timmar under två år. Per år 

skulle det innebära att nedtiden kunde minskas med 840 timmar per år. 

 

För truckarna av modell 793 ligger den ideala däckbytestiden enligt Pon mellan 4-10 timmar 

beroende på vilket däck som byts ut. I beräkningarna med lämpliga idealtider har viss tid för 

transport och logistik tagits med, därför har det antagits att medeltiden för ett däckbyte inte 

borde kunna överstiga 13 timmar för ett innerdäck och för ytterdäck och framdäck 7 timmar om 

förbättringar i underhållskedjan genomförs. Utifrån tabell 10 beräknades att det i dagsläget finns 

en nedtid på 2607 timmar för totalt 101 däckbyten under två år. Om däckbytena istället utförts 

inom den ideala tiden skulle 101 däckbyten motsvarar 863 timmar i nedtid. Detta innebär att 

skillnaden i nedtid mellan den verkliga däckbytestiden mot den ideala är 1669 timmar under två 

år. Per år skulle det innebära att nedtiden kunde minskas med 835 timmar per år.  

 

Enligt tabell 17 skulle truckarna av modell 795 kunna öka sin tillgänglighet till 88,4% från tidigare 

87,9% om underhållstiderna skulle gå mot de ideala tiderna. Truckmodell 793 skulle öka 

tillgängligheten från 86,7% till 87.6%.  

 

Tabell 17. Tillgänglig tid för truckarna utifrån nya beräknade ideala däckbytestiderna. 

  793 795 

Antal truckar 21 10 

Tillgänglig tid per truck/år (h) 8760 8760 

Total tillgänglig tid/år (h) 183960 87600 

Total nedtid/år (h) 22179 11685 

Ny total nedtid/år (h) 21344 10845 

Tillgänglighet (%) 87,9 86,7 

Ny tillgänglighet (%) 88,4 87,6 

Nedtid (%) 12,1 13,3 

Ny nedtid (%) 11,6 12,4 

 

 

7.11 TILLGÄNGLIGHETSVINSTER VID INKÖP AV EN TILL DÄCKDOLLY  

 

För truckar av modell 793 sker enligt statistiken inga överlappningar där en truck måste vänta in 

däckbytet på en annan truck innan bytet kan påbörjas. Däremot så sker en del överlappning för 

truckar av modell 795 eftersom endast en däckdolly finns i verkstaden. Enligt tabell 13 och 

tabell 14 visas att den totala väntetiden under åren 2014-2015 var 424 timmar. Vilket skulle 

innebära att företaget under varje år kunde minska nertiden med 212 timmar med en till 
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däckdolly till truckar av model 795. Överlappningstiden kan vara ännu något högre eftersom 

enbart de underhållstider som överensstämde mellan de två datasystemet användes vid 

uträkningen. Enligt tabell 18 skulle truckarna av model 795 kunna öka sin tillgänglighet till 86,9% 

från tidigare 86,7% om en till däckdolly skulle köpas in. 

 

Tabell 18. Tillgänglig tid för truckmodell 795 utifrån nya beräkningar ifall inköp av en däckdolly 

skulle göras. 

  795 

Antal truckar 10 

Tillgänglig tid per truck/år (h) 8760 

Total tillgänglig tid/år (h) 87600 

Total nedtid/år (h) 11685 

Ny total nedtid/år (h) 11473 

Tillgänglighet (%) 86,7 

Ny tillgänglighet (%) 86,9 

Nedtid (%) 13,3 

Ny nedtid (%) 13,1 
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8 Diskussion 
Diskussionens första kapitel utgår från RAMS-analysen som utfördes  i rapporten. Vidare 

diskuteras andra aspekter från resultatet som påverkar tillgängligheten på gruvtruckarna med 

avseende på truckdäcken. 

 

8.1 DISKUSSION UTIFRÅN RAMS-ANALYSENS PARAMETRAR 

 

Denna studie har baserats på en RAMS-analys för att kunna ge svar på vilka problemområden 

som identifierats inom de olika parametrarna. I stora drag fungerar inte logistiken optimalt för 

skadade truckar vilket leder till förlängda nedtider. Genom att eliminera onödigt tidsslöseri som 

exempelvis dålig kommunikation, avsaknad av underhållspersonal vissa tider på dygnet och 

onödiga väntetider för trucken i gruvan eller i truckverkstaden kan nedtiden förkortas och 

däckbytestiden gå mot de ideala tiderna. Inom underhållssäkerheten identifierades flest 

flaskhalsar, vilket till stor del beror på att det är underhållskedjan som studien utgått ifrån. 

Funktionssäkerheten och underhållsmässigheten har inte kartlagts i lika stor omfattning och 

slutsatserna bygger till större del på enbart intervjuerna av personalen som utför däckbytena 

och endast en mindre del statistiskt underlag. 

 

8.1.1 FUNKTIONSSÄKERHET 

 

Gällande funktionssäkerheten för truckdäcken har två problemområden upptäckts i denna 

studie, vilka diskuteras i avsnitten nedan.  

 

8.1.1.1 DRIFTTIDER PÅ TRUCKDÄCK 

 

Funktionssäkerheten för Michelins truckdäck av båda dimensionerna har visat sig vara för låg 

enligt Aitiks egna krav på livslängden. Däremot har Bridgestones däck till båda truckmodellerna 

uppnått företagets kravgräns med stor marginal och nästan nått upp till Bolidens övre 

målsättning på truckdäckens funktionssäkerhet. Eftersom ingen av däcktillverkarna vill ange ett 

specifikt mått för livslängden på deras däck för att variationerna mellan gruvor kan vara väldigt 

stor är det svårt att göra några vidare bedömningar gällande funktionssäkerheten på 

truckdäcken. Trenden för drifttider (se tabell 6 och 7) som identifierades för de båda 

däckleverantörerna bör följas upp av Boliden för att möjliggöra korrigering av däckinköp utifrån 

hur trenden ändras över tid, men även så att företaget har ett bra underlag när avtalstiden med 

Michelin går ut och nya avtal ska tecknas. 

 

Mikael Johanssons studie gällande förlängd drifttid på truckdäcken innehöll många förslag på 

bland annat bättre väghållning, färre över- och snedlast på truckarna för att minska onödigt 

slitage på däcken.43 Företaget bör se över ifall dessa förslag implementerats i verksamheten 

eller ifall förbättringar inom områdena kan utföras.  

 

                                                
43

 Projektrapport: Ökad livslängd truckdäck 
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8.1.1.2 AVTAL MED MICHELIN 

 

Avtalet med Michelin löper över flera år och går därmed inte att påverka för tillfället. Inför de nya 

förhandlingarna kring inköp av truckdäck bör Boliden kontrollera ifall det är bättre att köpa in 

större procent av de årliga däckinköpen från Bridgestone eftersom de däcken ser ut att ha 

längre livslängd enligt den trend som visas i tabell 6. Boliden måste även studera andra 

parametrar som eventuellt påverkar ett ökat inköp av denna däcktyp för att kunna bedömma om 

förändringen är lönsam.  

 

8.1.1.3 DÄCKFÖRVARING 

 

Funktionssäkerheten på truckdäcken kan eventuellt förbättras om däckförvaringen förändras 

eftersom däcken i dagens läge förvaras utomhus året runt. Däcken utsätts för sol, vind och 

vatten vilket gör att däcken kan drabbas av uttorkning och andra skador som kan påverka 

kvalitéten och livslängden på däcket. I tabell 7 ses drifttiden för ett Bridgestone däck som redan 

vid montering på en truck hade uttorkningsskador. Drifttiden för det däcket är betydligt kortare 

än de övriga däcken vilket visar att däckförvaring är av stor vikt. Enligt Michelins egna 

rekommendationer ska däck förvaras i vältempererade, torra och ventilerade utrymmen utan 

direkt solljus och förvaringsutrymmet ska vara rent från smuts, oljor och andra ämnen som kan 

skada däcken.44 För att kunna undvika solljus och förvara däcken på ett svalt, torrt och rent 

område är utomhusförvaring inom ett industriområde inte att rekommendera. Även 

däckbytestiden kan förkortas om däcken förvaras på ett sätt som innebär att rengöring av 

däcken innan montering kan undvikas. Företaget bör därför fundera på att anlägga ett 

däckgarage för att komma ifrån dessa problem. Eftersom truckdäcken står för en stor del av 

underhållskostnaden för gruvtruckar kan detta bidra till en minskad underhållskostnad i 

företaget eftersom onödigt däckslitage därmed elimineras.  

 

8.1.2 UNDERHÅLLSMÄSSIGHET 

 

Gällande underhållsmässigheten för truckdäcken har ett problemområde upptäckts där för långa 

däckbytestider uppkommer för båda truckmodellerna, vilket diskuteras i avsnitten nedan.   

 

8.1.2.1 IDEALA FELTIDER 

 

Beräkningarna som utfördes i kapitel 7.10 visade att företaget kunde öka tillgängligheten med 

0,5 procentenheter för truckarna av modell 793 och med 0,9 procentenheter för truckarna av 

modell 795 om de kunde uppnå de ideala feltiderna som Pon angett för däckbyten. Det kan vara 

vanskligt att beräkna eventuella vinster utifrån dessa värden då truckarna används för olika 

typer av transporter inom företaget. Men om hela tillgänglighetsökningen i form av de 835 

respektive 840 timmarna skulle kunna användas som effektivt tid i produktionen så skulle de 

små truckarna kunna flytta 167000 ton malm och de stora truckarna kunna flytta 252000 ton 

malm extra varje år om dessa ideala nedtider för däckbyten kunde uppnås. Enligt Boliden 

                                                
44

 Michelins hemsida  
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målsättning ska truckarna kunna användas i produktion under 6000 timmar per år. Detta 

innebär att denna extra malm som skulle kunna transporteras under dessa timmar skulle 

motsvara ca 35% av årsförflyttningen som en truck av modell 793 utför och ca 23% av 

årsförflyttningen som en truck av modell 795 utför. I dessa beräkningar har endast däckbyten 

som innefattat ett singelbyte av däck och underhållstider som överensstämde mellan de två 

datasystemet används. Detta gör att de faktiska skillnaderna i tillgänglighet om samtliga 

däckbyten hade kunde utföras inom idealtiderna möjligtvis kan vara ännu högre.  

 

8.1.2.2 HAR AITIK FÖR MÅNGA TRUCKAR UTIFRÅN NEDTIDER PÅ DÄCKBYTEN 

 

Enligt tabell 5 är Bolidens totala nedtid för båda truckmodellerna 7985 timmar fördelat på 279 

däckbyten. Målsättningen enligt företaget är att deras truckar ska vara tillgängliga för produktion 

under 6000 timmar per år. Utifrån tesen om att företaget kunde ha en truck för mycket ska alltså 

nedtiden för dessa 279 däckbyten i såna fall vara högst 1985 timmar. Detta skulle innebära att 

medeltiden för alla däckbyten skulle vara lite drygt 7 timmar per byte vilket skulle kunna vara 

fullt rimligt i optimala fall där ingen logistiktid eller annan fördröjning sker. Eftersom själva 

däckbytet på framdäck och ytterdäck tar ca 4 timmar för truckar av modell 793 samt ca 5 timmar 

för truckar av modell 795 och dessa däckbyten sker i större utstäckning än innerdäckbyten som 

tar ca 10-12 timmar så skulle detta scenario kunna vara möjligt. Vid ytterligare granskning av 

däckbytestiderna kunde fyra nedtider sorteras bort eftersom dem med största sannolikhet beror 

på andra skador som registrerats som däckskada. Då erhölls en total nedtid som är mindre än 

drifttimmarna på 6000 timmar som Boliden har på en truck. Detta visar att en effektivisering av 

truckarnas nedtider för däckbyten inte skulle kunna göras i den utsträckningen att det som 

enskild åtgärd skulle kunna möjliggöra att företaget kunde dra ner truckantalet i gruvan. 

 

8.1.3 UNDERHÅLLSSÄKERHET 

 

Underhållssäkerheten i underhållskedjan av däckskador är det avsnitt som har flest identifierade 

flaskhalsar. Tiden för däckbyten är för lång om man jämför med de ideala däckbytestiderna som 

presenterats av Pon. I avsnitten nedan diskuteras de olika flaskhalsarna som identifierats i 

underhållskedjan.  

 

8.1.3.1 ANSVARSFÖRDELNING 

 

Nulägesbeskrivningen av underhållskedjan med däckskador (se figur 11) visar att stort ansvar 

ligger på däckverkstadens personal som på två personer har hand om fyra av nio 

arbetsuppgifter i processen kring däckskador. Dessa fyra uppgifter är väldigt omfattande för att 

hantering av däckskador skall kunna utföras på tillfredställande och kostnadseffektivt sätt i 

företaget. Enligt företagets ledning är det inte tänkt att allt ansvar gällande besiktningar och 

beslut kring däckskador enbart ska ligga på denna arbetsgrupp utan det har med tiden 

utvecklats ett sådant förhållningssätt bland berörda arbetsgrupper. Företaget bör se över 

problemet eftersom hanteringen av däcken blir väldigt sårbart när enbart två personer i 

företaget har den kompentensen som krävs för dessa uppgifter. Om företaget vill upprätthålla 

denna kompentens även vid sjukdomar, ledigheter eller andra orsaker till frånvaro bör fler 
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personer eller arbetsgrupper få utbildning inom området för att fler ska kunna utföra dem och 

därmed bibehålla kompetensen i underhållskedjan. Ansvarsfördelningen bör även ses över 

eftersom arbetsgrupper ofta kan överlåta ansvaret till någon som anses kunna det bättre, vilket 

innebär att den arbetsgruppen blir bättre och bättre medan de andra tappar sin kompetens 

eftersom den inte används frekvent.  

 

I dagens läge verkar dessa arbetsuppgifter utföras på ett för arbetsgrupperna fullt fungerande 

arbetssätt, men det fungerar inte fullt tillfredställande eftersom vissa arbetsgrupper får en väldigt 

hög arbetsbelastning under vissa perioder med ansvar inom flera delar samtidigt i 

underhållskedjan. Ifall företaget vill kunna förkorta medeltiden för däckbyten så att de närmar 

sig de ideala feltiderna bör de studera hur stora tidsförlutserna blir i underhållskedjan när enbart 

två personer ska ansvara och vara delaktiga i alla dessa arbetsuppgifter gentemot om fler 

arbetsgrupper ges större ansvar i underhållskedjan. När det gäller Pons personal och deras 

ansvar så är det extra viktigt att tydliga ansvarsområden införs så de vet vilket ansvar och vilka 

beslut de får ta. I nuläget är det inte tydligt om de kan eller får ta egna beslut gällande 

däckbyten, men trots detta så sker det uppenbarligen. Företaget måste därför sitta ned och 

besluta hur arbetet ska utföras för att få en mer optimal underhållskedja.   

 

8.1.3.2  UTBILDNING 

 

Eftersom däckskador står för så pass stor procent av den totala nedtiden på truckarna bör 

företaget utbilda arbetsgrupperna inom däckskador för att kunna förhindra onödiga 

däckkassationer och onödigt lång nedtid. I dagens läge finns inte utbildad personal på plats 

dygnet runt vilket innebär att inga besiktningar av däckskador kan utföras. Det optimala vore att 

det dygnet runt finns personer med kompetens inom däckskador för att möjliggöra förkortning 

av nedtiderna både gällande besiktning av däckskador samt beslut om åtgärd och utbytesdäck 

oavsett tidpunkten för när trucken blir felrapporterad. Ifall en truckförare är osäker om det 

uppkommit en allvarlig däckskada eller inte ställs trucken i gruvan i väntan på att behörig 

personal kan besikta skadan. Ibland blir trucken därmed stående onödigt länge utan allvarlig 

skada vilket kan medföra stora produktionsförluster för företaget.  

 

För att effektivisera underhållsarbetet bör däckverkstadens personal, truckservice och eventuellt 

Pons personal få utbildning i att upptäcka däckskador, vilka beslut som bör tas i olika situationer 

samt hur skicket på däcken skall överensstämma för bäst säkerhet på trucken. Den extra 

utbildningen bör tillsammans med annan ansvarsfördelning mellan arbetsgrupperna kunna 

förkorta underhållstiden samt innebära att fler riktiga beslut gällande truckdäck kan utföras. Om 

fler arbetsgrupper än däckverkstaden har kompetens gällande däckskador kommer arbetet på 

kvällar och helger även kunna förkortas vilket är ett måste för att den totala nedtiden för 

däckskador på truckar ska kunna minskas. Dessa förändringar bidrar till högre 

underhållssäkerhet i underhållskedjan.  

 

Pons personal borde även bli utbildade av däckverkstadens personal om vilka skillnader i 

profildjup som anses acceptabelt på truckar. Alla däck som förvaras av däckverkstaden borde 

på ett enkelt sätt sorteras i exempelvis tre eller fyra kategorier vilket gör det enkelt för Pons 
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personal att välja ett passande däck ifall en däckskada uppkommer när personal från 

däckverkstaden inte arbetar.  

 

8.1.3.3 RUTINER OCH KOMMUNIKATION 

 

Nulägesbeskrivningen visar att rutinerna inom hantering av däckskador har brister. Stora 

skillnader hos dispatchen finns angående kontaktpersoner vid misstänkta däckskador och hur 

överlämningar mellan skift sker. Eftersom inga klara rutiner finns kring vilken arbetsgrupp som 

kontaktas vid olika tidpunkter på dygnet kan logistiken att samordna alla arbetsgrupperna 

förlänga nedtiden för däckskador vilket i förlängningen kan vara mycket kostsamt för företaget. 

En annan detalj som kan ge missvisande statistik är att nedtiden för truckarna startar först när 

Pons personal blivit kontaktade vilket innebär att nedtiderna riskerar att felaktigt bli för korta 

eftersom Pons personal inte alltid kontaktas direkt skadan uppkommit. För att företaget ska 

kunna skapa en underhållsorganisation som kan agera snabbt bör en tydlig arbetsrutin för 

logistiken kring däckskador skapas där alla inblandade arbetsgrupper tillsammans kommer 

överrens om ett arbetsflöde som eliminerar onödigt tidsslöseri samt säkerhetsställer att 

kommunikationen kring däckskador kommer fram till berörd personal direkt. Om inrapportering 

alltid sker på ett enhetligt sätt förebyggs felkällor som annars kan uppkomma. En tidigare studie 

visade på positivt resultat när LEAN implementerades för att förbättra arbetssätt i en gruva. När 

personalen fick vara delaktiga och via sina erfarenheter tillsammans förbättra problemområden 

blev intresset till förändringen större och resultatet därmed bättre.45 Detta förbättringsarbete går 

även i linje med Bolidens strategi New Boliden Way. 

 

8.1.3.4 AVTAL MED PON 

 

Boliden har idag avtal med Pon gällande all service av truckarna. Avtalet bör ses över eftersom 

det både är svårt för Boliden att göra uppföljningar när all underhållsdata finns lagrad hos Pon 

men även för att förhindra att däckskador nedprioriteras eftersom Boliden står för den enskilda 

nedtiden och inte Pon själva. Om nedtiden för däckskador ska kunna förkortas måste det 

säkerhetsställas att däckskador prioriteras på ett likartat sätt i relation till övriga truckskador av 

Pon så att den total tillgängligheten på gruvtruckarna är utgångspunkt i prioriteringarna. Kan inte 

detta garanteras bör avtalet ändras för att skapa förutsättningar att kunna öka tillgängligheten 

på truckarna med avseende på däckskador i första hand eftersom det i dagsläget är denna 

tillgänglighet som inte innefattas i det övergripande avtalet där Pon garanterar en 

överenskommen tillgängligheten på gruvtruckarna. På detta sätt kan den totala nedtiden för alla 

skador minskas genom att införa ett koncerntänkande där underhållet inte enbart fokuseras till 

de enskilda nedtiderna. Boliden bör även se över ifall underhållssäkerhetskrav skall finnas i 

avtalet med Pon för att kunna säkerhetsställa att truckarna tas in på reparation inom fastställda 

tidsgränser. Det är viktigt att ha ett koncerntänkande där den totala tillgängligheten för truckarna 

bör stå i fokus oavsett skada eller vem som står för de olika nedtiderna. 

 

 

                                                
45

 Artikel: Miners’ tacit knowledge: a unique resource for developing human-oriented lean mining culture 
in deep mines. 
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8.1.3.5 DÄCKDOLLY 

 

Gällande underhållsmässigheten finns vissa problem för truckarna av modell 795. Eftersom 

enbart en däckdolly finns tillgänglig innebär det längre däckbytestider ifall två truckar av 

modellen kommer in för däckskada samtidigt. Denna överlappningstid är minst 424 timmar på 

två år enligt statistiken i kapitel 7.11, men eftersom enbart de underhållstider som 

överensstämde mellan Pons och däckverkstadens system användes är överlappningstiden 

troligtvis högre. En ökning av tillgängligheten med 0,2 procentenheter på truckarna låter inte 

särskilt mycket, men 212 timmar per år skulle kunna innebära att förflyttning av ca 63000 ton 

malm extra kunde ske varje år. Företaget måste ta ställning till om denna tillgänglighetsökning 

berättigar ett inköp av en ny däckdolly. 

 

8.1.3.6 DÄCKFÖRVARING 

 

Enligt Pon och däckverkstadens personal förekommer viss fördröjning i underhållsarbetet 

eftersom däcken förvaras utomhus. På grund av denna förvaring måste Pons personal rengöra 

däcken från snö och is och i vissa fall rost innan montage av däck på truckarna kan påbörjas 

vilket fördröjer starten av däckmontaget. För däckverkstadens personal uppkommer samma 

problemen vid montage av fälg på ett däck. Detta kanske inte förlänger själva nedtiden för 

däckbytet på trucken i truckverkstaden eftersom det nästan alltid finns färdiga reservdäck att 

tillgå för Pon som ska utföra själva bytet av däck. Men eftersom tiden för monteringen av fälgar 

förlängs minskas däremot personalens tid till att utföra de andra uppgifterna i underhållskedjan. 

Båda dessa argument visar att införskaffning av bättre däcklagring i nära anslutning till 

truckverkstaden skulle innebära kortare nedtider och mer tid till andra arbetsuppgifter för de två 

arbetsgrupperna.  

 

8.1.4 RAMS-PARAMETRARNAS PÅVERKAN AV DRIFTSÄKERHETEN 

 

Alla prarametrarna i RAMS-begreppet har lika stor enskild påverkan på tillgängligheten, men 

när prioriteringar utifrån RAMS-analysen ska utföras är det viktigt att kontrollera de olika 

parametrarnas påverkan på varandra. En ökad funktionssäkerhet kan innebära att företaget 

uppnår sin önskvärda tillgänglighet utan att behöva förbättra underhållsmässigheten och 

underhållssäkerheten. Om exempelvis asymmetrin av däckskador som uppkommer på 

truckarna i gruvan (figur 19) hade kunnat elimineras genom olika förbättringsåtgärder skulle det 

kunna innebära att den totala tillgängligheten uppnår det fastställda gränsvärdena utan att 

företaget hade behövt frigöra resurser för att åtgärda varken underhållsmässigheten eller 

underhållssäkerheten.  

 

8.2 FÖRBÄTTRAD DATAINSAMLING TILL UNDERHÅLLSSTATISTIK 

 

Det är besvärligt att reda ut orsaker till långa nedtider för däckbyten eftersom det är svårt att 

särskilja de olika momenten utifrån den tillgänliga informationen om nedtiderna. De långa 

nedtiderna för däckbyte kan ha flera olika orsaker som försenade besiktningar, platsbrist eller 

resursbrist i truckverkstaden, problem med oljeåtervinningsverket eller problem med transporter 
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av truckar till verkstaden. Därför är det svårt att bedöma hur skillnader i dessa parametrar skulle 

påverka underhållskedjan i stort och hur stor del av nedtiden dessa orsaker står för när ingen 

statistik över detta dokumenteras. Det skulle vara lämpligt att veta exakt hur lång tid trucken 

reparerats i verkstaden och kunna granska mer detaljerad information än bara in- och 

klarrapporteringstid. Då hade man kunnat utreda olika orsaker till långa nedtider för däckbyten 

både i verkstaden och under transporten på ett mer tillfredställande sätt. 

 

För att möjliggöra bättre uppföljning av underhållssarbetet och med större precision fastställa 

inom vilken RAMS-parameter flaskhalsarna finns bör företaget börja samla in bättre 

underhållsdata för att kunna erhålla korrekta underhållstider. För att möjliggöra detta måste 

underhållsdatat börja dokumenteras på annat sätt. Utifrån nuvarande underhållsdata kan inte 

exakta reparationstider och väntetider utläsas eftersom det består av en sammansatt tid. Om 

det skulle vara möjligt att samla in underhållsdata på bättre sätt skulle företaget enklare kunna 

se inom vilket område minsta insatserna krävs för att kunna förkorta den totala nedtiden för 

däckskador. Pon har en person som har vissa möjligheter att skulle kunna ta ut delar av denna 

information, men eftersom inte informationen finns inom Boliden är det svårt för företaget att 

kontinuerligt arbeta med förbättringar inom detta området. 

 

För att kunna utföra bra underhållsanalyser gällande skadade däck presenteras här vilka 

relevanta underhållsdata som skulle vara önskavärda att börja samla in för framtida analyser: 

● Tidpunkt när skadan skett. 

● Plats där skadan inträffat för att kunna göra uppföljningar av tider för transport men även 

för att kunna kartlägga speciella riskområden för däckskador och utifrån detta arbeta 

förebyggande. 

● Vem som utfört bedömning av däckskada och vilken tid den utförts. 

● Vilket typ av däckskada det handlar om (här måste kategorisering av olika däckskador 

göras). 

● Vilket eller vilka däck som måste bytas på grund av skada och vilka som förflyttas på 

grund av att skicket inte överensstämmer med skicket på de övriga truckdäcken som är 

placerade på trucken. Det bör även noteras ifall däcket kasserats, lagts som reservdäck 

eller skickats på reparation. 

● Tidpunkt när produktionsservice hämtat upp trucken ifall bogsering krävs. Även 

bogseringstid och anteckningar att bärgning krävs bör samlas in.  

● Tidpunkt när trucken anlänt till truckverkstad. 

● Tidpunkt för när trucken tas in i verkstan och reparation påbörjas. 

● Vem har gjort bedömning av vilket ersättningsdäck som ska användas. 

● Finns ersättningsdäck att tillgå direkt eller saknas tillgängliga ersättningsdäck samt 

eventuell väntetid. 

● Tidpunkt när trucken körs ut ur verkstaden. 

● Tidpunkt när trucken börjar användas i produktion. 

 

Det skulle även vara bra att ha ett sammansatt system där alla underhållsparametrar kring 

underhållet kan sammanställas och visas överskådligt. Eftersom tre system används idag 

överensstämmer inte dokumentationen alltid mellan de olika systemen vilket skapar problem vid 
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analysering av underhållsdata. Det vore även önskvärt om alla arbetsgrupperna har tillgång till 

samma system som har en funktion där en specifik truck kan väljas och utifrån detta kan direkt 

information erhållas kring vilka sex däck som sitter på den trucken samt hur lång drifttid de har i 

realtid. Om en truck kommer in med däckskada skulle man enkelt få fram hur lång drifttid de 

övriga däcken har och därmed kunna ta beslut att byta ett annat däck som troligtvis ändå måste 

kasseras inom en snar framtid. På det sättet sparas en extra nedtid för trucken när däcken byts 

ut samtidigt vilket kan räknas som ett ökat förebyggande underhåll av truckdäck. Denna slutsats 

fastslogs även av Mikael Johanssons studie 2010.46 I dagens läge utförs detta ibland av 

däckverkstadens personal som kontrollerar övriga däck innan beslut tas. Men ifall någon annan 

i underhållsskedjan väljer att ta egna beslut om däckbyten uteblir denna kontroll eftersom de 

inte har tillgång till informationen vilket innebär att fler underhållsstopp kan uppkomma, därför är 

det viktigt med ett enhetligt system som alla har åtkomst till så att antalet underhållsstopp kan 

minimeras. 

 

  8.3      RELEVANS 

 

Relevansen av rapporten är för företaget Boliden av stor vikt om de vill komma till rätta med 

problemen med underhållsarbetet kring skadade truckdäck och deras nedtider. Vill företaget 

skapa en effektivare underhållsorganisation finns många förbättringsförslag inom de olika 

RAMS-parametrarna beskrivna i denna rapport. Slutsatserna kan ur ett större perspektiv hos 

företaget bidra till både ekonomiska- och miljövinster genom optimerad verksamhet samt ett 

mindre resursslöseri. Rapporten är inriktad mot företaget Bolidens arbete med truckdäck och 

det är svårt att veta hur andra organisationer kan ha nytta av dessa resultat i allmänhet 

eftersom olika gruvor har varierande förutsättning och krav på tillgängligheten för deras truckar. 

8.4      REFLEKTION 
 

Studiens resultat hade kunnat bli säkrare om möjligheten hade funnits att fysiskt följa med under 

de olika processerna i underhållskedjan samt intervjua fler personer i varje kategori. I någon av 

kategorierna erhölls enbart synpunkter från en anställd vilket innebär att resultatet i den 

kategorin endast grundar sig på en persons synpunkter. Resultatet i studien hade även kunnat 

bli annorlunda om inte enbart de underhållsdata som överensstämde mellan de två 

datasystemet kunnat användas. Detta innebär att validiteten i studien blir sämre och resultatet 

mer osäkert.  

 

I denna studie användes en RAMS-analys för att identifiera felorsaker i underhållskedjan med 

skadade truckdäck. Denna modell valdes eftersom driftsäkerheten med dess underliggande 

parametrar är en bra modell för att finna problemområden i en underhållskedja. Andra metoder 

för att identifiera felorsaker finns, bland annat OEE-analys som även kunde ha varit en alternativ 

metod. Denna metod har tidigare haft bra resultat vid studier av bland annat truckar och grävare 

                                                
46

 Projektrapport: Ökad livslängd truckdäck 
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för att analysera flaskhalsarna i den mobila maskinparken.47 Eftersom OEE främst används när 

fordonens drift inräknas i analysen ansågs RAMS i detta fall vara ett bättre analysverktyg 

eftersom analysen bygger på fordonens tillgänglighet. I framtida studier kan OEE användas för 

att hitta flaskhalsar i hela produktionskedjan. 

 

 

 

 

 

  

                                                
47

 Artikel: Application of mine production index in operation improvement and achieving production 
assurance in mining. 
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9   Slutsatser 

 

För att hitta förbättringsområden inom underhållsarbetet med gruvtruckarnas däck utfördes en 

nulägesbeskrivning baserad på intervjuer med de inblandade arbetsgrupperna i 

underhållskedjan samt en analys av tillgängligt underhållsdata gällande truckdäcken. En 

övergripande slutsats från studien är att däckunderhållet tar för lång tid i förhållande till de 

ideala däckbytestider som presenterats av Pon. För att möjliggöra bättre uppföljning av 

underhållssarbetet och med större precision kunna fastställa inom vilken RAMS-parameter 

flaskhalsarna finns bör företaget börja samla in bättre underhållsdata för att kunna erhålla 

korrekta underhållstider. För att kunna öka tillgängligheten på truckarna bör företaget beakta 

slutsatserna till frågeställningarna i denna studie och se om implementering av dessa lösningar 

kan användas i företaget. I nedanstående avsnitt presenteras slutsatser byggda på de 

frågeställningar som ställdes i inledningen.  

9.1      VILKA ÄR FLASKHALSARNA I ARBETET MED SKADADE TRUCKDÄCK 
 

RAMS-analysen gällande skadade truckdäck påvisade att de flesta flaskhalsarna finns inom 

underhållssäkerheten i underhållskedjan. Underhållsorganisationen reagerar därmed för 

långsamt för att underhållet ska kunna bedrivas optimalt. Studien gav övergripande resultatet att 

medeltiden för däckbyte tar betydligt längre tid än de optimala däckbytestiderna som skulle 

kunna åstadkommas med en effektivare underhållskedja. Det visade sig även att truckmodell 

795 har större problem med nedtider för däckskador än truckmodell 793. Nedan presenteras 

kortfattat de viktigaste flaskhalsarna som upptäckts i underhållskedjan.  

 

Funktionssäkerhet: 

● Driftstiderna på 63”-däcken från Michelin visar under åren 2013-2015 en kortare driftstid 

än Bridgestone. Michelindäcken kommer knappt upp i de lägst ställda livslängskraven 

som Boliden formulerat medan Bridgestonedäcken nästan kommer upp i målvärdet. Se 

kapitel 7.4. 

● Däckskadorna fördelar sig inte symmetriskt på trucken i avseende på däckplaceringen, 

utan den högra sidan av trucken har fler däckskador än den vänstra. Se kapitel 7.6. 

● Däckförvaringen som sker utomhus kan innebära att däckets kvalitét försämras av sol, 

vind och vatten redan innan däcket börjar användas på truckarna vilket riskerar att 

försämrar driftstiden. Se kapitel 6.2.7.  

● Oljeåtervinningsverkets driftstopp innebär ibland att spolstopp i truckverkstaden införs 

vilket innebär att truckverkstaden underhållsarbete påverkas eftersom serviceplatserna 

inte kan rengöras efter en reparation. Nya reparationer får därmed inte påbörjas innan 

spolstoppet upphävs. Se kapitel 6.3.1.  

  

Underhållsmässighet: 

● Truckmodell 795 har högre nedtid i snitt per däckbyte och dessutom fler däckbyten per 

truck än modell 793. Truckmodell 795 har därför sämre underhållsmässighet vilket beror 
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på större och besvärligare komponenter att montera vid däckbyten. Utifrån statistiken 

ses att modell 795 prioriteras lägre gentemot modell 793 när det gäller däckbyten. De 

ideala feltiderna för ett däckbyte uppfylls inte för någon av truckmodellerna. Se kapitel 

7.3, 7.9.3 och 7.10. 

 

Underhållssäkerhet: 

● Personal med rätt kompetens att utföra kontroller av truckdäck och besluta om 

ersättningsdäck saknas under kvällar, nätter och helger. Detta leder till att truckar 

parkeras i gruvan eller utanför verkstaden onödigt länge innan besiktning sker. Se 

kapitel 6.2.1.  

● Eftersom de inblandade arbetsgrupper i underhållskedjan har dålig kunskap gällande 

däckskador krävs utbildning inom området för att arbetsbelastningen ska kunna fördelas 

på lämpligare sätt mellan dem. Se kapitel 6.2.1.  

● Otydlig ansvarsfördelning i underhållskedjan. I dagsläget är det enbart två personer i 

däckverkstaden som ansvarar för att utföra flera stora arbetsuppgifter i underhållskedjan 

till följd av otydliga direktiv kring arbetsfördelningen. Konsekvenserna blir att besiktningar 

och andra viktiga arbetsuppgifter eventuellt måste förskjutas framåt i tiden än om fler 

arbetsgrupper delat på ansvaret. Se figur 11.   

● Ingen optimal underhållskedja. Klara rutiner saknas och viss osäkerhet kring 

inrapportering av däckskador finns hos några arbetsgrupper. Tydliga rutiner mellan 

berörda arbetsgrupper bör skapas så att klara regler utformas för vilken arbetsgrupp 

som kontaktas under olika tider på dygnet. Onödiga väntetider elimineras därmed på 

grund av bättre kommunikation. Se kapitel 6.2.3. 

● Avtalet med Pon kan skapa viss förlängning av nedtiden gällande truckdäck eftersom 

Boliden ansvarar för den specifika nedtiden och inte Pon. Pon kan därmed prioritera 

andra truckskador där de själva har ansvaret för nedtiden  innan de utför däckbytet vilket 

resulterar i längre nedtid än nödvändigt för däckbytet. På detta sätt kan den totala 

nedtiden för alla skador minskas genom att införa ett koncerntänkande och inte enbart 

se till de enskilda nedtiderna. Se kapitel 8.1.3.4. 

● Enbart en däckdolly för däckbyten finns till truckmodell 795 vilket skapar längre nedtid 

på grund av överlappningar då två truckar kommer in samtidigt för ett däckbyte. Se 

kapitel 7.11. 

● Under vissa perioder finns för få serviceplatser i truckverkstaden.  

● Lagerbrist på nya fälgar till truckmodell 795. Därför bör fler köpas in och läggas som 

förrådsvara. Se kapitel 6.2.7 

● Felaktig däckförvaring utomhus vilket innebär längre däckbyten då truckdäcken måste 

rengöras från bland annat snö, is och rost innan montage kan starta. Detta gäller både 

vid däckbyten i truckverkstaden och vid montering av däck på fälg som utförs av 

däckverkstadens personal. Se kapitel 6.3.6.  

● I vissa fall sker fördröjningar innan bogsering av skadade truckar kan ske. Se kapitel 

6.2.6.  
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9.2      HUR KAN FÖRETAGET ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN PÅ TRUCKARNA MED 

AVSEENDE PÅ DÄCKEN 
 

För att Boliden ska kunna förbättra tillgängligheten på truckarna måste de fokusera på att 

förbättra de identifierade flaskhalsarna i underhållskedjan. Genom att förbättra flaskhalsarna i 

kapitel 9.1 kan en snabbare underhållskedja erhållas vilket innebär att underhållstiden för 

däckbyten minskas och därmed närmar sig de optimala däckbytestiderna. I kapitel 7.10 ses de 

tillgänglighetsvinster som kan skapas ifall däckbytena skulle kunna förkortas. Eftersom 

kartläggningen visat att underhållssäkerheten har flest problemområden bör dessa bearbetas 

först. Genom tydliga rutiner och bra kommunikation mellan arbetsgrupperna kan 

underhållskedjan reagera snabbare vilket leder till kortare nedtider.  

 

Genom att ändra i avtalet gällande däckinköp kan truckarnas tillgänglighet förbättras. Eftersom 

Bridgestones däck har längre driftstid än Michelindäcken skapas kortare nedtider då däckbyten 

inte utförs lika frekvent, se kapitel 7.4-7.5. Vid förändrad däcklagring kan däckens livslängd 

förbättras vilket leder till färre däckbyten och kortare nedtid. 

 

Om Boliden skall kunna utföra underhållsanalyser av däckstatistik bör underhållsdatan som 

samlas in förbättras. Underhållsdatan bör samlas in på ett sådant sätt att alla värden 

överrensstämmer mellan de olika systemen samt är enkla att separera utifrån RAMS-analysens 

parametrar. Genom att studera parametrarna kan flaskhalsar enklare identifieras och åtgärdas 

vilket förbättrar underhållskedjan. I dagens läge finns enbart den totala nedtiden i vilken 

besiktning, transport, väntetid och reparationstid ingår. Detta skapar problem i analysen 

gällande vilket problemområde i underhållskedjan som står för den största omotiverade 

nedtiden. Om denna datainsamling skulle vara möjligt kan företaget analysera inom vilket 

område insatser krävs för att förkorta underhållstiden och därmed öka tillgängligheten på 

truckarna.  

 

Om personal med rätt kompetens att utföra kontroller och besiktningar av truckdäck 

kontinuerligt fanns tillgänglig under årets alla timmar skulle onödiga nedtider på truckarna 

minskas, både gällande stilleståndstider där truckar blir felaktigt stående för däckskador som 

inte är allvarliga samt väntetider innan reparationer i verkstaden kan påbörjas. Genom att 

utbilda fler arbetsgrupper inom däckskador och skapa tydliga rutiner för arbetsgången i 

underhållskedjan kan nedtiden minskas för däckskador och därigenom tillgängligheten på 

gruvtruckarna öka. 

9.3      HUR KAN FÖRETAGET ÄNDRA BEFINTLIGA UNDERHÅLLSSTRATEGIER 

FÖR ATT FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR TRUCKARNA MED AVSEENDE 

PÅ TRUCKDÄCKEN 
 

Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen av underhållsdata upptäcktes två befintliga 

underhållsstrategier som med vissa förändringar hade kunnat öka tillgängligheten på truckarna. 
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Den första grundar sig i att ändra inköpsstrategin för truckdäcken av dimension 63”. Baserat på 

statistik från år 2013-2015 ses att Bridgestonedäcken har en avsevärt längre drifttid, och även 

när drifttiden beräknas i förhållande till kostnaden för däcket visar sig Bridgestonedäcken vara 

ett bättre val än Michelin. Inom ramen av däckavtalet med Michelin får 20% av de totala årliga 

däckinköpen till truckarna göras från andra leverantörer utan att avtalet bryts. Om företaget 

använder hela kvoten av de 20% däck som får köpas av annan leverantör till Bridgestonedäck 

av dimension 63” skulle det innebära att ca 46% av den däckdimensionens däck kan köpas av 

Bridgestone. Detta innebär att Boliden måste köpa in Michelindäck av 57” i största möjliga 

utsträckning för att hålla sig till avtalet och endast ta in Bridgestonedäck som komplement i de 

fall Michelin har problem att leverera däck av den dimensionen. Eftersom Michelindäcken i 

dimensionen 57” dessutom har bättre driftsekonomi än Bridgestone i samma dimension visar 

sig denna inköpsstrategi vara fördelaktig gällande driftsekonomin för båda däckdimensionerna 

som används i företagets gruvtruckar.  

 

En andra förändring skulle vara att se över serviceavtalet med Pon. Eftersom Boliden i det 

gällande avtalet ansvarar för nedtiden som orsakas av däckskador kan det hända att 

däckskadorna prioriteras lägre än andra truckskador eftersom Pon inte ansvarar för nedtiden av 

däckskador men har ansvaret för övriga truckskadors nedtid. Detta gör att Pon kan utföra andra 

underhållsåtgärder på truckar i första hand för att klara av tillgänglighetsmålen som de själva 

ansvarar för. Vid förnyelse av avtalet bör Boliden se över ifall det är lämpligt att Pon inte har 

ansvar för nedtiden vid däckskador eller om det bör skrivas på annat sätt i avtalet för att skapa 

möjlighet till högre tillgänglighet. Boliden bör även se över ifall underhållssäkerhetskrav skall 

finnas i avtalet med Pon för att kunna säkerhetsställa att truckarna tas in på reparation inom 

fastställda tidsgränser. 

9.4      FORTSATT ARBETE 
  

Företaget bör starta insamling av mer detaljerad underhållsdata för att kunna dra rätt slutsatser 

gällande identifiering och förbättring av flaskhalsar i underhållskedjan. Trender som identifierats 

i denna studie bör även följas upp för att se om de kan verifieras som en tydlig trend. Företaget 

utifrån dessa trender utföra åtgärder som föreslås i denna rapport och se om dessa kan 

appliceras i verksamheten. 

 

Vidare skulle det vara intressant med en kartläggning av truckarnas produktionstid i förhållande 

till standbytid. Även en LCC-analys av olika tillverkares gruvdäck skulle vara av intresse. 

 

Vinster med Garage skulle vara intressant med fortsatta djupa studier inom området för att 

komma fram till.. 

Fortsatta arbeten med att kolla om alla truckskadors nedtid och förbättringar i dessa innebär att 

företaget kan minska antalet truckar.. Den totala nedtiden 
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1 Bilagor 
 

BILAGA 1 - Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till produktionsservice 

Fråga 1: Hur prioriteras transporter av en truck till verkstaden för däckbyte?  

Fråga 2: Hur ofta i snitt sker det punkteringar som behöver transporteras av er till 

truckverkstaden? 

Fråga 3: Hur många bärgare finns tillgängliga? Var är de stationerade? 

Fråga 4: Hur lång tid tar det att transportera en truck till verkstaden? ta det olika tid för olika 

typer av truckar och olika positioner på det skadade däcket?, (i bästa fallet och i värsta fallet, 

Statistik?) 

Fråga 5: Hur lång tid tar det för en bärgare att infinna sig vid en truck med skadat däck? (i bästa 

fallet och i värsta fallet, Statistik?) 

Fråga 6: Hur ser arbetsgången ut för er vid transport av truckar till truckverkstaden? 

Fråga 7: Vilken bemanning finns normalt i er verksamhet som tar hand om däckbyte? 

(skiftgång?) 

Fråga 8: Finns det några problemområden med transporten av truckarna? 

   

Intervjufrågor till Pon 

Fråga 1: Hur stor personalstyrka krävs för ett däckbyte? 

Fråga 2: Hur lång tid tar ett däckbyte i optimala fall? 

Fråga 3: Hur lång tid tar ett däckbyte i snitt i normala fall? (Statistik för de olika 

däckpositionerna) 

Fråga 4: Vilken bemanning finns normalt i er verksamhet som tar hand om däckbyte? 

(skiftgång?) 

Fråga 5: Vilken kapacitet för att byta däck finns i anläggningen? (portar; utrustning, personal) 

Fråga 6: Är det en och samma utrustning för att byta däck på alla truckar samt alla positioner? 

Fråga 7: Hur/vem planerar när ett däckbyte ska ske? 

Fråga 8: Hur prioriteras däckbytena i verksamheten? (vilken rangordning har ett däckbyte?) 

Fråga 9: Hur ofta sker det punkteringar/däckskador i snitt? (Statistik) 

Fråga 10: Hur många bärgare för däckskador finns tillgängliga? 

Fråga 11: Hur lång tid tar det att transportera en truck till verkstaden? (i bästa fallet och i värsta 

fallet, Statistik?) 

Fråga 12: Hur lång tid tar det för en bärgare att infinna sig vid en truck med skadat däck? (i 

bästa fallet och i värsta fallet, Statistik?) 

Fråga 13: Hur många olika däcktyper använder ni er av? (Vilka, Statistik?) 

Fråga 14: Vilka olika felmoder kan finns vid punkteringar? 

Fråga 15: Vilka skillnader är det i konsekvenser vid de olika felmoderna (FMEA)? 

Fråga 16: Hur dokumenteras ert arbete med däckbyten? 

Fråga 17: Hur ser arbetskedjan ut för er? (vem kontaktar er och arbetsgången?) 

Fråga 18: Blir ni kontaktade redan innan trucken anländer så ni hinner förbereda er för 

däckbyte? 



77 
 

Fråga 19: Passar ni på att utföra annan service/underhåll på truckarna när de kommer in för 

däckskador? (samordnar ni underhållet) 

Fråga 20: Nedtiden i rapporten: är den enbart för när trucken anländer till truckverkstaden eller 

är transporten från gruvan inräknad? (alltså från när trucken inte är tillgänglig för produktion) 

Fråga 21: Hur fördelas nedtiden ifall flera underhållsåtgärder utförs samtidigt? 

Fråga 22: Finns det några problemområden med däckbyten av truckarna? 

Snabbare besiktning, mer personer helst hade vi velat ha en däckverkstad där bara däck tas 

omhand.  

Intervjufrågor till gruvchef  

Fråga 1: Vilka uppgifter är sekretessbelagda? 

Fråga 2: Finns vissa områden i underhållsprocessen som redan idag är kända som 

problemområden? Något speciellt vi skall fokusera på i kartläggningen av underhållskedjan? 

Fråga 3: Kan vi utgå ifrån Mikael Johanssons kostnadskalkyl för stopptid? 

Fråga 4: Har du data på vad Michelin och Bridgestone har för drifttid på sina däck? 

Fråga 5: Har du något produktblad truckarna? 

Fråga 6: Hur många timmar är det beräknat att truckarna ska producera per år? 

Fråga 7: Finns det reservtruckar? 

Fråga 8: Är det svårare att få leverans av någon av däckleverantörerna? 

Fråga 9: Hur styrs inköpet av truckdäck? 

Fråga 10: Vilka produktionsförluster skapar en truck som inte kan användas i produktionen? 

Fråga 11: Hur ser avtalet med Michelin ut? 

Fråga 12: Är det rimligt att anta att all överskottstid på verkstaden hade kunnat användas i 

produktion istället ifall underhållstiden kan kortas? 

Fråga 13: Är det tänkte att den största ansvaret i däckskador ska ligga på däckverkstadens 

personal? 

Fråga 14: Hur stor tillgänglig tid skall truckarna ha varje år? 

  

Intervjufrågor till gruvans underhållschef  

Fråga 1 : Ska vi utgå från Pons statistikrapport i studien? 

Fråga 2: Finns det kompletterande material utöver statistikrapporten? 

Fråga 3: Har ni annan statistik, material eller forskning som kan vara relevant? 

Fråga 4: Hur många truckar av olika sorter fanns det 2015? 

Fråga 5: Är nedtiden för däckunderhållet i Pons analys den totala nedtiden eller bara 

verkstadstiden? 

Fråga 6: Hur är arbetsgången med skadade truckdäck tänkt att se ut? 

Fråga 7: Finns det statistik över däckbyten? På vilka truckar, dess reparationstid mm. 

Fråga 8: Hur ser avtalen ut med Pon? 

Fråga 9: Görs uppföljning på drifttider av truckdäcken? 

Fråga 10: Vilken organisation finns tillgänglig för däckreparationer? Personal, utrustning, 

lokaler? 

Fråga 11: Vem åker ut och besiktar tillståndet på däcken medan trucken är i drift? 

Fråga 12: Har det gjorts någon beräkning av stilleståndskostnad för truckarna? 

Fråga 13: Vad är kostnaden för ett truckdäck och en däckdolly? 
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Fråga 14: Vilka däcktyper används till truckarna? 

 

Intervjufrågor till personal i däckverkstaden 

Fråga 1: Vad har ni för dokumenteringssystem för utbytta däck? Hur får ni information gällande 

vilka däck som är bytta? 

Fråga 2: Vad händer med skadade däck? Kassering, reparation, reservdäck? 

Fråga 3: Kan däcken användas på samtliga däckpositioner? 

Fråga 4: Vilka dimensioner har däcken? 

Fråga 5: Kan de olika däckmärkena användas blandat på samma truck eller måste det vara 

enbart Michelin eller Bridgestone på hela trucken? 

Fråga 6: I vilka delar av underhållskedjan är ni delaktiga? 

Fråga 7: Hur blir ni kontaktade gällande eventuell däckskada? Vad gör ni då? 

Fråga 8: Hur går en besiktning av en misstänkt däckskada till? 

Fråga 9: Är det enbart ni som utför dessa besiktningar? 

Fråga 10: Hur görs bedömningen om vilket/vilka däck som ska bytas och vilket/vilka däck som 

ska monteras? 

Fråga 11: Är det ni som meddelar Pon? 

Fråga 12: Byts alltid enbart det skadade däcket ut? 

Fråga 13: Har ni relevant statistik gällande däckbyten, reparationer, kasseringar, drifttider mm? 

Fråga 14: En truck som har en däckskada, tas den alltid ur drift direkt eller kan den köra vidare? 

Fråga 15: Har ni alltid tillgång till fälgar och nya däck för montering? 

Fråga 16: Hur förvaras däcken? 

Fråga 17: Har ni några speciella tankar om varför däckunderhållet tar för lång tid? 

Fråga 18: Vad har ni för utbildning gällande däckskador? 

Fråga 19: Vilka är de vanligaste däckskadorna och hur bedöms dem? 

  

Intervjufrågor till dispatch 

Fråga 1: Hur ofta kontrolleras skicket på däcken? 

Fråga 2: Hur får ni en inrapport gällande däckskada? 

Fråga 3: Hur dokumenterar ni däckskador? 

Fråga 4: Vilka arbetsgrupper kontaktar ni vid en upptäckt däckskada? 

Fråga 5: Hur ser arbetsgången ut vid en däckskada? 

Fråga 6: Vad händer ifall trucken är lastad när däckskadan upptäcks? 

Fråga 7: Vilken utbildning har truckförare och ni inom däckskador? 

Fråga 8: Är de flesta inrapporteringar allvarliga skador? 

Fråga 9: Vem kommer och besiktar däckskador på truckarna? 

Fråga 10: Hur transporteras en truck med däckskada från gruvan till truckverkstaden? 

Fråga 11: Sker något förebyggande underhåll gällande däckskador? 

Fråga 12: Finns det problemområden inom hantering av däckskador? 

  

  

Intervjufrågor till truckservice 

Fråga 1: Hur är ni delaktiga i underhållskedjan vid däckskador  

Fråga 2: Vilka däckkontroller utförs av er och hur ofta sker dem? 
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Fråga 3: Hur dokumenteras det? 

Fråga 4: Vilken utbildning har ni fått inom däckskador? 

Fråga 5: Vem kontaktar ni vid upptäckt av eventuell däckskada? 

   

Intervjufrågor till truckverkstadens ledning 

Fråga 1: Är er personal delaktig i däckbytesprocessen? 

Fråga 2: Har ni någon statistik gällande däckskador och transporter av truckar till verkstaden? 

 

Intervjufrågor till truckförare 

Fråga 1: Vad har ni fått utbildning att kontrollera gällande däcken? 

Fråga 2: Hur ofta kontrollerar ni däcken? 

 

Intervjufrågor till utbildare av truckförare 

Fråga 1: Vad får truckförarna för information gällande däckskador? 

Fråga 2: Hur ofta ska truckarna kontrolleras? 

Fråga 3: Finns något utbildningsmaterial gällande däckskador? 

 

Intervjufrågor till underhållsingenjörför oljeåtervinningsverk 

Fråga 1: Vad har oljeåtervinningsverket för funktion? 

Fråga 2: Vad innebär ett driftstopp i oljeåtervinningsverket för truckverkstaden?  
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BILAGA 2 - Däckbyteskort  
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