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Förord 

Detta examensarbete är skrivet vid Bergsskolan (Luleå Tekniska Universitet) i 

Filipstad och har utförts åt Boliden AB i dagbrottet Aitik i Gällivare kommun. Den 

största delen av arbetet har utförts på plats i Aitik. Arbetet omfattar vardera 15 

högskolepoäng av författarna och genomfördes under våren 2016. 

 

Vi vill tacka Boliden AB som har gett oss möjligheten att skriva detta examensarbete 

inom deras koncern. 

 

Ett speciellt tack till: 

 

Evgeny Novikov   Handledare, Boliden 

Arne Renström   Handledare, Boliden 

Arjun Mohan   Handledare, Aitik 

Alf Westerlund   Handledare, Bergsskolan 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga maskin och krossoperatörer samt 

kontorspersonal som har delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att följa upp skuthantering i Aitik och dess 

ekonomiska påverkan, Aitik är en dagbrottsgruva som ligger i Gällivares kommun. 

Skut är ett bergblock som är större än 1 m3 och är ett återkommande problem då de 

orsakar störningar i produktionsflödet. Totalt genomfördes tre fältstudier som 

inriktades på lastning, skutknackning och kross. Ett utav målen var att undersöka om 

det är lönsamt att låta Aitiks entreprenör knacka skut, detta genom att jämföra 

kostnaden som entreprenören fakturerar mot att hantera skuten som gråberg vilket 

medför en deponiförlust av kopparvärdet. Hantering av skut kan ske på två olika sätt, 

hantering vid upplag och hantering vid salva. Dessa två metoder jämförs för att se 

vilken som är mest lönsam. Ett annat mål var att undersöka hur stor inverkan skut har 

i krossen då de orsakar stopp, och därefter jämföra dessa stopporsaker mot 

krossoperatörens inrapporterade stopporsak, vilket denne gör i Aitiks Sogetisystem.  

 

Studien åskådliggör att det inte är lönsamt att låta entreprenören hantera skut vid 

kopparhalten 0,06 %. För kopparhalter kring 0,1 % bör vidare undersökningar 

genomföras om det är lönsamt eller ej. Vid 0,2 % och över är det lönsamt med 

skuthantering från entreprenören. Skuthantering vid upplag är den mest lönsamma 

metoden så länge dieselpriset understiger 10 kr per liter. Skut har en stor negativ 

inverkan på produktionseffektiviteten i krossen. Totalt orsakades 86 minuter stopp i 

krossen på grund av skut under två skift. Detta motsvarar ca 400 000 kr i 

produktionsförlust, vid produktionseffektiviteten 4041 ton per timme vilket var den 

verkliga effektiviteten hos krossen under det ena skiftet. Olikheter påträffades vid 

jämförelse mellan dokumenterade stopporsaker och operatörernas stopporsaker i 

Sogeti.  

 

Vid uppföljande studier bör hänsyn tas till kostnader för truckslitage i beräkningar av 

skuthantering, då detta kan påverka resultatet. Fler fältstudier bör utföras för att få ett 

mer tillförlitlig resultat.  
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Abstract 

This thesis is about following up the handing of boulders and its economic impact. 

Aitik is an open-pit mine located near Gällivare in Norrbotten. According to Aitik, a 

boulder is a rough stone that is larger than 1 m3, and they are a recurrent problem 

because boulders cause a disturbance in the production flow. A total of three field 

studies were done which focused on loading, boulder breaking and crushing. The 

goal was to investigate if it was going to be profitable to let Aitik´s entrepreneur 

handle boulders using a hydraulic breaker, thus comparing the invoice from Aitik´s 

entrepreneur compared to handling the boulders as waste rock, which entails a 

landfill loss of the copper value. The handling of boulders can occur in two different 

ways, handling at stockpile or handling at burst. These two methods are compared 

with each other to see which one is the most profitable. Beyond this it was also 

examined on how much of an impact boulders have in the crushing section when 

they cause a stop, and thereafter compare these stops against the reported stoppage 

from the operators which is done in Aitiks Sogetisystem. 

The study illustrates that it is not profitable to let Aitik´s entrepreneur handle boulders 

at the copper content 0,06 %. Copper concentrations around 0,1 % should be further 

analyzed whether it is profitable or not. At 0,2 % and above it is profitable to let Aitik´s 

entrepreneur handle the boulders. Handling boulders at stockpile is the most 

profitable method as long as the fuel cost is below 10 SEK per liters. Boulders have a 

large negative impact on the production efficiency in the crushing section. In two 

shifts there were a total of 86 minutes stop in the crusher caused by boulders, this 

corresponds to about 400 000 SEK in production loss at a production efficiency of 

4041 tons per hour, which was the actual efficiency during one of the shifts. 

Differences occurred among the documented stop causes and the stop causes made 

by the operators in Sogeti.  

For further studies, a regard should be made occurring costs of truck wear due to 

boulder handling as this may affect the results. Also perform more field studies in 

order to get a more reliable result.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Fragmentering med avseende på skut är ett av Aitiks återkommande problem. 

Skut är enligt Aitiks definition ett bergblock som är större än 1 m3. Uppkomsten av 

skut sker vid sprängning och kan bero på många olika faktorer exempelvis 

geologi, borrning, laddning, och detonation. Den största problematiken med skut 

är att de orsakar ett orytmiskt flöde för lastning och krossning av malmen. Skut 

som inte lastas hanteras av en entreprenör som hanterar skuten genom 

knackning med hydraulhammare. Aitik har ingen uppfattning om hur stora volymer 

skut som förekommer i dagbrottet och som hanteras av entreprenören då de 

endast fakturerar antal skut och effektiva timmar de knackar. Påföljder av detta är 

att Aitik inte kan fastställa hur mycket malm som knackning av skut medför och 

värdet av detta. Problemet är då att Aitik inte kan bestämma om det är 

ekonomiskt försvarbart att hantera skut. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda hanteringen av skut. Detta genom att 

undersöka om det är lönsamt att låta entreprenören hantera skut då Aitik vill veta 

om det kan vara mer lönsamt att klassa skuten som gråberg och istället deponera 

dem. Entreprenören använder sig av två olika metoder vid knackning av skut, 

knackning vid salva och knackning vid upplag. Dessa två metoder utreds för att se 

vilken som är mest lönsam. Hur stor problematik skut medför undersöks i krossen, 

detta genom att koppla skut till stopp i krossen och se hur stor inverkan dessa 

stopp har på produktionseffektiviteten. Målen är att ge Aitik en uppfattning om hur 

stor inverkan skut har i produktionsprocessen, och hur stor påverkan skut har på 

gruvans ekonomi.  

1.3. Avgränsningar 

I examensarbetet har följande begränsningar vidtagits: 
  

 Endast kopparhalter mellan 0,06 % – 0,3 % undersöks. 

 Slitagekostnader för maskiner har inte beaktats i beräkningarna.  
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 Rapporten är avgränsad till att endast observera hantering av skut vid 

lastning, knackning och krossning.  

 Endast skutknackning vid salva har observerats då skuthantering vid 

upplag inte är tillämpat för tillfället.  

 Examensarbetet var begränsat till 10 veckor och vistelsen i Aitik var 

begränsat mellan 11/4-16 till 11/5-16.  

2. Teori 
Vid de flesta typer av sprängning av bergmassa erhålls någon form av skut, skut 

som är ett för stort bergblock för de ändamål som eftersöks och måste bearbetas 

på något sätt för att minska i storlek, vilket exempelvis kan ske med knackning 

eller sprängning. Att hantera skut är kostsamt och att eftersträva så lite skut som 

möjligt vid sprängning är något man bör göra (Olofsson, 2007). Enligt Olofsson 

(2007) “bör storleken på det största blocket inte vara större än 75 % av 

primärkrossöppningens kortaste sida för att man skall få ett problemfritt flöde 

genom krossen” (Olofsson 2007, s.143).  

Styckefallet i salvan påverkas av: (Olofsson 2007, s. 144). 

 Bergets geologi (sprickor, bergart) 

 Specifika borrningen 

 Specifika laddningen 

 Borrplan 

 Tändplan 

 Hållutning 

 Hålavvikelse 

 Salvstorlek 

Alla dessa faktorer bör man ha i åtanke vid planering och utförande av en 

sprängning för att undvika bildandet av skut i högsta möjliga mån. 
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3. Fallstudie Aitik 
Aitik gruvan ägs av Boliden AB och är ett dagbrott (se Figur 1). Dagbrottet är 

beläget ca 1,5 mil sydöst om Gällivare och malmen är en så kallad 

impregnationsmalm, vilket innebär att det är en låghaltig malm men kan ändå 

brytas med ekonomisk vinning (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Figur 1. Flygfoto över Aitik -och Salmijärvi dagbrott (Höglund 2016; Karlsson 2016). 

Dess primära mineral är kopparkis (CuFeS2) som innehåller koppar men är även 

ett guld och silverförande mineral. Mineraliseringen påträffades redan under 

1930-talet av samer men det dröjde till slutet av 1960-talet innan produktionen 

startade och brytningen blev lönsam, sedan dess har Aitik dagbrottet varit i 

produktion. Storleken på dagbrottet är idag ca 3 km långt, 1,1 km brett och 450 m 

djupt och klassas som en av Europas största koppargruvor (Boliden, 2015). Idag 

består Aitik gruvan av två dagbrott, Aitik och det nya dagbrottet Salmijärvi som 

öppnades år 2010. Den årliga produktionen uppgår till ca 36 Mton malm, med en 

genomsnittlig halt på ca 0,21 % koppar, 0,12 g/ton guld och 1,7 g/ton silver år 

2015. Under 2000-talet låg produktionskapaciteten på ca 18 Mton per år, men 
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under 2010 gjordes stora investeringar för att öka kapaciteten till 36 Mton per år. 

Efter att det nya anrikningsverket blev klart, ligger dagens mål på ca 42 Mton per 

år (Boliden, 2015). För att komma åt malmen måste en stor del gråberg sprängas 

bort, förhållandet mellan gråberg och malm ligger på ca 1:1. Stora delar av allt 

gråberg som sprängs säljs och används som diverse ballastmaterial.  

Malmkroppen i Aitik har utsatts för minst två metamorfa händelser och fyra 

generationer av deformation. De dominerande strukturerna utgörs av en nord-

sydlig foliation (se Figur 2) som stupar 40𝑜 − 60𝑜 väst (Wanhainen, 2005), och är 

känd till ett djup på 800 m i norra delen av dagbrottet och 400 m i södra.  

 

Figur 2. Geologisk karta över Aitik och Salmijärvi (Höglund 2016; Karlsson 2016) 

3.1. Maskiner 
Maskiner som nämns i denna rapport beskrivs nedan.  

 Bergstruck CATERPILLAR 793 och 795 

Aitik använder sig av två olika typer av Bergstruckar. Truck 793 som är den 

mindre modellen i bruk, den drivs av diesel och har en flakkapacitet på ca 

225 ton (Boliden, 2012a). Truck 795 (se Figur 3) är den större modellen 
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som också är den första i branschen som drivs av både diesel och el där 

samtliga delar i trucken kommer från samma tillverkare, - Caterpillar. 

Truckens flakkapacitet ligger på ca 313 ton (Caterpillar, 2016b)  

Bergstruckarna används till att transportera malm eller gråberg från salvan 

till kross, tipp eller upplag.  

 

 

Figur 3. Bergstruck 995F (Egen bild)   
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 Hjullastare CATERPILLAR 994F  

CAT 994F (se Figur 4) är en hjullastare av större modell som Aitik 

använder sig av i dagbrottet. Främst används hjullastaren till stödlastning 

av malm och gråberg, samt används den till städning vid salvan. Maskinen 

är dieseldriven och har en flakvolym på 18 m3 (Caterpillar, 2016b). 

 

 

Figur 4. Hjullastare 994AF (Egen bild) 

 Grävmaskin P&H 4100C 

För lastning av bergstruckarna vid salvan används tre stycken ca 19 m höga, 

och 1300 ton tunga lingrävare, P&H 4100C (se Figur 5). Grävmaskinen är 

eldriven och har en skopa med 45 m3 kapacitet (Boliden, 2012b). Under tiden 

den lastar blir den assisterad av en mindre hjullastare som städar upp runtom 

salvan och flyttar på strömkabeln då grävmaskinen förflyttar sig. 
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Figur 5. Grävmaskin P&H 4100C (Egen bild) 

 Grävmaskin VOLVO EC 700CL 

Vid skutknackning använder sig entreprenören av grävmaskinen EC 700CL 

från Volvo, utrustad med en 8 tons hydraulhammare (se Figur 9).  

 

 Fuller-Traylor spindelkross 

I Aitiks dagbrott finns 3 olika krosstationer (kross 285 (se Figur 6), kross 165 

och kross i dagen) där samtliga krossar är spindelkrossar. Spindelkross är en 

typ av konkross, vilket innebär att materialet krossas med hjälp av en 

roterande kona inuti ett fack, där väggarna kallas manteln (se Figur 7). 

Storleken på utkomsten kan regleras genom att ändra på distansen mellan 

manteln och konan i krossen, kallat CSS. Krossen har en kapacitet på 8000 

ton per timme, men är inte optimal för Aitiks grova fraktioner och kommer 
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därför aldrig upp i max kapacitet (Poggats, 2013). Vid stopp i krossen på grund 

av skut, används skutknackaren Rammer G90 City som är installerad på 

krossen och styrs från operatörshytten (Poggats, 2013).  

 

Figur 6. Flygfoto över Kross 285 (Mats Larsson, Boliden) 

Figur 7. Spindelkross (FLSmidth, 2015) 
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4. Metod 
Tillvägagångssättet för denna rapport grundas på tre olika fältstudier som 

behandlar skut. Den första fältstudien genomfördes genom att följa med lastaren 

under två skift (se Figur 8). 

Det som antecknades var: 

 Hur många skut som operatören hanterade. 

 Hur många skut som lastades på truck. 

 Hur många, som vi ansåg var möjliga skut som lastades på truck. 

 

Syftet var att se om det gick att koppla de skut som lastades orsakade stopp i 

krossen. Detta genom att jämföra klockslag för lastning av skut, mot klockslaget 

då skut orsakat stopp i kross och som avläses i Sogeti rapport. I vissa fall 

anropade lastoperatören trucken och omdirigerar den till kross 165 där skut ej har 

samma inverkan på flödet då den har två krossar ovanför en utmatningsficka. Om 

skut tippas i en av krossarna byter krossoperatören kross för tippning och knackar 

de skut som tippats i den andra krossen. 

Fältstudien ägde rum den 14/4 och 15/4 - 2016.   
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Figur 8. Lastning från salva, (Egen bild) 

Den andra fältstudien genomfördes genom att följa med entreprenörens 

skutknackare under ett skift (se Figur 9). 

Det som antecknades var:  

 Antalet skut som knackades och hur lång tid det tog att knacka varje skut.  

 Uppskattning av skutets storlek i kubikmeter. 

 

Syftet var att försöka räkna ut en genomsnittlig kostnad per skut och genomsnittlig 

storlek i kubikmeter. Detta för att sedan kunna beräkna och jämföra två olika 

metoder för att hantera skut, den första metoden innebär att entreprenören 

knackar skuten på plats nere i dagbrottet bredvid salvorna. Den andra metoden 

går ut på att frakta upp och samla skuten på upplag, där de bearbetas genom 

knackning, sedan lastas på bergstruck och transporteras till kross i dagen. I 

rapporten benämns dessa två metoder som skuthantering vid salva respektive 

skuthantering vid upplag. 
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Kostnaderna för dessa metoder jämförs sedan mot malmvärdet för att se om det 

är ekonomiskt försvarbart att knacka skuten eller om det är mer lönsamt att 

hantera skuten som gråberg och deponera dem. De kostnader som beräkningar 

tar hänsyn till är malmvärdet för ett truckflak samt dieselkostnader för deponering. 

Observationerna gjordes från en bil ca 50 m från maskinen. När datainsamlingen 

var klar sammanställdes dokumentationen i Excel och bearbetades genom 

beräkningar för att få fram en genomsnittlig kostnad per skut, som sedan var 

grund till de fortsatta beräkningarna. 

Fältstudien ägde rum den 18/4 - 16 06:00 - 14:00. 

 

Figur 9. Skutknackning vid salva (Egen bild) 

Den tredje fältstudien genomfördes genom att sitta i krossen under två skift i kross 

285 och 165 (se Figur 10). 

Det som antecknades var: 

 Tid för stop och start för varje stopp i krossen och orsak till stoppet. 

 Produktion i ton/timme med 10 min intervall. 

 Totalt krossat tonnage med 10 min intervall. 

Syftet var att göra en tidsstudie och få fram det verkliga krossade tonnaget i 

timmen. För att få fram denna antecknades totalt krossat tonnage var 10:e minut 

från systemet och efter att ha subtraherat med värdet som antecknats tio minuter 
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innan och multiplicerat med sex för att få ut värdet per timme, erhölls det verkliga 

krossade tonnaget i timmen enligt formeln nedan.  

(𝑥 − 𝑦) ∗ 6 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒𝑛,   (1) 

Där x motsvarar värdet efter och y motsvarar värdet innan. Samt dokumenterades 

varje stopphändelse och orsak som sedan jämfördes med Sogeti rapporten från 

samma dag. Detta för att se om det finns några skillnader mellan vad som 

antecknats och vad operatören lagt in för orsak till stopp. Även för att kunna se 

hur stor del av stoppen som är orsakade av skut och hur stor inverkan det har på 

flödet. Fältstudien ägde rum den 22/4 och 25/4 - 2016.  

 

Figur 10. Skut som orsakar stopp i kross, (Egen bild) 

Utöver fältstudierna genomfördes diverse möten och workshops för att få en 

större förståelse kring problematiken av skut och dess inverkan i Aitik. Det fördes 

återkommande dialoger med yrkespersonal på kontor och i fält för rådgivning och 

vägledning för att få med så många påverkande aspekter i rapporten som möjligt. 

Dessutom sammanställdes och bearbetades all data från fältstudierna i Excel för 

fortsatta beräkningar. 
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För samtliga beräkningar av malmvärde används kopparpriset 4778 USD/ton 

samt en växlingskurs där 1 USD = 8,08 SEK (Avanza, 19/4 - 2016).  

Densiteten på bergmassa i beräkningar är 2,8 t/m3 (Poggats. P, 2013). 

Guld -och silvervärdet har valt att förkastas i resultatet då har en marginell 

inverkan, (se bilaga 4). 
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5. Resultat 
Kommande avsnitt redovisar resultatet från fältstudierna skutknackning och kross. 

Fältstudien från lastning den 14/4 och 15/4 - 2016 gav resultatet att det ej gick att 

koppla lastade och möjligen lastade skut till stopp i krossen enligt Sogeti 

rapporten. 

5.1. Skutknackning 

Resultatet från fältstudien skutknackning redovisas nedan. Det resultatet grundar 

sig på är egna observationer den 18/4 - 2016 och entreprenörens årsrapport. 

Entreprenören dokumenterar inte volymer från skut och således finns det ej 

redovisade i deras rapport. 

5.1.1. Entreprenörs årsrapport  

Figur 11 visar en genomsnittlig kostnad per skut från månadsfakturor från 

entreprenörens skuthantering mellan april 2015 – mars 2016. I fakturorna från 

entreprenören ingår endast effektiv knacktid, vilket resulterar i att kostnaden för 

maskinflytt genom larvning eller trailer mellan upplagen inte är inräknat. Efter 

samtal med yrkespersonal fastställdes det att i denna rapport räkna med 20 

timmar larvtid och 10 timmar trailertid per månad, där 10 timmar av larvtiden är då 

maskinen står på trailern. Från detta beräknas två olika genomsnittliga 

kostnader/skut, en effektiv kostnad och en total kostnad där flyttid ingår. Endast 

månaderna med högsta och lägsta kostnaden per skut redovisas, samt ett 

genomsnitt för de 12 månaderna, se Tabell 1.   
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Tabell 1. Lägsta respektive högsta kostnaden per skut samt totala genomsnittskostnader per skut från 12 
månaders rapport. 

 
 

 

Figur 11. Genomsnittlig skutkostnad per månad för entreprenören under en 12 månaders period 

5.1.2. Skuthantering vid salva 

Tabell 2 visar det dokumenterade resultatet från skutknackningen som 

genomfördes av entreprenören. I tabellen visas antal skut som knackades på 

norra samt södra delen av dagbrottet, effektiv knacktid och transporttid mellan 

upplagen. En genomsnittlig storlek på skut beräknades för samtliga knackade 

skut för att få ut en genomsnittlig kostnad per skut. Då entreprenören fakturerar 

olika för transport mellan salvor och knackning av skut räknades det ut två olika 

kostnader per skut, effektiv kostnad per skut där endast den effektiva knacktiden 

Entreprenör rapport Juli September Totalt 12 mån 

Skut (st):  3 533 634 19 568 

Maskin tid (h):  113,9 146,4 2 029,9 

Larvtid (h):  20 20 240 

Trailertid (h): 10 10 120 

Kostnad larvtid (kr):  34 860 34 860 418 320 

Kostnad trailertid (kr): 25 000 25 000 300 000 

Effektiv maskin kostnad (kr): 324 615 417 097 5 785 215 

Total maskin kostnad (kr): 384 475 476 957 6 503 535 

Effektiv Kostad/skut (kr/skut): 91,9 657,9 295,6 

Total kostnad/skut (kr/skut): 108,8 752,3 332,4 
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är inräknad och total kostnad per skut där flyttiden mellan norra och södra delen 

räknats in. 

Tabell 2. Resultat från observationer i fält.  

  Norra delen:    
Södra 
delen:  

  Totalt:   

Antal skut 37 st 31 st 68 st 

Maskintid:  1,5 h 3,08 h 4,58 h 

Kubik: 85,5 m3 72,5 m3 158 m3 

Maskinkostnad:  4 275 kr 8 787 kr 13 062 kr 

Larvtid:         1,27 h 

Kostnad larvtid:  1 106 kr 1 106 kr 2 213 kr 

Kostnad/m3: 50 kr/m3 121 kr/m3     

Total dagskostnad: 06:20-
13:10 (-1h lunch)  

    
    

Total tid:  5,83 h     

Total maskin+hammartid: 4,58 h     

Total larvtid (flyttid): 1,27 h     

Total maskinkostnad: 15 266 kr/dag     

Total effektiv kostnad/skut:  192 kr/Skut     

Total kostnad/skut:  224 kr/Skut     

Genomsnittlig skutstorlek: 2,32 m3/skut     

 
De kommande beräkningar av kostnader för hantering och deponering av skut är 

grundade från dessa resultat som ges i Tabell 2. 

 

Tabell 3 visar kostnaden för entreprenören att knacka ett truckflak skut. Hänsyn 

har tagits till hålrum vid lastning, och vid beräkning av full last med skut 

uppskattas ⅓-dels hålrum i flakets totala lastkapacitet.   

 
Tabell 3. Total kostnad för skuthantering vid salva.  

  Truck 793   Truck 795   

Kostnad/skut: 224 kr/Skut 224 kr/Skut 

Antal skut i flak med hålrum: 23 st 32 st 

Kostnad/flak: 5 300 kr/Flak 7 299 kr/Flak 
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Figur 12. Illustration hålrum i ett fullastat truckflak med skut 

 

5.1.3. Bränsleförbrukning 

Sträckan som trucken färdas är från södra omtaget i botten av dagbrottet till 

tippen T5 och ses som en ekvivalent sträcka, vilket innebär att den tar hänsyn till 

den vertikala, -horisontella förflyttningen, samt en genomsnittlig lutning i 

dagbrottet. För att beräkna en kostnad för diverse truck att ta sig upp och ner (en 

cykel) över en viss sträcka behövdes den ekvivalenta sträckan som erhölls från 

programmet Minestar, (se Figur 13). 

 

Figur 13. Sträcka från södra omtaget till tippen T5 från Minestar 
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Nedanstående formler används för beräkning av dieselförbrukning av truck 793 
och 795, se bilaga 3 för fullständig beräkning. 
𝑎 = 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
𝑏 = 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 

𝑐 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑛 
𝑑 = ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 

𝑒 = 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 
𝑓 = 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 

𝑔 = 74,3
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
     (2) 

 
𝑎 = 𝑏 ∗ 𝑐      (3) 
𝑏 = 𝑑 + (12,5 ∗ 𝑒)     (4) 

ℎ = 𝑎 ∗ 𝑔 =
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
     (5) 

 
Tabell 4. Dieselförbrukning  

Beräkningar:  Truck 793   Truck 795   

a = ekvivalent kiloton kilometer = 0,7677   1,0595   

h = förbrukning = 57 liter/cykel 79 liter/cykel 
 

Tabell 5 visar bränslekostnaden för truckarna. Literpriset för diesel har varierats 
för att få bredare resultat. 

 
Tabell 5. Dieselkostnader. 

  
Bränsle-
kostnad 1   

Bränsle- 
kostnad 2   

Bränsle-
kostnad 3   

Bränsleförbrukning för 
truck 793: 57 l/cykel 57 l/cykel 57 l/cykel 
Bränsleförbrukning för 
truck 795: 78,7  l/cykel 78,7 l/cykel 78,7 l/cykel 

Sträcka: 5000 m 5000 m 5000 m 

Sträcka cykel:  10000 m 10000 m 10000 m 

Bränslekostnad: 5 kr/l 7,5 kr/l 10 kr/l 
Transportkostnad för 
truck 793: 285 kr/cykel 428 kr/cykel 570 kr/cykel 
Transportkostnad för 
truck 795: 394 kr/cykel 590 kr/cykel 787 kr/cykel 
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5.1.4. Skuthantering vid upplag 

Faktorer som påverkar kostnaden är bränslekostnaden vid transport av skut från 

södra omtaget i botten av dagbrottet till upplaget i dagen, entreprenörens 

kostnader för knackning av skut baseras på den effektiva kostnaden som 

beräknades efter observationer i fält. Bränsleförbrukningen för CAT 994F som 

lastar de knackade skuten vid upplaget och bränslekostnaden för transport till 

kross i dagen. 

 

Tabell 6 visar kostnaderna för de ovanstående faktorer som är påverkande i 

skuthantering vid upplag. Literpriset för diesel har varierats för att få bredare 

resultat. 

Tabell 6. Kostnader för skuthantering vid upplag.  

  Truck 793   Truck 795   

Kostnad knackning:  6 723 kr 9 335 kr 

Kostnad lastning 994:         

5 kr/l bränslekostnad: 103 kr 155 kr 

7,5 kr/l bränslekostnad: 155 kr 232 kr 

10 kr/l bränslekostnad: 206 kr 309 kr 

Kostnad frakt upplag till kross:         

5 kr/l bränslekostnad: 84 kr 116 kr 

7,5 kr/l bränslekostnad: 126 kr 174 kr 

10 kr/l bränslekostnad: 168 kr 232 kr 

Kostnad frakt gruva till dagen:         

5 kr/l bränslekostnad: 285 kr 393 kr 

7,5 kr/l bränslekostnad: 427 kr 590 kr 

10 kr/l bränslekostnad: 570 kr 787 kr 

Total kostnad:         

Vid 5 kr/l: 7 195 kr/flak 10 000 kr/flak 

Vid: 7,5 kr/l: 7 432 kr/flak 10 332 kr/flak 

Vid: 10 kr/l: 7 668 kr/flak 10 664 kr/flak 
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5.1.5. Malmvärde som jämförs med skuthantering vid salva 

Tabell 7 visar malmvärdet på ett truckflak med skut där kopparhalten har varierats 

för att få ett bredare resultat. 

 
Tabell 7. Malmvärde för truckflak med hålrum. 

Malmvärde med hålrum Truck 793   Truck 795   

Kopparhalt 0,1 %: 5 927 kr/flak 8 180 kr/flak 

Kopparhalt 0,2 %: 11 855 kr/flak 16 361 kr/flak 

Kopparhalt 0,3 %: 17 782 kr/flak 24 541 kr/flak 
 

Tabell 8 visar värdet av ett truckflak med skut, som färdas från södra omtaget av 

dagbrottet till tipp T5. Dieselkostnad har varierats och kopparhalter har adderats 

för att visa den totala förlusten vid deponering av malmen. 

 

Tabell 8. Malmvärde plus dieselkostnad vid salva på truckflak med hålrum för truck 793 och 795. 

Malmvärde + dieselkostnad vid salva Truck 793   Truck 795   

Kostnad Cu-halt 0,1 %          

5 kr/l: 6 213 kr 8 574 kr 

7,5 kr/l: 6 355 kr 8 771 kr 

10 Kr/l: 6 498 kr 8 968 kr 

Kostnad Cu-halt 0,2 %          

5 kr/l: 12 170 kr 16 755 kr 

7,5 kr/l: 12 313 kr 16 951 kr 

10 kr/l: 12 456 kr 17 148 kr 

Kostnad Cu-halt 0,3 %          

5 kr/l: 18 068 kr 24 935 kr 

7,5 kr/l: 18 211 kr 25 132 kr 

10 kr/l: 18 353 kr 25 329 kr 
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5.1.6. Malmvärde som jämförs med skuthantering vid upplag 

Tabell 9 visar malmvärdet på ett truckflak med knackat skut där kopparhalten har 

varierats för att få ett bredare resultat. 

 
Tabell 9. Malmvärde för truckflak utan hålrum 

 

Tabell 10 visar värdet av ett truckflak med knackat skut. Dieselkostnad har 

varierats och kopparhalter har adderats för att visa den totala förlusten vid 

deponering av malmen. 

 
Tabell 10. Malmvärde plus dieselkostnad vid upplag på truckflak utan hålrum för truck 793 och 795 

Malmvärde + dieselkostnad vid upplag Truck 793   Truck 795   

Kostnad Cu-halt 0,1 %          

5 kr/l: 9 041 kr 12 477 kr 

7,5 kr/l: 9 183 kr 12 674 kr 

10 kr/l: 9 326 kr 12 871 kr 

Kostnad Cu-halt 0,2 %          

5 kr/l: 17 797 kr 24 561 kr 

7,5 kr/l: 17 939 kr 24 757 kr 

10 kr/l: 18 082 kr 24 954 kr 

Kostnad Cu-halt 0,3 %           

5 kr/l: 26 552 kr 36 644 kr 

7,5 kr/l: 26 695 kr 36 841 kr 

10 kr/l: 26 837 kr 37 038 kr 
  

Malmvärde utan hålrum Truck 793   Truck 795   

Kopparhalt 0,1 %: 8 755 kr/flak 12 083 kr/flak 

Kopparhalt 0,2 %: 17 511 kr/flak 24 166 kr/flak 

Kopparhalt 0,3 %: 26 267 kr/flak 36 250 kr/flak 



   28 

 

5.1.7. Malmvärde gränshalt 

Tabell 11 visar malmvärdet på ett truckflak med Aitiks koppargränshalt. 

Tabell 11. Malmvärde i truck med och utan hålrum för Aitiks gränshalt 

Malmvärde Truck 793   Truck 795   

Antal ton i flak utan hålrum: 226,8 t 313,0 t 

Antal ton i flak med hålrum: 153,5 t 211,9 t 

Kopparhalt: 0,06 % 0,06 % 

Malmvärde flak skut med hålrum:  3 556 kr/flak 4 908 kr/flak 

Malmvärde flak utan hålrum: 5 253 kr/flak 7 250 kr/flak 

 

5.1.8. Jämförelse skuthantering vid salva mot deponiförlust 

Figur 14 och Figur 15 visar deponiförlusten som sätts emot entreprenörens 

kostnader för skuthantering vid salva för truck 793 respektive truck 795. 

Entreprenörens kostnader är beräknade från observationer och 12 månaders 

rapport. Viktigt att notera är att entreprenörens 12 månaders rapport är baserad 

på samma volym som observationer i fält. Differensen mellan punkterna är 

beroende av kopparhalten och dieselkostnaden i x-axeln. Deponiförlusten ökar 

med kopparhalten i diagrammet och då värdet för deponiförlusten är högre än 

entreprenörens kostnader motsvarar differensen mellan dessa punkter summan 

som sparas på att använda entreprenören för skuthantering vid salva. 

 

Figur 14 visar differensen mellan entreprenörens kostnader från observation samt 

från 12 månaders rapport mot deponiförlust för truck 793. Differensintervallet för 

entreprenör kostnaderna från observationer är mellan -1458 kr -> 13052 kr och -

4004 kr -> 10508 kr för entreprenörens 12 månaders rapport. 
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Figur 14. Jämförelse deponiförlust mot entreprenör kostnad 

Figur 15 visar differensen mellan entreprenörens kostnader från observation samt 

från 12 månaders rapport mot deponiförlust för truck 795. Differensintervallet för 

entreprenör kostnaderna från observationer är mellan -1997 kr -> 18029 kr och -

5501 kr -> 14525 kr för entreprenörens 12 månaders rapport. 

Figur 15. Jämförelse deponiförlust mot entreprenör kostnad 
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5.1.9. Jämförelse skuthantering vid upplag mot deponiförlust 

Figur 16 och Figur 17 visar då deponiförlusten sätts emot entreprenör 

kostnaderna för skuthantering vid upplag för truck 793 respektive truck 795. 

Entreprenör kostnaderna är beräknade från observationer och 12 månaders 

rapport. Viktigt att notera är att entreprenörens 12 månaders rapport är baserad 

på samma volym som observationer i fält. Differensen mellan punkterna är 

beroende av kopparhalten och dieselkostnaden i x-axeln. Deponiförlusten ökar 

med kopparhalten i diagrammet och då värdet för deponiförlusten är högre än 

entreprenörens kostnader motsvarar differensen mellan dessa punkter summan 

som sparas på att använda entreprenören för skuthantering vid upplag.  

 

Figur 16 visar differensen mellan entreprenörens kostnader från observation samt 

från 12 månaders rapport mot deponiförlust för truck 793. 

Differensintervallet för entreprenör kostnaderna från observationer är mellan -

1657 kr -> 19169 kr och -5250 kr -> 15576 kr för entreprenörens 12 månaders 

rapport. 

Figur 16. Jämförelse deponiförlust mot entreprenör kostnad  
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Figur 17 visar differensen mellan entreprenörens kostnader från observation samt 

från 12 månaders rapport mot deponiförlust för truck 795. Differensintervallet för 

entreprenör kostnaderna från observationer är mellan -2356 kr -> 26373 kr och -

7270 kr -> 21461 kr för entreprenörens 12 månaders rapport. 

 

Figur 17. Jämförelse deponiförlust mot entreprenör kostnad  
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5.1.10. Skuthantering vid salva mot skuthantering vid 
upplag per år  

 

Tabell 12 visar differensen mellan skuthantering vid salva mot skuthantering vid 

upplag. När positivt värde visas i differensen innebär det att skuthantering vid 

salva har en högre årskostnad än skuthantering vid upplag. Beräkningarna för 

skuthantering vid upplag är gjorda utifrån den effektiva kostnaden per skut, som 

erhålls från Tabell 2 och redovisas i  

  30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Kostnad vid salva: 2 452 800 kr/år 4 088 000 kr/år 5 723 200 kr/år 

Kostnad vid upplag:              

Truck 793:             

5 kr/l 2 290 679 kr/år 3 822 156 kr/år 5 246 663 kr/år 

7,5 kr/l 2 384 818 kr/år 3 981 234 kr/år 5 417 195 kr/år 

10 kr/l 2 478 958 kr/år 4 140 312 kr/år 5 587 727 kr/år 

Truck 795:             

5 kr/l 2 293 452 kr/år 3 826 843 kr/år 5 251 687 kr/år 

7,5 kr/l 2 388 978 kr/år 3 988 265 kr/år 5 424 731 kr/år 

10 kr/l 2 484 504 kr/år 4 149 686 kr/år 5 597 775 kr/år 

Differens salva - upplag 30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Truck 793:             

Resultat vid 5 kr/l: 162 121 kr/år 265 844 kr/år 476 537 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 67 982 kr/år 106 766 kr/år 306 005 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: - 26 158 kr/år -52 312 kr/år 135 473 kr/år 

Truck 795:             

Resultat vid 5 kr/l: 159 348 kr/år 261 157 kr/år 471 513 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 2 384 818 kr/år 99 735 kr/år 298 469 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: -31 704 kr/år -61 686 kr/år 125 425 kr/år 

  30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Kostnad vid salva: 2 452 800 kr/år 4 088 000 kr/år 5 723 200 kr/år 

Kostnad vid upplag:              

Truck 793:             

5 kr/l 2 290 679 kr/år 3 822 156 kr/år 5 246 663 kr/år 

7,5 kr/l 2 384 818 kr/år 3 981 234 kr/år 5 417 195 kr/år 

10 kr/l 2 478 958 kr/år 4 140 312 kr/år 5 587 727 kr/år 

Truck 795:             

5 kr/l 2 293 452 kr/år 3 826 843 kr/år 5 251 687 kr/år 

7,5 kr/l 2 388 978 kr/år 3 988 265 kr/år 5 424 731 kr/år 

10 kr/l 2 484 504 kr/år 4 149 686 kr/år 5 597 775 kr/år 
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Tabell 12 och Figur 18, som tar hänsyn till varierande antal skut per dag, samt 

varierande dieselkostnader för olika truckar.  

Tabell 12. Kostnad och differensen mellan skuthantering vid salva och skuthantering vid upplag 

  

Differens salva - upplag 30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Truck 793:             

Resultat vid 5 kr/l: 162 121 kr/år 265 844 kr/år 476 537 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 67 982 kr/år 106 766 kr/år 306 005 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: - 26 158 kr/år -52 312 kr/år 135 473 kr/år 

Truck 795:             

Resultat vid 5 kr/l: 159 348 kr/år 261 157 kr/år 471 513 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 2 384 818 kr/år 99 735 kr/år 298 469 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: -31 704 kr/år -61 686 kr/år 125 425 kr/år 

  30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Kostnad vid salva: 2 452 800 kr/år 4 088 000 kr/år 5 723 200 kr/år 

Kostnad vid upplag:              

Truck 793:             

5 kr/l 2 290 679 kr/år 3 822 156 kr/år 5 246 663 kr/år 

7,5 kr/l 2 384 818 kr/år 3 981 234 kr/år 5 417 195 kr/år 

10 kr/l 2 478 958 kr/år 4 140 312 kr/år 5 587 727 kr/år 

Truck 795:             

5 kr/l 2 293 452 kr/år 3 826 843 kr/år 5 251 687 kr/år 

7,5 kr/l 2 388 978 kr/år 3 988 265 kr/år 5 424 731 kr/år 

10 kr/l 2 484 504 kr/år 4 149 686 kr/år 5 597 775 kr/år 

Differens salva - upplag 30 st skut/dag   50 st skut/dag   70 st skut/dag   

Truck 793:             

Resultat vid 5 kr/l: 162 121 kr/år 265 844 kr/år 476 537 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 67 982 kr/år 106 766 kr/år 306 005 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: - 26 158 kr/år -52 312 kr/år 135 473 kr/år 

Truck 795:             

Resultat vid 5 kr/l: 159 348 kr/år 261 157 kr/år 471 513 kr/år 

Resultat vid 7,5 kr/l: 2 384 818 kr/år 99 735 kr/år 298 469 kr/år 

Resultat vid 10 kr/l: -31 704 kr/år -61 686 kr/år 125 425 kr/år 
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Figur 18 visar kostnaden per år för skuthantering vid salva då mängden skut om 

dagen varieras. Detta sätts emot kostnaden per år för skuthantering vid upplag 

där differensen mellan linjerna motsvarar skillnaden i kostnad per år för 

metoderna. Endast truck 793 redovisas i diagrammet då skillnaden är marginell 

mellan truckarna. 

 

Figur 18. Differensen mellan skuthantering vid salva och skuthantering vid upplag för truck 793  
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5.1.11. Skuthantering vid salva mot entreprenörens 
årsrapportering 

Figur 19 visar verklig fakturakostnad från entreprenören som jämförs med kostnad 

för skuthantering vid salva enligt observationer i fält. Diagrammet visar de årliga 

kostnaderna för entreprenörens genomsnittliga värde per skut från årsrapporten 

utslaget i varierande skutmängd per dag. Detta jämförs med den genomsnittliga 

kostnad per skut från observationer i fält då skuthantering sker vid salva, utslaget i 

varierande skutmängd per dag. Den verkliga årskostnadslinjen i diagrammet 

motsvarar den faktiska årskostnaden från entreprenören, där den verkliga – och 

varierande linjen för entreprenören skär varandra är det faktiska antalet skut per 

dag som motsvarar årskostnaden från entreprenören. 
 

Figur 19. Jämförelse skuthantering vid salva mot entreprenör faktura  
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5.1.12. Skuthantering vid upplag mot entreprenörens 
årsrapportering 

Figur 20 visar de årliga kostnaderna för entreprenörens genomsnittliga värde per 

skut från årsrapporten utslaget i varierande skutmängd per dag. Detta jämförs 

med den genomsnittligt effektiva kostnaden per skut från observationer i fält då 

skuthantering sker vid upplag, utslaget i varierande skutmängd per dag. Den 

verkliga årskostnadslinjen i diagrammet motsvarar den faktiska årskostnaden från 

entreprenören, där den verkliga – och varierande linjen för entreprenören skär 

varandra är det faktiska antalet skut per dag som motsvarar årskostnaden från 

entreprenören. Endast truck 793 redovisas i diagrammet då skillnaden är 

marginell mellan truckarna. 

 
 

Figur 20. Jämförelse skuthantering vid upplag mot entreprenör faktura  
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5.2. Kross 

Resultat från observationer vid kross 285, 22/4 samt 25/4 - 2016.  

Tidsstudie och stopprapporter från kross 165 förkastas då det var liten 

produktion (< 3000 ton/skift) under de skift som dokumenterades och kan därför 

inte betraktas som relevanta, se Bilaga 8. 

 

5.2.1. Tidsstudie  

Figur 21 och Figur 22 visar produktionstakten under skiften, två olika mätningar 

genomfördes där den blå linjen motsvara ton/timme som avlästes var 10:e minut 

från krossens operativsystem. Den röda linjen räknades ut genom att avläsa det 

totala tonnage som krossen krossat var 10:e minut och sedan multiplicera 

skillnaden mellan två avläsningar med 6 för att få en produktions effektivitet i ton 

per timme.  

 
Totalt under skiftet den 22/4 krossades 24919 ton malm med en genomsnittlig effektivitet 

på 4041 ton per timme enligt Figur 21. 

 
 

Figur 21. Produktionseffektivitet 
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Totalt under skiftet den 25/4 krossades 24952 ton malm med en genomsnittlig 

effektivitet på 3404 ton per timme enligt Figur 22. 

 

 

Figur 22. Produktionseffektivitet  
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5.2.2. Stopphändelser 

Dokumenterade stopphändelser i kross 285, 22/4 samt 25/4 - 2016.  

5.2.2.1. Jämförelse dokumenterade stopp mot Sogeti rapport 

Stopphändelser som har rapporterats olika mellan operatörerna och det som 

dokumenterats vid observation visas nedan i Tabell 13 och Tabell 14. 

 
Tabell 13. Jämförelse dokumenterade stopphändelser mot Sogeti 

  Dokumenterade händelser 22/4-2016   

Start Start Stopptid (min) Orsak 

08:58 09:01 3 Servicekoll  

10:13 10:16 3 Låg nivå 

10:30 10:35 5 Låg nivå 

10:39 10:40 1 Låg nivå 

11:54 11:55 1 Låg nivå 

        

  Sogetis rapport 22/4-2016   

Start Start Stopptid (min) Orsak 

08:58 09:01 3 Skut > 1x1x1 

10:13 10:16 3 Skut > 1x1x1 

10:30 10:35 5 Skut > 1x1x1 

10:39 10:40 1 Skut > 1x1x1 

11:54 11:55 1 Skrotdetektor 
 

Tabell 14. Jämförelse dokumenterade stopphändelser mot Sogeti 

  Dokumenterade händelser 25/4-2016   

Start Start Stopptid (min) Orsak 

12:12 12:16 4 Låg nivå 

12:19 12:21 2 Låg nivå 

12:21 12:22 1 Låg nivå 

        

  Sogetis rapport 25/4-2016   

Start Start Stopptid (min) Orsak 

12:12 12:16 4 Skut > 1x1x1 

12:19 12:21 2 Skut > 1x1x1 

12:21 12:22 1 Skut > 1x1x1 
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5.2.2.2. Stopp orsakade av skut 

Totalt under skiftet den 22/4 - 2016 dokumenterades 7 stycken stop som 

orsakades av skut, total tid för stoppen var 29 minuter, se Tabell 15. Total 

produktionsförlust i kopparvärde under de 29 minuterna med samma 

genomsnittliga produktionseffektivitet på 4041 ton per timme beräknas till ca 3,9 

ton koppar med ett värde av ca 149 000 kr. 

Tabell 15. Stopp orsakade av skut 

 

Totalt under skiftet den 25/4 - 2016 dokumenterades 13 stycken stop som 

orsakades av skut, total tid för de stoppen var 57 minuter, se Tabell 16. Total 

produktionsförlust i kopparvärde under de 57 minuterna med samma 

genomsnittliga produktionseffektivitet på 3404 ton per timme beräknas till ca 6,5 

ton koppar med ett värde av ca 247 000 kr. 

Tabell 16. Stopp orsakade av skut  

Stop  Start Stopptid (min) Orsak 

07:30 07:34 4 Skut 

07:54 07:57 3 Skut 

08:32 08:34 2 Skut 

08:35 08:37 2 Skut 

09:25 09:29 4 Skut 

09:44 09:56 12 Skut 

12:34 12:36 2 Skut 

Stop  Start Stopptid (min) Orsak 

07:40 07:52 12 Skut 

08:05 08:08 3 Skut 

08:30 08:32 1 Skut 

10:06 10:13 7 Skut 

10:27 10:30 3 Skut 

11:17 11:20 3 Skut 

11:24 11:33 9 Skut 

11:38 11:45 7 Skut 

11:45 11:46 1 Skut 

12:00 12:03 3 Skut 

12:44 12:48 4 Skut 

12:50 12:53 2 Skut 

13:33 13:35 2 Skut 
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5.2.3. Produktionspåverkan av skutstopp  

Figur 23 visar den årliga produktionsförlusten vid skutstopp i kross för 0.5, 1, 1.5 

timme per skift, utslaget för ett år med en effektivitet på 4041 ton per timme i 

krossen. Kopparhalten har varierats för att få ett bredare resultat. För fullständiga 

beräkningar och dag/månads beräkningar se Bilaga 9. 

Figur 23. Produktionsförlust vid stopp  
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6. Diskussion 

6.1. Lastning 

En faktor till att de möjliga skut som lastades ej orsakade några stopp i krossen 

kan bero på att i vissa fall omdirigerar lastoperatören trucken till kross 165 där 

skut ej har samma inverkan på flödet, som nämnts tidigare. En större förståelse 

för problematiken med skut vid lastning erhölls dock vid observationerna, då det 

är lätt att bli “skutblind” vilket innebär att det är svårt att bedöma storlek på 

fraktioner. Speciellt då salvan har en grov fragmentering överlag underskattas lätt 

skutens storlek och bedöms endast som något grövre och lastas ändå. Motsatsen 

sker vid liten fraktion, där alla fraktioner som är större än resterande del av salvan 

ser ut som skut, trots att de kanske inte är så stora och kan kallas skut. En annan 

orsak till att skut kan hamna på flak är att skutet kan gömma sig i salvan, vilket 

innebär att skutet inte syns på ytan av salvan och lastas av misstag, vilket inte 

upptäcks förens det ligger i flaket på trucken och är för sent att åtgärda. Utöver 

detta så sitter hytten ca 6-7 m ovanför markytan, vilket gör att man får ett annat 

perspektiv, samt ser ovanifrån vilket gör det svårt att uppskatta storleken. 

6.2. Skutknackning  

Att knacka skut med en kopparhalt på 0,1 % och högre är lönsamt vid beräkningar 

från observationer, dock vid beräkningar från entreprenörens årsrapport är det ej 

lönsamt att knacka skut med kopparhalt på 0,1 %. Men som nämns tidigare 

används den genomsnittliga volymen per skut som erhölls från observationerna 

vid beräkning av skuthanteringen för entreprenörens årsrapport. Detta medför att 

man inte kan dra några direkta slutsatser från beräkningarna av årsrapporten, 

men det ger ändå en rimlig uppskattning om vad den genomsnittliga kostnaden 

borde vara. Utifrån resultaten kan man erhålla att hantering av skut vid upplag är 

ett billigare alternativ än skuthantering vid salva, främst på grund av att man ej har 

några kostnader för maskinflytt vid upplag och detta sätts endast emot 

diselkostnaderna för frakt av skut upp till dagen, lastning och frakt från upplag till 

kross. Beräkningarna tar ej hänsyn till slitage och personal kostnader för truck, då 

inga representativa kostnader för detta kunde erhållas valdes detta att ej ta med i 
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beräkningar. Möjligtvis skulle denna kostnad kunna göra så att skuthantering vid 

upplag blivit ett dyrare alternativ än skuthantering vid salva. 

 

Jämförelsen med kostnad per skut från observationer och den faktiska kostnaden 

per skut från entreprenören visar stora skillnader. Den faktiska kostnaden från 

entreprenörens års rapport varierar mycket varje månad och har inget direkt 

samband med antal skut de knackat. Problematiken med att entreprenören ej 

rapporterar in volym i deras rapporter medför att Aitik ej kan få ut något potentiellt 

malmvärde som kan sättas emot kostnaden för hantering av skuten. Bland annat 

därför genomfördes fältstudien med entreprenören för att kunna få fram en storlek 

på skut för att använda vid beräkningar. Då skuthanteringen vid salva är 

observerad från ca 50 m avstånd är skutens storlek grovt uppskattade, men ger 

ändå ett relevant genomsnittsvärde. Problematiken med detta visas tydligt vid 

jämförelsen för total årskostnad mellan den faktiska entreprenör kostnaden och 

den teoretisk beräknade kostnaden för olika antal skut per dag, då den teoretisk 

beräknade från observationer är betydligt lägre än den faktiska kostnaden (Se 

Figur 19).   

 

Då skuthantering vid upplag aldrig observerades i fält, baserades beräkningar på 

tidigare uträkningar för dieselförbrukning, effektiv kostnad per skut och 

flakkapaciteter. Resultatet för kostnaderna kunde möjligtvis bli bättre om 

observationer kunde göras även för denna metod, då hade mer exakta 

tidsaspekter kunnat tillhandagås till beräkningarna för lastning av truckflaken med 

CAT 994AF och tidsåtgång för knackning av skut på upplag istället för antagande 

och rådfrågning av yrkepersonal för hur lång tid det borde ta. Från yrkespersonal 

erhölls en förbrukning som var baserad på liter per ekvivalent kiloton kilometer, 

dock var inte enheten relevant då det som söktes var liter per kilometer. Därför 

beräknades den ekvivalenta kiloton kilometer variabeln för att lösa ut 

förbrukningen i den sökta enheten. För att erhålla en dieselförbrukning för 

truckarna användes en formel för den ekvivalenta kiloton kilometern, som tar 

hänsyn till den ekvivalenta sträckan, vilket är en sträcka som tar hänsyn till den 
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vertikala samt horisontella förflyttningen och dess genomsnittliga lutning. Formeln 

beaktar även truckens lastvikt i ton för sträckan. Den ekvivalenta sträckan erhölls 

direkt från Minestar med hjälp av yrkespersonal som motsvarar den verkliga 

sträckan i gruvan. 

 

För att kunna räkna på samma mängd malm vid knackning och deponering 

användes truckarnas flak som en fast konstant då dessa inte varierar, därför 

används malmens värde per flak som enhet. Malmens halt varierar från Aitiks 

gränsvärde 0,06 % upp till 0,3 % efter önskemål då halterna varierar såpass 

mycket och för att få ett bredare spann på resultatet. Efter rådgivning från 

yrkespersonal uppskattas ett hålrum i flaken vid transport av skut då dessa är 

ojämna och inte fyller ut flakens kapacitet. Därmed fås ett värde som säkrare kan 

överensstämma med verkligheten. Utöver malmens värde i flaket adderas också 

dieselkostnaden för trucken att transportera skuten från dagbrottet till tippen för att 

sedan kunna jämföra den totala deponiförlusten med skuthanteringen vid salva 

eller upplag. Då skuthanteringen sker vid upplag beräknas transportkostnaden 

från dagbrott till upplag med hålrum i flaket, då skuten inte bearbetats ännu. Efter 

knackning på upplaget ska de knackade skuten transporteras till krossen, då är 

hålrummen i flaken inte längre aktuella. Därför togs hålrummet ej med i 

beräkningarna av deponiförlusten, som sedan jämfördes med den totala 

kostnaden för skuthantering vid upplag, trots att det som deponeras ej bearbetas, 

utan fraktas som skut från dagbrottet direkt till tippen. För att möjligtvis kunna få 

ett bättre resultat kunde beräkningar ha gjorts på ett flak med skut hela vägen från 

dagbrottet, till upplag och sedan till kross. Men efter knackningen vid upplag 

skulle man då inte få ett fullt flak på den mängden som fraktades upp, och 

eftersom att hålrummet som var med i beräkningarna var ett uppskattat värde och 

inte något som var säkert, skulle det resultatet bli mindre pålitligt. 

6.3. Kross 

Stopp i krossen är något man vill undvika så mycket som möjligt, där skut är en av 

de orsaker som måste minskas för att undvika onödiga stopp. Stopp på grund av 

skut är något som teoretiskt skulle kunna minskas relativt lätt, om alla operatörer 
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som lastar får en god insikt och förståelse om hur stor inverkan skut kan ha för 

produktionsflödet och vilka förluster/kostnader de kan medföra. Att de 

dokumenterade stopporsakerna skiljde sig från operatörernas stopporsaker i 

Sogeti kan möjligtvis bero på att systemet inte rapporterar in stopp orsakat av skut 

självmant, istället måste operatören göra det manuellt. Om operatörerna skriver in 

orsak till stopp direkt efter att stoppet är åtgärdat, uppstår det inte något problem. 

Problemet uppstår när operatörerna i krossen glömmer eller väntar med att lägga 

in stopporsaken i Sogeti, efter ett tag då har denne ett antal olika notiser i 

systemet som behöver tillges en orsak. Då kan det vara svårt att komma ihåg 

vilka eller hur många av dessa stopp som var orsakat av skut. Även här bör 

operatörerna få en större insikt i vikten av att rapportera in rätt orsak, då man med 

högre säkerhet kan se den totala stopptiden utifrån Sogeti som orsakats av skut 

och se dess inverkan på produktionen.  



   46 

 

7. Slutsatser 
Följande slutsatser har dragits:  
 

 För att få ut en generell kostnad per skut med en högre tillförlitlighet krävs 

observationer över en längre tid, då den genomsnittliga volymen per skut 

är en viktig faktor att fastställa för att kunna göra mer exakta beräkningar.  

 Skut med halter kring 0,1 % bör undersökas vidare om det är lönsamt att 

knacka, dock kan halter vid Aitiks Cut-off grade hanteras som gråberg. 

 Det är enligt beräkningar billigare att hantera skut vid upplag än vid salva, 

dock om truckslitage samt operatörskostnad tas med i beräkningarna kan 

dessa faktorer möjligtvis förändra resultatet.  

 Det förekommer felrapporteringar i Sogeti av orsak till stopp från operatör i 

krossen. 

 Stopp orsakade av skut har en stor inverkan på produktionseffektiviteten. 

 Lastoperatörer har svårt att bedöma storlek av grövre fraktioner i salvan, 

vilket i slutändan kan orsaka skutstopp i krossen. 
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8. Rekommendationer  
Rekommendationer till kommande studier är följande: 

 Inkludera kostnader för operatörer och truckslitage i beräkningarna.  

 Utföra mer omfattande fältstudier med entreprenören för att få en bättre 

uppskattad volym per skut.  

 Utför fler fältstudier vid lastning för att med högre säkerhet kunna koppla 

skuten som lastas eller möjligen skut som lastas i flak till Sogetis rapporter.  

 I tidigt skede strukturera upp möten med personal berörande skuthantering 

från olika yrkesområden för att få med alla påverkade faktorer som inverkar 

på kostnaden för skuthantering.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 – Entreprenör 12 månaders rapport 
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Bilaga 2 – Entreprenör observationer i fält 
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Bilaga 3 – Bränsleförbrukningsberäkningar  

Bilaga 4 – Beräkning av flakvärde 
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Bilaga 5 – Beräkning skuthantering vid upplag 
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Bilaga 6 – Beräkningar från entreprenör 12 månaders rapport 
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Bilaga 7 – Jämförelse årskostnader 
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Bilaga 8 – Observationer från kross 285 och 165 
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Bilaga 9 – Beräkning av förlust vid skutstopp  


