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1. Introduktion 

Denna rapport ingår som en del i förstudien The Mine of the Future – A Conceptual Study.
Förstudien ska resultera i ett framtidsscenario som kommer att formuleras på en över-
gripande konceptuell nivå och omfatta hela gruvbrytningsprocessen, från tidig utredning 
och gruvplanering till färdig produkt. Nya produktionstekniska lösningar kommer att 
analyseras och utvärderas genom att de placeras i sitt organisatoriska sammanhang, dvs 
produktionssystemet ska fungera som en helhet.  

Projektet är initierat av Stiftelsen Mineralindustrins Teknikutveckling (MITU) och det 
operativa arbetet leds av Nordic Rock Tech Centre AB (RTC). I projektet medverkar både 
gruvföretag och maskinleverantörer: LKAB, Boliden Mineral, ABB, Atlas Copco Rock 
Drills, Sandvik Mining and Construction, Metso Minerals (Sweden), NCC Construction 
Sverige och ÅF Infrastruktur. Vår del av projektet kommer att genomföras inom ramen 
för LTUs prioriterade område Gruvteknik och metallurgi som under parollen From Hard 
Rock to Heavy Metall bedriver bred forskning runt hela bergskedjan – från prospektering 
fram till produktion av metaller och färdiga produkter. Projektet kommer även att sam-
arbeta med utvecklingsområdet Produktionsutveckling och organisation vid LTU. 

Framtidens gruvbrytning är intressant ur en rad aspekter och frågetecknen är givetvis 
många och stora. 

Hur kommer framtidens gruvbrytning att se ut?  
Vilka krafter är det som styr utvecklingen?  
Vilka tekniska lösningar väntar runt hörnet?  
Hur kommer arbetet att organiseras?  

Detta är några av de övergripande frågor vi hade med oss när vi besökte The First 
International Future Mining Conference1 som organiserades av University of New South 
Wales, Sydney, Australien. Jan Johansson och Lena Abrahamsson presenterade papret 
Future Mining – Workers’ Skills, Identity and Gender When Meeting Changing Techno-
logy.

Denna rapport är finansierad med ett bidrag från Hjalmar Lundboms Research Center vid 
Luleå tekniska universitet. 

1 Konferensen presenteras via länken http://www.futuremining.org/home.html.
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2. Utmaningar 

Världens gruvindustrier står inför ett antal utmaningar som måste hanteras på ett klokt 
sätt. Den mest uppenbara utmaningen är den recession som världen befinner sig i just nu 
där den kinesiska dragmotorn inte längre har samma höga efterfrågan på malmer och 
metaller. Som ett resultat kan vi förvänta oss strukturrationaliseringar där de starka 
företagen har råd att investera för framtiden medan de svaga dräneras på sitt kapital. En 
generell effekt är att alla gruvföretag sätts under ett ökat rationaliseringstryck som kräver 
ny teknik och nya organisationsformer. 

Till de mer långsiktiga utmaningarna hör miljöfrågorna och effekterna av Kyoto-
protokollet. En framtida gruvbrytning får inte äventyra hälsa och välbefinnande hos 
närsamhällets innevånare och efter avslutad gruvbrytning ska det finnas så få spår som 
möjligt i naturen. Det enda spår man vill ha är en samhällsanpassad infrastruktur och ett 
blomstrande samhälle som kan leva vidare när gruvdriften upphör. En mer konkret 
utmaning preciseras i Kyoto-protokollets reglering av växthusgaser, speciellt koldioxid. 
Här kommer det att krävas betydande investeringar i reningsanläggningar och/eller 
förvärvande av utsläppsrätter. Ytterligare en faktor att beakta är tillgången på vatten, 
särskilt rent vatten, något som är en nödvändig förutsättning och inte är en självklar 
tillgång i alla regioner. Miljöfrågorna kommer att höja produktionskostnaderna och i hög 
grad att vara teknikdrivande. 

En annan utmaning är problemen att rekrytera kvalificerad arbetskraft till gruvor som ofta 
är belägna i långt från större samhällen. En modern gruva är så tekniskt avancerad att 
andelen okvalificerad arbetskraft kommer att minska betydligt eller helt försvinna. Det 
blir färre anställda med högre lönekostnad. De flesta gruvföretagen vill undvika en ”fly in 
– fly out”-situation eftersom kan skapa socialt instabila samhällen och oro på arbets-
platsen . Här krävs en organisering av arbetet som värnar goda arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor och samtidigt snabbt kan hantera produktionsstörningar och undvika kvali-
tetsbrister. 

En viktig komponent i de goda arbetsförhållandena är att arbeta i en säker miljö. Vid 
underjordsbrytning handlar det om att komma tillräckligt långt från brytningsfronterna 
och in i säkrade miljöer. Automation och nya brytningstekniker är en viktig utmaning 
men det handlar också om utbildning, regler och rutiner.

Gruvbranschen är global och de stora gruvföretagen arbetar i många olika länder. Här 
ligger en utmaning i att kunna hantera många olika lokala kulturer som alla har sina 
formella och informella regelverk. Det är viktigt för företagen att ha en god praxis och 
image om man ska få exploatera ett lands naturtillgångar. 

Ytterligare en utmaning är att bryta den sneda könsbalansen som råder i de flesta gruvor. 
Det handlar inte bara om att rekrytera fler kvinnor utan snarare om att utmana den 
rådande machokulturen för att på så sätt skapa en säkrare och produktivare miljö. 
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3. Framtidsbilder/scenarier 

3.1. Miljö och samhälle 
En av de stora långsiktiga utmaningarna är att hantera miljöfrågorna. Det handlar om att 
följa lagar och förordningar men också om att ha en god relation till det närsamhälle där 
gruvbrytningen bedrivs. Just nu fokuseras växthusgaser och Kyoto-protokollet är under 
omförhandling inom EU, men för gruvbrytning är problematiken är mycket mer komplex 
är så. Här handlar det om deponier av avfall som kommer att finnas under många år, men 
det handlar också om att bygga upp ett hållbart samhälle som ska finnas kvar under lång 
tid.

Hancock och Sinclair (2008) menar att miljö- och energifrågorna kommer att få allt 
större inflytande på framtidens gruvdrift. Bara i EU har över 200 miljöregleringer till-
kommit sedan 1973, de flesta som en följd av Rioöverenskommelsen 1992. Högst på 
dagordningen står en minskning av växthusgaserna och utformning av system för handel 
med utsläppsrätter. En balanserande kraft är kravet på höjd levnadsstandard från i stora 
länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och många länder i den så kallade tredje 
världen.

Enligt Hancock och Sinclair är det tre stora frågor som i hög grad kommer att påverka 
den framtida gruvbrytningen, nämligen vatten, energi och avfall. Tillgång till vatten är en 
förutsättning för gruvdrift och tillgång till rent vatten är en förutsättning för livet runt en 
gruva. Ökade energikostnader kommer att påverka gruvors design och val av produk-
tionsteknik där energisnåla processer kommer att driva utvecklingen. Deponering av 
avfall kommer att regleras hårdare utifrån miljöaspekter där så kallad ”in situ”-drift ofta 
är att föredra. Det ger energisnålare processer men frågorna kring rent vatten blir mer 
komplicerade. 

Ett framtidsscenario kräver enligt Hancock och Sinclair nya hållbara energiförsörjnings-
system. En ytterlighet blir att gruvbrytning endast kan ske där det finns tillgång till förny-
elsebar energi. Även kärnkraften är en möjlighet som måste beaktas. Men givet att vi 
löser frågan om hållbar energiförsörjning så kommer energipriserna ändå att bli höga och 
det krävs energisnåla processer. För gruvindustrin innebär det att: 

koncentrera driften till högvärdiga malmer och/eller utveckla billigare och effek-
tivare metoder för att utvinna mineraler 
koncentrera gruvorna för att minska transportsträckor 
minimera produktionen av gråberg 
”In situ”-drift med processandet under jord där så är möjligt för att minska trans-
portkostnader
förbättrad fragmentering genom utvecklad sprängteknik 

Minskad vattenförbrukning och dess påverkan på miljön innebär att man måste: 
minimera malmkroppens kontaktytor med vatten 
minimera tomma volymer 
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minimera deponier ovan jord 
minimera vattenförbrukning i processteg och avfallsdeponering 

Avfallshanteringen kommer enligt Hancock och Sinclair att regleras ytterligare vilket 
innebär:

högre grad av deponering under jord, dels för att minska exponering mot luft och 
vatten men även ur ett energiförbrukningsperspektiv där ”in situ”-principen är att 
föredra
kontinuerlig rehabilitering av deponier och återskapande av natur för att minimera 
risker för miljöfarligt läckage 
använda biologiskt material för att binda och bryta ned deponier 
styra vattentillförseln till gruvan 
tätningar i gruva för att minimera vatteninläckning 
vattenrening 

Lane m.fl. (2008) menar att vi i framtiden kommer att möta lägre malmhalter i mer kom-
plexa och avlägset belägna malmkroppar samtidigt som avtrycken i naturen och energi-
förbrukningen ska minimeras. I vissa regioner tillkommer vattenbrist som ett problem. 
Detta kommer att leda till en omstrukturering bland vilka faktorer som kommer att bli 
kostnadsdrivande i den framtida gruvbrytningen, och det kommer att påverka vad som 
definieras som malmer och forma nya inriktningar för den tekniska utvecklingen. 

Ökade energipriser och koncentrationen på problem kring växthusgaser har och kommer 
att påverka framtida teknikval. Underjordsbrytning är ofta den lösning som framförs, där 
miljövinsterna och kostnaderna för transporter till ytan ska vägas mot komplexiteten att 
förlägga processandet under jord. Den långsiktiga utvecklingen är dock att allt fler 
processteg kommer att placeras under jord. Ju mindre partikelstorlek man skapar under 
jord, desto mer kan sorteras bort och mindre material behöver transporteras upp för 
bearbetning ovan jord. Ytterligare ett skäl för underjordsbrytning är att den kan utföras i 
kallt och snöigt klimat. 

En annan utvecklingsväg är enligt Lane m.fl. ett ökat intresse för malmbrytning på havs-
botten. Det finns en betydande potential i att 71 procent av jordens yta ligger under haven. 
Här krävs en teknisk utveckling, men oljeindustrin har visat att det är möjligt. Med rätt 
teknik krävs en minimal infrastruktur där man lastar direkt i malmbåtar. Boughen, m.fl. 
(2008) redovisade ett paper om den speciella problematik som finns kring brytning under 
havsytan på grund av brist på lagstiftning och praxis när det framförallt gäller 
miljöpåverkan.  

De stigande energikostnaderna gör också enligt Lane m.fl. (2008) att fragmenteringen 
blir viktigare. Nya energisnåla malningstekniker kan ersätta delar av den traditionella 
krossningen. Generellt gäller dock att det är mer energisnålt att spränga välfragmenterat 
än att överlåta det åt senare processteg. 
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Det kommer att krävas en mer integrerad planering där det inte räcker att optimera en-
skilda arbetsoperationer. Dagens planeringshorisont är i bästa fall från gruva till uppar-
betning, men det kommer att krävas en planeringshorisont från gruva till färdig produkt 
som inkluderar hela dess livscykel. 

I vissa regioner tillkommer enligt Lane m.fl. en stor brist på vatten, vilket driver fram 
torra anrikningsprocesser. Här finns en betydande teknisk utveckling som på sikt även 
kan konkurrera med våta processer. Här kan nämnas fotometriska processer som varit 
glömda under många år, men också röntgenstrålning och radiometrisk emission och 
absorption är under utveckling. Inom cementindustrin har man utvecklat metoder för 
separering där man använder luft istället för vatten. 

Ytterligare en diskussion om in-situ mining gäller lakning som ofta beskrivs som den 
optimala processen för att minska miljöpåverkan. Här identifieras tre utvecklingsvägar: 

Solution mining där en lösning pumpas genom vanligtvis en porös sandsten. 
Utvinningen kan avse uran eller salt. 
In situ mining där det krävs någon form av fragmentering av malmkroppen innan 
man kan laka ut mineralet. Utvinningen kan avse koppar, guld eller basiska 
mineraler. 
In-stope leaching där det krävs en mer traditionell beredning men en del av mal-
men tas ut genom lakning. Tekniken gäller främst för guld- och kopparutvinning. 

Lane m.fl. menar att det ökade intresset för underjordsbrytning även kommer att ställa 
krav på arbetsmiljö och säkerhet. Fler processer och människor under jord kräver ett 
annat säkerhetstänkande där man kombinerar erfarenheter från underjords- och ovan-
jordsarbete. 

Dunbar m.fl. (2008) presenterade en artikel om bakteriofager (ett virus som infekterar en 
bakterie) som ett hjälpmedel för att bättre utvinna och separera mineraler ur malmer, 
främst för att uppnå bättre selektivitet vid komplexa malmer. Tekniken är än så länge på 
laboratoriestadiet de praktiska tillämpningarna är ännu på ett rudimentärt stadium. 

Przhedetsky och Roshal (2008) menade att en framtidsvision som bygger på ”in situ 
mining” i högre grad måste beakta vattenflöden och läckage i berg. Det krävs en utveck-
ling av matematiska beräkningsmodeller för flödessimuleringar för att kunna förutsäga 
miljökonsekvenserna av att deponera finfördelat restavfall under jord. 

Madin (2008) hävdade också att vattenhantering kommer att bli en viktigare faktor i 
framtidens gruvbrytning, dels på grund av brist på vatten men främst på grund av skärpta 
miljökrav. Lösningarna ligger i att skapa så slutna system som möjligt, Closing the Loop.
All vattenhantering kan inte fångas i slutna system (det kan till exempel vara svårt med 
regnvatten) men slutna system för vattenförsörjning kräver att vattenhanteringen blir en 
integrerad del i planering av gruvdriften. 
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Figur 1: Princip för Closing the Loop 

Principen med slutna system är att separera vattnet beroende på hur det använts och 
behandla det till rätt nivå. Det kommer att ställas stora krav på rening av det vatten som 
återförs till naturen, medan det ställs andra reningskrav på det vatten som återförs i 
processen. Här gäller det att ha kontroll på sitt processvatten och rena det som behövs för 
att återanvända vattnet och förhoppningsvis även återanvända en del av de kemikalier 
man använt i processen. Residualen i processvattnet kan ha ett stort ekonomiskt värde. 

Ett sätt att begränsa kretsloppet och miljöpåverkan är att anrika under jord. Hughes och 
Cormack (2008) presenterade en mobil upparbetningsanläggning som man placerar 
under jord, så nära brytningsfronten som möjligt. Anläggningen har det talande namnet 
Python och är ett antal processteg hopkopplade till en ”orm” som är 68 meter lång, 2 
meter bred och 4,8 meter hög. Ormen är ledad och kan placeras i en ort av tillräcklig 
storlek. Gekko Systems Pty Ltd har utvecklat anläggningen. 
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Figur 2: Enhetsoperationer för upparbetning under jord. 

Tanken är att lämna restprodukter under jord och använda dem till återfyllning. Det finns 
ingen anledning att driva underjordsprocessen så långt att man får större restvolym än 
vad som behövs för återfyllning. Anläggningen är dimensionerad för brytning i relativt 
liten skala. 

Figur 3: Phyton installerad i en gruva 
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Wibowo och Rosyid (2008) utvecklar ett koncept för regional hållbar utveckling när en 
gruva etableras i ett icke industrialiserat område. Det som karaktäriserar gruvdrift är 
enligt Wibowo och Rosyid att: 

Malmen är en ändlig resurs 
Många malmer ligger i avlägsna områden 
Brytning kräver stora investeringar 
Det dröjer länge innan man får avkastning på sitt kapital 

En investering i gruvsektorn kan om den sköts på rätt sätt skapa stor social nytta. Den kan 
ge:

Sysselsättning både direkt i gruvan och i den infrastruktur och samhällsservice 
som en gruvdrift kräver 
Stora exportinkomster 
Skatteintäkter och provisioner 
Infrastrukturer som kan nyttjas av andra 
Annan produktion och industriell utveckling 

Wibowo och Rosyid betonar att mineraler är en ändlig resurs, därför kräver en hållbar 
regional utveckling att vinster återinvesteras i regionen både i form av infrastruktur som 
kan nyttjas av andra och i det mänskliga kapitalet i form av utbildningar. De samman-
fattar sitt koncept i tre faser för regional utveckling (före, under och efter brytning) i 
följande figur: 

Figur 4: Utvecklingsfaser vid gruvbrytning. 

Baserat på Indonesiska erfarenheter rekommenderar man tre sektorer som kan utvecklas 
parallellt med gruvdriften och sedan bestå efter avslutad drift, nämligen jordbruk, service, 
handel och turism samt byggindustri. 
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3.2. Automatiserad gruvbrytning och ny teknik 
Många konferensartiklar har ett tämligen okritiskt förhållningssätt till automatisering och 
ny teknik men Noort och McCarthy (2008) redovisar ett både kritiskt och konkret 
förhållningssätt till automatiserad malmbrytning under jord. Trots att man i gruv-
branschen har lyckats automatisera delar av operationerna så är full automation ett 
avlägset mål i de flesta underjordsgruvorna. Anledningen är att de olika teknikplattformar 
som utvecklats har gjorts med avgränsade och lokala mål för att förbättra säkerhet, 
maskin- och arbetsproduktivitet, utnyttjandegrad etc., istället för att utgå från total auto-
matisering som ett generellt mål i underjordgruvor. 

I underjordbrytning har automatisering främst introducerats i blockrasoperationer där 
automatiserad utrustning kan separeras fysiskt från personal. I cykliska borrning/spräng-
ningsoperationer har man utvecklat produktionsborrning, fjärrstyrd lastning och betong-
sprutning, men lite är gjort i riktning mot integrerad automation.  

De tre skäl som sägs utgöra primära orsaker till automatiseringsförsöken är: 
Brist på personal/maskinoperatörer 
Behov av att minska kostnader/öka utnyttjandegrad hos utrustning 
Behov av att förbättra säkerheten för personalen 

Noort och McCarthy menar dock att gruvindustrin behöver göra realistiska bedömningar 
av det kommersiella värdet av full automatisering. Det är inte alls säkert att full automati-
sering verkligen ger en förbättrad totalekonomi. Det kan t.ex. visa sig att: 

Komplexa maskiner behöver en liknade arbetsmiljö som människor 
Maskinhaverier kan orsaka betydande produktionsstörningar 
Underhållet av många automatiserade utrustningar kan bli mycket kostsamt 
Mänskligt deltagande är önskvärt för att hantera brister och för att göra det 
möjligt med innovativa lösningar 

En välformulerad vision måste innehålla en klar bild av nuläget och en tidsram för när 
visionen ska uppnås. En sådan vision kan ena företag, industrier eller organisationer till 
samlade aktiviteter för att nå ett gemensamt mål. Mål som uppfattas som praktiskt omöj-
liga att uppnå leder till frustration och uppgivenhet och därför måste enligt Noort och 
McCarthy en vision om full automatisering alltid innehålla en kontroll av dess uppnå-
barhet.

Noort och McCarthy anser att en vision om full automatisering (inga människor befinner 
sig i produktions- och tillredningsområden, reparationer och underhåll sköts med fjärr-
styrda utrustningar eller i säkra verkstäder med god arbetsmiljö) måste innehålla grundlig 
omprövning av grunderna för gruvlayout, brytningsmetod och tillredning. 

Gruvindustrin kan lära av biltillverkningen genom att tillämpa konceptet ”shared auto-
nomy” som ett realistiskt mål, där människor övervakar intelligenta maskiner och endast 
ingriper när det behövs. Genom detta kan man nå de flesta fördelarna med automatisering 
och undvika de flesta nackdelarna. Eftersom frihetsgraderna vid malmbrytning är betyd-
ligt större än vid biltillverkning och produktionsmiljön är svårare så kan man förvänta sig 
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att automatisering inte kan drivas lika långt inom gruvbrytningen som inom biltillverk-
ningsindustrin. Bilindustrin har lärt att likhetstecken inte kan sättas mellan automation 
och totaleffektivitet. Den nuvarande trenden inom bilindustrin är att automation tillämpas 
mera sparsamt och selektiv än tidigare. Det sociotekniska systemets funktion (hur 
människa-teknik-organisation fungerar som helhet) fokuseras i Japansk bilindustri, sna-
rare än enbart automatisering. Full automatisering bedöms i dag inte som kostnads-
effektiv inom bilindustrin. 

Noort och McCarthy analyserar drivkrafterna och skälen för automatisering inom gruv-
brytning och kommer fram till att full automatisering knappast kan motiveras ekonomiskt 
utan att drivkrafterna utgörs av behov av förbättrad arbetsmiljö och säkerhet samt behov 
av att attrahera personal när det råder personalbrist. Baserat på detta och det tekniska 
nuläget redovisar man ett förslag med viktiga delmål för industrin. Man delar upp målen 
tidsmässigt på tre delfaser:  

Fas 1 Fullt skyddade/slutna fordon  Nu +10 år framåt,  
Fas 2 Fjärrstyrda operationer   Nu +10-20 år framåt  
Fas 3 Full automation    Nu + mer än 20 år framåt. 

Fas 1 Fullt skyddade/slutna fordon 
Under denna fas så bör uppgifter som provtagning, mätning/kartering, underhåll, gruv-
byggnad successivt mekaniseras och kontrolleras av operatörer som arbetar från fordon 
som bär manipulatorer och som har säkerhetshytter. Hytterna ska i första hand hindra 
skador från fallande sten. Fordonen ska även ha vältskydd och automatiska kollissions-
skydd. Operatörerna ska vistas i säkerhetshytten under hela arbetspassen. Larm ska 
utlösas och produktion stoppas om någon tar sig ut ur fordonet inom ett aktivt produk-
tionsområde. 

Liknade säkerhetshytter integreras även i andra gruvmaskiner som borriggar, lastare, 
truckar, bergförstärkningsaggregat, sprutbetongaggregat etc. Grundtanken är att stenfall 
och krockar inte ska kunna skada personal, men även att personalen ska vistas i en god 
fysisk miljö. 

Fas 2 Fjärrstyrda operationer 
Denna fas innebär att personal flyttas till säkra kontrollrum där de fjärrövervakar och vid 
behov styr olika operationer. Inga människor ska behöva beträda produktionsområden 
som är i drift. 

Fas 3 Full automation 
Denna fas innebär att ett övergripande automationssystem införs och tillämpas. För att 
kunna uppnå denna fas krävs en grundläggande omformning av traditionella brytnings-
layouter som är baserade på dagens brytningsteknik. 

Författarna betonar att målen i Fas 1 är viktigast att uppnå och att behovet av genomföra 
Fas 2 och 3 i hög grad beror på hur väl man lyckas med Fas 1. Lyckas man mycket väl i 
Fas 1 minskar behoven av att genomföra Fas 2 och 3. 
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Bassan m.fl. (2008) beskriver arbetsdagen för en gruvarbetare år 2025. Beskrivningen 
görs ur ett sociotekniskt helhetsperspektiv där människa – teknik – organisation utgör ett 
system. År 2025 antas fjärrstyrning av operationer vara genomförd. Operatörerna har 
tillgång till avancerade analysverktyg vilket gör att de fattar bättre beslut för hela värde-
flödeskedjan. Automatiserade processer har bidragit till ett betydligt förbättrat affärs-
tänkande och organisering. Samarbete mellan funktioner har förbättrats, även tvärfunk-
tionellt. Det dagliga och rutinmässiga beslutsfattandet har i hög grad automatiserats. 
beslutsfattandet är baserat på en analysmodell som finns integrerad i företagets lednings-
system. Operatörer och ledning slipper därför dessa idag tidsödande sysslor. 

Informationsteknologin är mer flexibel och integrerad. Samarbete har utvecklats med 
entreprenörer, leverantörer av utrustningar, transportföretag, materialleverantörer och 
underhållsföretag. Detta har lett till att väsentligt färre personer åstadkommer betydligt 
mer. Organisationerna är tätt sammankopplade och har samma grundläggande mål. 
Organisationerna är sinsemellan transparenta (med synliga aktuella begränsningar och 
kapaciteter) vilket gör det möjligt att totaloptimera beslutsfattandet. 

Drivkrafterna bakom denna utveckling är främst utvecklandet av fjärrstyrningscentraler 
(ROCs), ett vidareutvecklat Internet (Web 2.0), serviceorienterad informationsarkitektur 
(SOA) samt ledningssystem för beslutsfattande i företag (EDM). Se figur nedan.

Figur 5: Drivkrafter för en integrerad värdekedja 
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I en fjärrstyrningscentral, ett ROC, samarbetar personal i olika operationer i hela den 
värdeskapande kedjan. Operationer som planering, fasta och mobila produktionsenheter, 
underhåll, miljöövervakning, inköp, logistik etc. koordineras från ett ROC som också 
utgör en samarbetscentral för personal på olika driftställen och även externa aktörer. 
Sådana ROCs finns redan inom andra branscher (rymd, militär, petroleum) och gruv-
branschen kan dra nytta av det som redan är utvecklat. Ett vidareutvecklat Internet (Web 
2.0) kommer att underlätta globala kontakter (social networking, t.ex. My Space), 
informationssökning (t.ex. Google), informationssökning i kontext (t.ex. Wikipedia), en 
mängd andra tjänster t.ex. nyhetsförmedling. Utvecklingen av fjärrstyrningscentraler och 
Internet tillsammans med mer serviceinriktad informationsstruktur och utvecklade 
ledningssystem för beslutsfattande kommer att skapa både mer en mer affärsinriktad och 
automatiserad verksamhet. En utförligare diskussion utifrån ett organisatoriskt perspektiv 
finns på sid 32-33. 

Revuelta m.fl. (2008) redovisar planerna för en ny brytningsnivå för koppargruvan El 
Teniente, 8 mil söder om Santiago. Malmreserven under nuvarande brytningsnivåer är 
2000 miljoner ton och produktionstakten är i dag 137 000 ton per dag. Den nya produk-
tionsnivån ska from år 2017 ersätta nuvarande brytning och ska ökas till 180 000 ton per 
dag år 2026 och därefter hållas på den nivån i ytterligare 18 år. Planerna betecknas med 
El Teniente New Mine Level Project (NMLP) och beräknas bli det kostnadsmässigt 
största underjordprojektet i världen (3 miljarder US-dollar). 

Brytningen ska ske 350 m under den nuvarande avskärningsnivån och brytningsmetoden 
panel caving ska tillämpas. Se figur nedan. 

Figur 6: El Tenientes nya huvudnivå 
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Brytningen bedöms vara förenad med betydande risker bland annat på grund av ökade 
bergspänningar på grund av ökat brytningsdjup. Projektet har att hantera de följande 
säkerhetsriskerna:

Seismisk aktivitet, bristningar i bergmassan förknippade med ökat brytningsdjup 
Strukturella kollapser 
Större bergutfall från tak och ortväggar 
Upphäng i dragpunkter 
Vatten- och leröversvämningar i dragpunkter 
Kollisioner med och överkörningar av mobila utrustningar 
Bränder i dieselfordon och transportband 
Ras från bergssidor på transportvägar i branta partier oj 

De medel mot riskerna som man har är främst satsningar på ny modern teknologi samt 
realtidsövervakning av bergmassornas uppträdande. 

NMLP kan betraktas som ett s.k. Greenfield-projekt genom att det har lång framför-
hållning och kan planeras närmast fristående från nuvarande brytning. Man har valt att 
utforma den nya brytningen med en enda avskärningsnivå vilket gör det möjligt att 
centralisera all logistik och service. Likaså har man en enda dräneringsnivå som samlar 
upp inläckande vatten innan det pumpas upp till ytan. Ventilationssystemet kommer att 
utformas så att lufttillförsel och –evakuering kan ske till arbetsområden där det för till-
fället finns behov. Malmen kommer att transporteras till dagen med hjälp av transport-
band (B = 2134 mm). NMLP kännetecknas av energieffektiva lösningar beträffande 
system för ventilation, dränering och malmtransporter. 

Figur 7: Huvudtransporttunnlar för malm respektive personal. 
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Vidare kommer man att satsa på processautomatisering och fjärrstyrning/kontroll men 
även på modern ledning inom Human Resources och underhåll. Kontrollrum kommer att 
placeras 5 mil från själva gruvan. Man ska minimera antalet underjordsarbetare och 
istället fjärrstyra olika maskiner. Man gör det av säkerhets- och arbetsmiljöskäl, men 
även för att öka produktivitet genom längre effektiv arbetstid, förbättrad efterlevnad och 
kontroll av dragförlopp, förbättrad köreffektivitet hos utrustning, minskat underhålls-
behov, processoptimering tack vare online information i realtid, snabbare hantering av 
oförutsedda händelser, lägre bränsle- och energikostnader. De processer och den utrust-
ning som ska kunna fjärrstyras är följande: 

Semiautomatiska LHD-maskiner för malmlastning från dragpunkter 
Skutsprängningsriggar
Hydrauliska skuthammare 
Malmtruckar 
Malmtappar 
Malmtransportband 
Ventilationssystem 
Bergmekaniska instrument och sensorer 

I utformningen av den nya nivå kommer man att använda sig av nya lösningar för att 
initiera och förbättra själva blockningsprocessen, men vad denna teknik går ut på redo-
visas inte närmare. Man har också lagt ned stor möda på att utforma layouten så riskerna 
för strukturella kollapser ska minimeras. Här har layoutplanerarna samarbetat nära med 
ett bergmekaniskt expertteam. Det har också varit viktigt att utforma layouten så att 
brytning på ännu djupare nivåer, med start år 2050, underlättas. 

Figur 8: Utlastningsnivåns layout har utformats för att minimera risken för strukturella kollapser 
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Beträffande behovet av ytterligare teknikutveckling för man fram följande områden: 
Elektriska truckar (trolley och batteri) som ersätter dieseldrivna 
Elektriska LHD-maskiner (trolley och batteri) som ersätter dieseldrivna 
Laddningsbara fordonsbatterier med högre kapacitet och mindre storlek 
Fjärrstyrda skutsprängningsriggar
Fullortsborrningsaggregat för tillredning 
Behandling och efterbehandling av förorenat gruvvatten 

För att hindra störningar i malmtransporter, krossning och anrikningsprocess finns det 
även ett klart behov av att utveckla metalldetektorer, röntgen och annan utrustning för att 
automatiskt rensa bort större skade- och driftstopprisker i form av bergbult, stålbalkar, 
vajer, räls, träslipers, trästöttor etc. Detta är speciellt viktigt med tanke på att all malm ska 
forslas ut från gruvan på ett enda transportband. 

Avslutningsvis betonar författarna att projektet är en utmärkt möjlighet att införa förbätt-
ringar som definierar den framtida brytningsverksamheten. Många planerade föränd-
ringar är redan utvecklade medan andra behöver utvecklas ytterligare. Gruvföretaget 
bedömer att samarbete med och stöd från maskin- och utrustningsleverantörer kommer 
att vara avgörande för hur framgångsrikt projektet blir. Genom projektets storlek bedö-
mer man dock att leverantörerna ska ha ett starkt incitament att satsa i utvecklings-
projektet.

Weiner (2008) presenterade på ett systematiskt sätt Herrenknecht AGs utrustningar för 
mekaniserad tunnelborrning för gruvapplikationer. Principerna och begränsningarna för 
stigortsborrning och olika varianter av schaktsänkning redovisades. Se figur 9-12 och 
tabell 1 nedan. 

Figur 9: Stigortsborrning 
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Figur 10: Schaktsänkning Full Face 

Figur 11: Schaktsänkning V Mole 
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Tabell 1: Jämförelse mellan olika schaktborrningsmetoder 

Weiner hävdar att fullborrning av djupa schakt är snabbare och billigare än konventionell 
teknik. Den kräver lägre bemanning och minskar även olycksfallsriskerna. Överberg-
uttaget vid konventionell drivning (upp till 15 %) kan minskas eller elimineras. Behovet 
av att klä eller lina (gjuta in) schaktväggarna minimeras. De totala kostnads- och tids-
besparingarna uppskattas av Weiner till ca 25-30 % jämfört med konventionell schakt-
sänkningsteknik.

Idag är schaktdjup mellan 1 500 och 2 000 m inte ovanliga. Med en nyutvecklad utrust-
ning från Herrenknecht ska man även kunna driva schakt ned till mellan 2 000 till 2 700 
m djup. Konceptet ska innehålla Full Face-teknik, hydraulisk transport samt automatiska 
lining system. 

Neråtlutande schakt konstrueras inte i lika hög grad som vertikala schakt. Neråtlutande 
schakt kan dock borras med konventionella TBM-maskiner för horisontell drivning utan 
att större modifikationer behöver göras. Därför bör tekniken vara attraktiv i gruvsamman-
hang, även för drivning med små diametrar. T.ex. är Micro Gripper en TBM-maskin som 
driva ort med dimetrar ned till 2.8 m. Det finns även s.k. Box Hole Machines som kan 
driva uppåtriktade lutande schakt, för t.ex. öppningsstigar i nya skivpallrum eller för 
utlastningsstigar, se nedan. 
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Figur 12: Box Hole maskin i drift 

Herrenknecht har även utvecklat (men ännu ej byggt) ett koncept (Reef Miner) som 
medger utbrytning av tunna avlånga och slingrande formationer i hårda bergarter. Utrust-
ningen ska fjärrstyras. Säkerhetsmässigt är konceptet överlägset konventionell teknik 
anser Weiner. Hur konkurrenskraftig tekniken är uttryckt i ekonomiska termer är ännu ej 
utvärderat.

Weiner konstaterar avslutningsvis att det finns ett antal applikationer där fullborrnings-
teknik är konkurrenskraftig jämfört med konventionell teknik, framförallt är den säker-
hetsmässigt mycket bättre. I framtida gruvbrytning, med ökade säkerhetskrav och med 
svårigheter att rekrytera kompetent personal, talar detta för att fullortsdrivning kommer 
att vara ett framgångsrikt alternativ på lång sikt. 

Schmitt m.fl. (2008) skriver om gruvbrytning och utforskningen av rymden. Artikeln 
handlar primärt inte om mineral och energiutvinning på andra himlakroppar utan om hur 
gruvindustri och rymdindustri kan dra nytta av varandras speciella kompetenser. Förfat-
tarna föreslår att ett strategiskt partnerskap utvecklas mellan branscherna och deras spets-
forskning. Rymdindustrin kan lära sig utvinna värdefulla mineral i rymden och gruv-
industrin kan få tillgång till teknologi som gör det möjligt att förbättra mineralutvinning 
på jorden. 

Båda industrierna opererar i miljöer som kan betraktas som mycket svåra. Schmitt m.fl. 
beskriver ett urval av teknikområden, enligt nedan, där ett kompetensutbyte bedömts som 
intressant för gruvindustrin. 

Fjärrstyrda operationer 
Autonoma robotfordon 
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Mikrosensorteknologi
Fjärrsensorteknologi
Trådlös kommunikation 
Intelligent planering (snabb dynamisk planering med datorstöd) 

Författarna anser att gruvbranschen utan alltför stora insatser kan nå stora förbättringar då 
det gäller automation och fjärrstyrning genom att utnyttja och anpassa det som rymd-
industrin redan utvecklat. Det som krävs är en vilja att göra det och att samarbeta med de 
partners som redan har erfarenhet av teknologierna. 

Nix (2008) redovisar teknik för att positionera, lokalisera och hålla kontroll på fordon i 
dagbrott (Fleet Management). Sådan teknik baseras normalt på Global Positioning 
System (GPS). Andra liknande system men med högre mätnoggrannhet är baserade på 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS). I dagbrott finns det dock vissa områden där 
sådan positionering är omöjlig pga. att signalerna skuggas. Nix redovisar ett komplet-
terande trådlöst positioneringssystem (Locata) som gör det möjligt att positionsbestämma 
med centimeternoggrannhet i hela dagbrottet och dess omgivningar. Master placeras ut 
runt dagbrottet där GNSS- och Locata-mottagare placeras och samverkar i ett trådlöst 
nätverk. Högre positioneringsnoggrannhet förbättrar enligt Nix både produktivitet och 
säkerhet, samt utgör en förutsättning för automatisering. 

Jarosz och Zahiri (2008) samt Ge m.fl. (2008) presenterade två papers om Interfero-
metic Synthetic Aperture Radar (InSAR) som är en relativt nyutvecklad teknik för upp-
mätning av stora landytor. Mätningarna utförs från satellit och genom att kombinera flera 
bilder med olika vinklar kan man få mätresultat med centimeternoggrannhet (i vissa fall 
millimeternoggrannhet). Mätningarna redovisas i GPS-koordinater och kan jämföras över 
tid. Tekniken är kostnadseffektiv jämfört med konventionella mätningar och kan vara 
lämplig för till exempel övervakning av rörelser i dammar eller ett dagbrotts utbredning. 
Det är även möjligt att följa förändringar i vegetationen. 

Lenard och Booth (2008) redovisar hur Kennecott Utah Copper Cooperation använder 
s.k. BreadCrumb radio för att skapa ett trådlöst, mobilt och självläkande nätverk vid The 
Bingham Canyon Copper Mine, världens största koppardagbrott. Nätverkstekniken 
BreadCrumb är ursprungligen utvecklad för militära ändamål men har i dagbrottet 
anpassats för att hantera mer än 300 mobila enheter. Med hjälp av programvaran Rajant
InstaMesh sammanbinds i realtid grävskopor, truckar, pumpar, laptops och annan 
produktionsutrustning. Data- och röstkommunikation sker i ett nätverk som automatiskt 
väljer bästa signalväg för maximal bandvidd och prestanda. I motsats till många andra 
typer av trådlösa nätverk så sker kommunikationen inte genom en enda central LAN-
controller utan varje BreadCrumb-radio kan bokstavligen ha flera hundra uppkopplingar 
tillgängliga. Tillgänglighet och driftsäkerhet blir därför mycket hög. Erfarenheterna av 
systemet är mycket goda. Under de tre första månaderna som systemet var i bruk sparade 
gruvan ca 3 miljoner dollar, främst tack vare att man kunde behovsanpassa maskin-
underhållet och hålla fler maskiner i produktion. 
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Figur 13: Den bästa signalvägen väljs automatiskt. 

Figur 14: Rörliga noder kopplas automatiskt om med närliggande delar av nätverket. 
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Figur 15: Hundratals rörliga noder kan hanteras samtidigt i nätverket. 

Kizil och Hancock (2008) redovisade ett försök med Internet-baserad fjärrstyrning av 
fordon. I ett försök med fjärrstyrning fick en operatör köra en truckmodell (försedd med 
Webkamera och laptop) längst en markerad s-formad linje som skulle följas. Sensorer på 
truckmodellen kände av och registrerade hur pass väl modellen följde linjen. Operatören 
såg körvägen i en monitor och styrde med hjälp av ratt samt reglerade fart med en pedal.  

Figur 16: Fjärrstyrd modell av truck 
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Figur 17: Representation på skärm genererad av WEB-kamera på modelltruck 

Försöket visade att fjärrstyrning med den aktuella teknologin var möjlig trots att det fanns 
fördröjningseffekter som försämrade fordonskontrollen. Författarna menar att man bör 
undersöka teknikens möjligheter även för mer komplexa uppgifter/maskinutrustning, med 
fler sensorer etc. Man vill även undersöka hur 3D VR istället för konventionell bildskärm 
skulle kunna kompensera för fördröjningseffekterna. En viktig slutsats som man drar är 
att en förenklad omgivning där det fjärrstyrda fordonet ska köra skulle öka möjligheterna 
för fjärrstyrning. Detta bör beaktas i nya gruvlayouter där man tänker införa fjärrstyrning. 

3.3. Säkerhet och arbetsmiljö 
Att säkerhetsfrågorna var viktiga och centrala vid konferensen framgår bland annat av att 
förste keynote speaker var R G Gürtunca från National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH) USA. Gürtunca (2008) redovisar att gruvindustrin i USA kommer 
att påverkas i hög grad av de kolgruvekatastrofer med många dödsfall som inträffat de 
senaste åren. Katastroferna har lett till ny hårdare lagstiftning som påverkar gruvarbe-
tarnas hälsa och säkerhet, men även ekonomin för gruvorna. I artikeln behandlas främst 
hur den nya lagstiftningen påverkan kolgruvindustrin. 

År 2006 kom Mine Improvment and New Emergency Response Act (MINER Act) som 
beslutades av USA: s kongress. Några av de viktigaste föreskrifterna i lagen kräver: 

Tvåvägs trådlös kommunikation och elektroniskt lokaliseringssystem inom tre års 
tid. Systemen ska göra det möjligt att lokalisera innestängd personal under jord. 
Varje gruva ska två erfarna räddningsteam som ska kunna rycka in inom en 
timmas tid. 
Nya strängare säkerhetsstandards för försegling av övergivna brytningsområden. 
Satsning på forskning och kontroll av gruvsäkerhet via NIOSH som idag har 245 
anställda som arbetar med gruvsäkerhetsfrågor. 

Gürtunca tar upp många saker som bara är relevanta för kolbrytning men även några 
frågor som är relevanta för annan brytning under jord, bland annat kommunikation med 
och lokalisering av personal i nödläge. Idag finns ännu inga system i USA som uppfyller 
ens de grundläggande kraven på nödlägeskommunikation, de ska fungera trots brand, 
explosion eller takinras, men man tror att ett eller två prototypsystem ska kunna utvecklas 
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till kommersiellt tillgängliga produkter inom några års tid. Tre av de mest lovande system 
beskrivs i artikeln och här nedan.

Pillar Innovations Leeky Feeder 
Systemet bygger på två stationer ovan jord som sinsemellan är sammankopplade med en 
fiberoptisk kabel. Via schakt och gruvorter är stationerna också sammankopplade med en 
läckande matarkabel under jord. Se figur nedan.  

Figur 18: Leaky Feeder - principskiss 

Även om matarkabeln skulle brytas i ett katastrofområde så kan området täckas från var 
sitt håll kring brottet. Systemet utnyttjar även antenner och lågkostnadskablar för att 
täcka de områden där man vill ha kommunikationsmöjlighet. Systemet är implementerat i 
Consol Energy Loveridge Mine, en stor och komplext uppbyggd kolgruva, för test och 
utvärdering.

L3 Communications Wireless Mesh 
Företaget utvecklar ett kommunikationssystem med nya digitala handsets som varje gruv-
arbetare ska bära. Det trådlösa nätverket är uppbyggt av fasta radionoder som förmedlar 
signalerna från headseten till avsedd mottagare, ovan jord eller till andra headsets under 
jord.
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Figur 19: Wireless Mesh - principskiss 

Om en fast nod inte skulle fungera kan fortfarande de övriga noderna kommunicera med 
varandra, direkt eller indirekt med hjälp av mellanliggande noder. Systemet är utformat 
med läckande matarkabel vilket också förbättrat systemets redundans. Ett headset kan 
också fungera som en förmedlare/återupprepare (repeater) för ett annat headset som inte 
är inom någon nods räckvidd. Systemet är även försett med back up i form av batterier, 
vilket gör att systemet fungerar även om den ordinarie elförsörjningen är bruten. Ett fullt 
fungerande system är planerat att införas i Senteniel Mine (Wolf Run Mining Company). 
L3 Communications planerar att kunna sälja system på marknaden redan 2009. 

Kutta Medium Frequency System 
Genom samarbete med US Army har NIOSH sponsrat en modifiering av mellanvågs-
system för kommunikation under jord. Sådana system har en stor potential att fungera bra 
i gruvmiljöer genom att sändare kan utnyttja befintliga metallstrukturer för så kallad  
”parasitisk” signalöverföring.
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Figur 20: Kutta Medium Frequency System - principskiss

Radiosändare har visat sig ha en räckvidd på över 3 km under jord tack vare denna form 
av signalöverföring i rörsystem, kabelsystem, rännor, räls etc. Signaler kan fångas upp 
var som helst längs sådana strukturer. Detta ger flera fördelar. Det krävs inte så många 
aktiva sändare/mottagare eftersom de kan placeras glest jämfört med andra typer av 
system. Ledningarna för signalöverföring kräver ingen strömförsörjning och även helt 
begravda strukturer fungerar för signalöverföring. Kommunikationssystemet är utformat 
för att fungera ihop med UHF/VHF-handset som används i system med läckande matar-
kabel. Detta medför att mellanvågssystemet är väldigt flexibelt och kostnadseffektivt. 
Arbete pågår för att få systemet godkänt för kommersiellt bruk pågår.  

Under 2009 planeras en NIOSH-sponsrad workshop om nödlägeskommunikation och 
lokalisering, Vid workshopen ska resultat från försök med olika system presenteras i 
syfte att hjälpa gruvföretag välja de system som bäst passar deras verksamhet så att de 
kan uppfylla kraven i MINER Act.

Ökad säkerhet – en stark drivkraft 
Vikten av att förbättra säkerheten för gruvpersonalen betonades även av ett flertal andra 
föredragshållare och ökad säkerhet sågs som en viktig drivkraft för utveckling av ny 
teknologi och för att kunna rekrytera personal i framtiden. Revuelta m.fl. (2008) som 
redovisar en planerad satsning i världens största koppargruva under jord betonar mycket 
kraftigt vikten av förbättrad säkerhet i den framtida verksamheten. Noort m.fl. (2008) 
som skriver om vägen mot automatiserad gruvbrytning anger att den viktigaste driv-
kraften bör vara förbättrad säkerhet och anger att ett viktigt delmål är att allt mänskligt 
underjordsarbete i brytningsområden alltid ska ske från fordon med säkerhetshytter som 
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skyddar mot stenfall och fysiskt dålig arbetsmiljö. Inget mänskligt arbete ska tillåtas 
utanför sådana hytter. Weiner (2008) poängterar tydligt säkerhetsaspekterna som en 
viktig drivkraft för utveckling och implementering av fullortsborrning inom gruvbrytning 
under jord. Kizil (2008) som tar upp fjärrstyrning argumenterar för att fjärrstyrning och 
automation ger ökad säkerhet. Nix (2008) som behandlar utveckling av positionerings- 
och lokaliseringssystem ser ökad säkerhet som viktig för utveckling av ny teknik. Ut-
veckling av VR-teknik och liknande för simulering av gruvmiljöer i utbildningssyfte 
betonar säkerhetsfrågor (Lucas m.fl. 2008; McMahan mfl 2008; Schofield 2008, Stothard 
mfl 2008). 

3.4. Organisation 
Bassan m fl (2008) som tidigare presenterats på sid 17-18 redovisade en artikel med det 
spännande namnet A day in the life of a mine worker in 2025. Denna artikel förutspår två 
grundläggande trender inom gruvindustrin, dels ökad processautomation och dels organi-
satorisk integration. Författarna menar att den ökade automatiseringsgraden både möjlig-
gör och kräver organisatoriska förändringar.

Produktionscentraler
Författarna förutspår att år 2025 har fjärrstyrning från produktionscentraler (författarna 
använder LKAB:s sjunde våning som ett exempel) och IT-systemintegrering implemen-
terats på bred front i gruvindustrin. Företagen använder automatiserad mobil brytnings-
utrusning, automatiserad processtyrning, sensorteknologi, avancerad analysteknologi och
service oriented architecture. Samarbetet sker med hjälp av Web 2.0, dvs. datorbaserade 
system för kommunikation och informationssökning, ungefär som Facebook, MySpace, 
Google, Wikipedia, eBay. Detta ger gruvföretagen bättre och informationsbaserade beslut 
längs hela värdekedjan.

Platt, lean och gränsöverskridande organisation 
Den ökade tekniknivån i kombination med en åldrande personalstyrka och brist på arbets-
kraft tvingar gruvföretagen att allt mer gå över till en platt organisation och ”lean organi-
sation” med multikompetenta arbetare som kan verka inom flera områden och funktioner 
inom företaget.  

En minimal arbetsstyrka är lokaliserad till själva gruvan och vid behov utökas den med 
hjälp av FIFO-arbetare (fly-in, fly-out). Den större delen av arbetskraften kommer att 
arbeta vid produktionscentraler (fjärrstyrningscentraler) som är lokaliserade i närliggande 
samhällen (byar/städer). Dessa produktionscentraler har ansvar för hela värdekedjan och 
omfattar alla produktionsfunktioner såsom planering, gruvdrift, underhåll, miljööver-
vakning, logistik, transport, uppköp och samordning av entreprenörer, leveranser mm. 
Här kopplas de olika verksamheterna/funktionerna ihop till ett produktionsflöde, en 
värdekedja, där alla delar har samma mål och alla ser samma helhet. Gemensam visuali-
sering av problem/begränsningar och möjligheter i systemet möjliggör för alla att opti-
mera hela kedjan istället för suboptimering av delar.  
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Nya yrkesroller för gruvarbetarna 
Operatörerna vid produktionscentralerna stöds av intelligenta beslutssystem som inte-
grerar komplex information från många funktioner och områden och förser operatörerna 
med information och analyser i realtid. Systemet är utformat så att bara den viktigaste 
informationen (avvikelser/problem i produktionen) är synlig vid en snabb blick, men 
operatören har tillgång till all information hela tiden. 

I så hög utsträckning som möjligt är besluten automatiserade och inbäddade i en enter-
prise decision managment (EDM) architecture. Detta tar hand om många av de annars 
tidskrävande dagliga detaljbesluten för såväl operatörer och management. Operatörerna 
får därför en mer övervakande roll och kan koncentrera sig på mer avancerad och 
komplex problemlösning som spänner över hela värdekedjan (produktionsflödet). Dels 
kan varje gruvarbetare arbeta i olika enheter/delar av gruvan och med olika typer av 
arbetsuppgifter. Dels samverkar gruvarbetarna med specialistteam bestående av gruv-
tekniker, anrikningsanalytiker, produktions-, logistik- och underhållsplanerare mm. 
Specialistteamen kallas in vid behov och kan snabbt simulera, analysera och justera 
produktionen. Collaborative visualisation rooms är ett viktigt redskap för detta. Yrkes-
rollen för gruvarbetarna kommer att alltmer innehålla tjänstearbete. 

The extended enterprise
Produktionscentralerna är också en miljö för globalt online samarbete med externa entre-
prenörer och leverantörer (t.ex. maskinförsäljare som kan sälja funktioner till gruvföre-
tagen istället för bara maskiner) – open collaboration, the extended enterprise. De olika 
aktörerna delar både risker, ansvar och vinster. En annan grundidé i detta är att också 
gruvarbetarna (likasom alla andra delar av produktionsflödet) levererar en ”funktion” 
istället för exempelvis malm.  

Knowledge management 
De multikompetenta arbetarna är, på individuell nivå, bärare av viktiga (både tysta och 
uttalade) kunskaper om företaget och produktionen. Hittills har sådana kunskaper främst 
överförts via socialisering, erfarenheter och informellt lärande. På grund av den mins-
kande personalstyrkan, den snabba personalomsättningen och det minskade rekryterings-
underlaget blir detta ett känsligt system. Därför är det viktigt att denna kunskap blir syn-
liggjord, kodifierad och ”uppfångad”, så att organisationen kan behålla den. Här lyfter 
författarna in Wikipedia som ett möjligt redskap. All personal har tillgång till systemet 
och förväntas att komplettera och uppdatera det kontinuerligt. Systemet ska även vara 
intelligent och själv (automatiskt, utan att någon frågar efter det) kunna göra proaktiva 
sökfunktioner. Systemet lagrar även de åtgärder som operatörerna gör, dvs. de sparas som 
kunskaper och kan såväl granskas som användas av arbetskamraterna.  

Visualisering 
En viktig del i kunskaperna och lärandet är att operatörerna ska ha online överblick över 
hela produktionen, veta var alla och allt är och hur det går. Eftersom mycket av arbetet 
utförs på distans (i produktionscentralerna och i collaborative visualisation rooms) blir 
det extra viktigt med synlighet och överblickbarhet. Det kan handla om interaktiva flyg-
bilder och markvyer som kombineras med detaljerade visualiseringar och grafiska bilder. 
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Kizil och Hancock (2008) beskriver främst en prototyp (skalmodell) av en fjärrstyrd 
truck och hur det fungerade att fjärrstyra den via Internet (se sid 27-28). Resultaten visar 
att det är möjligt (t.ex. tack vara packet delay mm samt etablerad och billig teknik). Folk 
kan hantera tekniken, bara de får vänja sig. Och många är ju redan vana vid dataspel. 
Eventuellt behövs specialutbildning. 

Det intressanta är att artikeln inleds med en diskussion om hur detta med internetbaserad 
fjärrstyrning av gruvmaskiner kommer att lösa effektivitets-, rekryterings- och arbets-
miljöproblem. Det kommer att minimera antalet personer som vistas i farlig miljö. Förfat-
tarna menar att detta gör att attraktiva arbeten kan skapas, arbeten som det blir lättare att 
rekrytera folk till. Personalen kan arbeta nära hemmet. Maskinerna kan köras från vilken 
plats som helst i världen. De kan använda sin kompetens i flera olika gruvor över hela 
världen. Detta möjliggör globala skift där alla arbetar dagtid. Detta medför att gruvföre-
tagen blir mindre beroende av lokalsamhället och den regionala identiteten. De blir inte 
heller beroende av arbetsplatskultur och yrkesidentitet (kön, etnicitet, språk etc.). Ett 
möjligt scenario är en liten tonårig tjej från Korea som kör truckarna i gruvan i Kiruna. 

Lenard och Booth (2008) (se även sid 25-27) menar att tillförlitlig kommunikation är 
avgörande för säker och effektiv gruvdrift. Denna artikel handlar om trådlösa kommuni-
kationsnätverk för dagbrottsbrytning och illustreras av Rajant Corporations system som 
används vid Bingham Canyon Copper Mine (Salt Lake City, Utah) som ägs av Rio Tinto. 
Nätverket är trådlöst bredband för utomhusbruk i svåra miljöer. Det är uppbyggt med 
mobila nätverkspunkter. Mobila enheter (truckar, lastare, pumpar, laptops och andra 
maskiner/utrustning, såväl bemannade som obemannade) kommunicerar med varandra i 
realtid. Nätverket konfigurerar och reparerar sig själv. Det är inte beroende av enskilda 
noder och behöver ingen administrator. Enheter kan flyttas, kopplas i och ur utan att man 
behöver göra någon inställning eller påverkan på systemet. 

Operatörerna använder systemet för att optimera underhållsscheman och för att hålla reda 
på maskinerna. Systemet är automatiskt och enkelt att använda. Det är ”användarvänligt” 
ur aspekten att det handlar om att reducera behovet av ”mänsklig påverkan”, pga. att folk 
inte är kunniga i IT.

Noort och McCarthy (2008) presenterade en artikel (se sid 15-16) som handlar om 
svårigheten att skapa helautomatiserad malmbrytning under jord. Man håller alltså på att 
ta små steg (inkrementell automation av del för del). Men än så länge har det inte tagits 
några större steg mot integrerad automation, dvs. helautomatiserad gruvbrytning. Möjlig-
heten att köra en gruva från ett kontor i ett närbeläget större samhälle verkar dock bli allt 
mer attraktivt, åtminstone som tanke. 

Helautomatiserad brytning borde minska driftkostnader genom att öka nyttjandegraden 
av maskinerna, reducerar antalet anställda, minskar behovet av stab (och andra stöd-
system) och minskar behovet av ventilation och andra arbetsmiljöåtgärder. Men det finns 
enligt författarna en hel del frågetecken kring lönsamheten i helautomation. Författarna 
betonar att den stora vinsten med automation är ökad personsäkerhet (health and safety) 
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och förbättrade möjligheter till rekrytering (bättre arbetsmiljö gör att företaget ses som en 
attraktiv arbetsgivare). Arbetsmoralen ökar om arbetarna får koncentrera sig på att utföra 
komplexa arbetsuppgifter, till exempel förbättringsåtgärder, istället för monotona upp-
gifter.

Författarna menar också att metoden att anpassa fjärrstyrning och automatisering efter 
dagens brytningsmetoder (inkrementell, stegvis automation av vissa delar, asfaltera 
kostigarna) inte fungerar – istället ska man göra tvärtom, dvs. anpassa brytningsmeto-
derna efter fjärrstyrningens idéer (dvs. integrerad automation, ändra hela systemet från 
grunden, bryta nya bättre vägar). För att göra detta behövs en gemensam vision, ett 
bottom-up-perspektiv och en realistisk tidplan. För detta krävs ett starkt ledarskap. 

Revuelta m.fl. (2008) redovisar planerna för en ny brytningsnivå för koppargruvan El 
Teniente, 8 mil söder om Santiago (Se sid 18). Gruvan planeras för en mycket hög 
tekniknivå med avancerad processautomatisering och fjärrstyrning som kommer att ske 
från ett kontrollrum kommer att placeras 5 mil från själva gruvan. Man ska minimera 
antalet underjordsarbetare och istället fjärrstyra olika maskiner.  

Då det gäller ett bättre utnyttjande av arbetskraften har man lagt ned ett betydande 
utredningsarbete för att hitta lösningar som ger högre arbetseffektivitet, lägre frånvaro 
och förbättrad livskvalitet för personalen. Ny teknologi i kombination med ny organi-
sation och bemanning kommer att medföra omfattande urval och utbildning av egen 
personal och entreprenörer som ska delta i verksamheten. Längre skifttider (12 h/skift) 
och de övriga personal- och organisationssatsningarna förväntas ge varje person: 

Fler effektiva arbetstimmar 
Fler vilotimmar 
Minskat antal arbetsdagar 
Minskad restid 

Den sammantagna effekten förväntas bli en avsevärt minskad kostnad för arbetskraften 
och en signifikant högre arbetsproduktivitet. 

Underhållsarbetet kommer att kräva mycket kompetent personal och därför planerar man 
både för rekryterings- och utbildningsinsatser inom området. System för underhåll ska 
vara baserade på informationssystem som ger relevant och högkvalitativ information. 
Underhåll av större och viktigare utrustning ska vara baserat på tillståndsövervakning 
(online och i realtid) Strategier och system för logistik och underhåll ska samoptimeras så 
att störningar undviks.

Abrahamsson och Johansson (2008) diskuterar den tekniska utvecklingen i LKABs 
Kirunagruva i ett historiskt perspektiv som sträcker sig över 50 år. Författarna diskuterar 
främst mekanisering och automatisering och hur det påverkat arbetets organisering där de 
anställdas yrkeskunskaper och identitet står i fokus. 

Den tekniska utvecklingen har i hög grad påverkat arbetets organisering och utförande. 
Ny teknik och automation har först introducerats i slutet av processkedjan för att sedan 
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tränga allt längre fram, och nu är även frontarbetet föremål för automatisering och fjärr-
styrning. Den tidigare så nödvändiga kunskapen om berget och dess egenskaper har till 
stor del ersatts med mer abstrakta kunskaper om hur system fungerar. Detta har påverkat 
gruvarbetarna så att den förhärskande macho-maskulina identiteten ersätts med en ny och 
mjukare attityd där säkerhet och kvalitet betonas. Att hantera denna problematik är en 
organisatorisk utmaning som gruvbolagen måste lära sig att hantera. 

Scoble och Laurence (2008) diskuterade framtidens gruvingenjörsutbildning, men 
författarna målar inledningsvis upp en bild av framtidens gruva: Teknikutvecklingen, t.ex. 
i form av automation, i kombination med förändringar i omvärlden som svårigheter att 
rekrytera och behålla personal, ökad global konkurrens, ökade krav på lärande, arbets-
miljöförbättringar, säkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar driver fram förändringar i 
gruvdriften, såväl tekniska som praktiska. Framtidens gruva kommer att vara en lärande 
organisation. Författarna menar att allt detta innebär helt nya roller och arbetsuppgifter 
för gruvingenjörerna. De kommer att få betydligt mer komplexa och mångsidiga ansvars-
områden. Detta medför att de måste ha en bred kompetens. Förutom att de måste vara väl 
grundade i såväl traditionell gruvteknik som den nya avancerade teknologin måste de 
även kunna hantera systemtänkande, innovation, förändringsarbete och ledarskap i multi-
disciplinära miljöer. Det måste finnas en förståelse för samspelet och beroendet mellan 
teknik, miljö, människa, organisation, ekonomi, samhälle mm. 

Författarna delar in de framtida gruvingenjörernas arbete/ansvar i tre kompetensområden: 
Människor (hälsa, arbetsmiljö, säkerhet, lärande, utbildning, kompetens, arbets-
tillfredsställelse, samhällsrelationer, regional utveckling) 
Miljö (yttre miljö, energi, vatten – green mining) 
Teknik

o traditionell gruvteknik (ventilation, geomekanik, bergfragmentation, in 
situ-processer) 

o ny teknologi (automation, robotik, dataprocesstyrning, informationssystem, 
systemsäkerhet, människa-maskin-kommunikation, integrerade hela pro-
duktionsflöden)

Lagstiftningen inom dessa tre områden förändras hela tiden och därför räcker det inte att 
läsa på lagen, utan man måste även förstå grunderna för den och kunna göra egna bedöm-
ningar av gruvan och dess design. Gruvingenjörerna måste bli mer generalister och
kunna fler ämnen, discipliner. Men en enskild persons kompetens kan inte omfatta allt 
detta på detaljnivå, utan det kommer att bli ett ökat behov av stöd från samverkan i multi-
disciplinära team. Detta ställer krav på social kompetens, etik, ledarskap, koordinering av 
komplexa projekt, förmåga att samarbeta i en multidisciplinär miljö, att arbeta med sitt 
eget lärande (life long learning) mm. Det kommer också att utvecklas ett behov av 
specialister inom de nya områdena (människa, miljö och ny teknik), dvs. flera olika 
varianter på gruvingenjör. Sammantaget innebär detta en uppmjukning, eller snarare en 
stor förändring, av gruvingenjörens gamla yrkesroll. 
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3.5- Utbildning 

3.5.1 Högskoleutbildning 
Hebblewhite var en keynote speaker som diskuterade högskoleutbildning (4-5 år) av 
gruvingenjörer (mining engineers, metallurgical engineering). Han konstaterade inled-
ningsvis att gruvbranschen har haft en ”kronisk” arbetskraftsbrist, mycket tack vara den 
långa perioden av kraftig tillväxt inom metall, malm och gruvområdet. Idag är det lite 
dystrare prognoser, global lågkonjunktur, aktievärden sjunker och Kina verkar sakta ned 
utvecklingsfarten. Gruvboomen håller alltså på att tonas ned, men den fortsätter och 
behovet av utbildad arbetskraft är fortfarande stort, större än tillgången. Det finns en stor 
brist på både arbetare och tjänstemän. Största bristen är på kvalificerade yrkesarbetare. 
Det finns ett uppskattat behov av 250 högskoleutbildade gruvingenjörer per år i 
Australien – och det examinerades ungefär 125 under år 2008 (men man har 290 första-
årsstudenter 2008).

En annan förändring som det är vikigt att anpassa sig till är globaliseringen. De stora 
gruvföretagen (BHP-Billiton, RioTinto, Newmont, Xstrata, Vale, Anglo, Barrick) är 
globala (finns i flera länder) och agerar på en global marknad. Projekt konkurrerar med 
varandra globalt och personal måste kunna röra på sig och verka i flera länder.

Ytterligare andra stora påverkande faktorer är den nya tekniken, automation, fjärrstyrning, 
nya maskiner, nya gruvbrytningsmetoder och inte minst nya sätt att organisera och leda 
företag.

Vilken sorts gruvingenjörer vill vi ha? 
Vi måste kunna attrahera lokal (indigenous) arbetskraft
Vi måste kunna ha välutbildade akademiker  
Vi måste kunna ha operatörer, underhållspersonal, tekniker mm som kan den nya 
tekniken (automation, fjärrstyrning) – som kompletterar och/eller ersätter den 
traditionella gruvingenjören 
Vi måste ha globalt medvetna gruvingenjörer 

För att klara av detta behövs: 
Öka attraktiviteten i att arbeta i en gruva, skapa karriärvägar (även för kvinnor) 
Globalisering av utbildning, tekniker och ingenjörer

o innehållsmässigt, språk, medvetenhet mm 
o utbildningsarrangörernas organisering bör följa industrins organisering – 

globalisering
Nationell samverkan i utbildningsprogram (t.ex. MEA) 

o lärarutbyte, nätverk, gemensamma kurser 
Modernisering av utbildning 

o effektivisering, pedagogik och uppläggning 
o använda industrin, även internationellt 
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Nya, okonventionella vägar genom högre utbildning 
o snabba upp vägarna in till industrin (t.ex. genom arbetsplatslärande) 
o möjligheter att studera samtidigt som man är anställd på ett företag 

(studera på halvfart, distanskurser) 
o kombinera med andra utbildningar, komma in från sidan, 

läsa ”gruvkurser” som en avslutning på annat program 
o forskarutbildning som cross-skilling och up-skilling 

VR-tekniker och miljöer i utbildning (både på universiteten och ute på gruvföre-
tagen)
Hålla fokus på social and human factors 

Scoble och Laurence (2008) diskuterar framtidens gruvingenjörsutbildning. Författarna 
inleder med en bild av framtidens gruva och vilka nya roller som gruvingenjören får (se 
sid 36) och författarna menar att detta måste gruvingenjörsutbildningarna anpassa sig till. 
Dagens utbildning som främst koncentrerar sig på traditionell gruvteknik räcker inte till. 
Utbildningen måste även kompletteras med moduler/inslag från andra ämnen (samhälls-
vetenskap, management, miljö, ekonomi, arbetsmiljö). Detta kan vara problematiskt 
eftersom mining schools på universiteten vanligen är tämligen små och ämnesmässigt 
snäva (trångsynta, isolerade). En möjlig väg är samverkan med andra discipliner på 
campus och ”hänga på” block från andra utbildningar på gruvingenjörsutbildningen. T.ex. 
för att möjliggöra olika avslutningar och specialiseringar (t.ex. människa, miljö och ny 
teknik).

En trolig utveckling är att utbildningen förlängs till masternivå (fem år), eftersom det är 
svårt att få plats med allt på fyra år.  

Eftersom mining schools periodvis (ofta) har ytterst få studenter är utbildningsprogram-
mens existens ibland hotad. Därför är det också viktigt med mer nationell och internatio-
nell samverkan. Författarna lyfter fram MEA, Mining Education Australia, som ett 
exempel där studenter från tre universitet (och tre stater) samläser de två sista åren i 
utbildningen.

Författarna betonar även vikten av att ändra pedagogiken till att bli mer engagerande, 
projektbaserad och närmare verkligheten. Man visar på goda exempel på inslag av 
praktik (4 mån) och arbetsplatslärande där studenterna får lära sig vissa praktiska och 
sociala moment (ledarskap, personlig utveckling) genom att tillbringa tid ute i industrin. 
De får handledning av yrkesaktiva gruvingenjörer.

En annan trolig utveckling är att utbildningarna även kommer att rikta in sig på redan 
yrkesverksamma ingenjörer inom olika områden (t.ex. människa, miljö och ny teknik), 
som vill komplettera med eller specialisera sig på gruvteknik – cross-training. Det kan 
handla om att läsa en avslutning i gruvteknik eller att läsa enstaka kurser. Det kan även 
handla om gruvingenjörer som kommit en bit i karriären och helt enkelt vill läsa vidare 
(life long learning), kanske för att uppdatera kunskaper, fördjupa sig eller låta karriären ta 
en ny riktning. Detta kräver en annan form av pedagogik och upplägg på utbildningen, 
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t.ex. ett större inslag av distanskurser (nätbaserade). Och det möjliggör – och kräver – att 
gruvföretaget blir en lärande organisation. Det livslånga lärandet måste erkännas och 
värderas högre, det måste finnas en integration av lärande och personlig utveckling i det 
vanliga gruvingenjörsarbetet.

3.5.2 Gruvarbetarutbildning 
Mallet och Orr (2008) presenterade en artikel som handlade om VR-verktyg (serious
gaming) som redskap i säkerhetsutbildning av gruvarbetare. En utgångspunkt är att det är 
en hög medelålder bland arbetare i gruvbranschen. Dessa erfarna gruvarbetare kan sitt 
jobb och många har expertkunskaper. Men inom 20 år har dessa pensionerats från sina 
arbeten. Det är därför viktigt för gruvföretagen att föra över kunskap från ”äldre” gruv-
arbetare till ”yngre”, att behålla kunskaperna i företaget. Det behövs nya, effektiva 
metoder för on-the-job-learning och storytelling, berättelser om jobbet (narrativa 
metoder). Kunskaperna måste samlas upp, dokumenteras, kontextualiseras, kodifieras och 
göras tillgängliga för fler – framför allt för nyanställda gruvarbetare. Berättelserna tjänar 
två syften, dels att levandegöra kunskapen för att skapa engagemang, och dels att 
kontextualisera, sätta in kunskaperna i ett sammanhang. Sammantaget underlättar detta 
inlärningen och förståelsen. Här kan datorisering, simulering och VR-teknik vara möjliga 
redskap för formaliserade och standardiserade scenarios med möjlighet till interaktion 
och erfarenhetsbaserat lärande. 

En annan utgångspunkt är att dagens unga och därmed framtidens gruvarbetare har en 
annan relation till IT och datorer än den äldre delen av arbetskraften. De yngre är betyd-
ligt mer vana vid datorer och komplexa kommunikations- och dataprogram. Datorer är en 
naturlig del av vardagen, till exempel genom spelkonsoler och dataspel som World of 
Warcraft. Därför är VR-tekniken mycket lämplig att använda. De yngre tenderar dock att 
vara lite mer otåliga och mindre uthålliga. Detta bör man ta hänsyn till när man lägger 
upp utbildningen. 

Artikeln handlar alltså om utveckling och testanvändning av serious gaming, ”dataspel”, i 
utbildning av gruvarbetare i arbetssäkerhet. Mer specifikt presenteras ett verktyg/program 
för utbildning i kartläsning/orientering i underjordskolgruvor som har utvecklats av 
NIOSH. En stor vinst med VR-tekniken är att studenterna (de nya gruvarbetarna) får 
möta deras kommande arbetsmiljö tidigt i sin utbildning och pröva ”röra” sig i den, men 
utan att utsättas för de faror som är förknippade med den. Studenterna ”vandra” i den 
virtuella gruvan, möta några medarbetare, svara på frågor, lösa uppgifter och problem 
som dyker upp. Erfarenheterna från textanvändningen verkar ha varit mest positiva.  

Hur viktigt är realismen frågar sig författarna. Riktigt snygga och avancerade miljöer och 
interaktiva moment är möjliga, men dyra och tar lång tid att göra. Snygg grafik är 
troligen bra för att fånga uppmärksamheten hos studenterna i början, men verkar inte ha 
så stor betydelser för lärandet i ett längre perspektiv. Det är viktigt att hitta en balans i 
detta. I exemplet som beskrivs i artikeln användes flera förenklingar. Medarbetarna som 
man möter är tämligen stela, vissa dörrar, boxar och maskiner går inte att öppna/användas
(fungerar mest som symboliska illustrationer), man rör sig bara i ett begränsat område 
(man kommer aldrig fram till brytningsområdet). Men nästa version, nästa spel/program, 
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som ska handla om evakuering kommer att ha fler möjligheter (t.ex. fler medarbetare, 
bättre kommunikation och interaktion, man får se gruvbrytning, maskiner kan användas, 
spelare kan spela mot varandra i samma spel). 

Lucas m.fl. (2008) diskuterade utbildning i säkerhetstänkande vid arbeten nära och med 
transportband (jfr McMahan nedan, samma forskargrupp). Artikeln tar sin utgångspunkt i 
olycksfall, risk och säkerhet. Det är många olyckor kring transportband, men författarna 
menar att de flesta skulle kunna undvikas genom förbättrad säkerhetsutbildning. Gruv-
arbetarna behöver bli bättre på att förstå vilka risker det finns och kunna identifiera dem 
för att undvika dem samt lära sig säkerhetsprocedurer och regler. VR-tekniken, t.ex. i 
form av simuleringar, är en etablerad metod för utbildning i gruvindustrin och ses som 
bättre än klassrumsundervisning. Tekniken erbjuder möjligheter att skapa verklighets-
troget problembaserat lärande (studenterna får lösa ”riktiga” uppgifter) i en miljö som 
inte är farlig.  

Artikeln beskriver en undervisningsmetod som bygger på dataspel och VE (virtual 
environments) för säkerhetsutbildning. Programmet innehåller en introduktionstur där 
studenten får lära sig säkerhetsprocedurer, att hitta risker, arbetsrutiner kring transport-
bandet och hur man skapar en säker miljö. Den förprogrammerade turen går längs bandet 
och studenten får titta på sex viktiga ”stationer” där information finns. Programmet inne-
håller också ett ”virtuellt skift” som testar studentens färdigheter att utföra vissa arbets-
uppgifter (genomföra startkontroll som innebär att hitta risker och åtgärda dem samt 
genomföra en uppstart av transportbandet). Sedan får studenten navigera fritt i miljön. 

Artikeln beskiver hur den virtuella miljön med transportbandet och dess animeringar 
modellerades fram samt hur informationen och övningarna gjordes. Programmet skapa-
des för vanliga dataskärmar, men det togs även fram en CAVE-version, alltså en virtuell 
fullskalemodell med visualisering på tre stora skärmar i rumsstorlek. Samma teknik 
används i McMahans artikel nedan.

McMahan m.fl. (2008) beskriver en VR-baserad metod för att utbilda gruvarbetare i 
säkerhet kring lasttruckar. Författarna för samma diskussion som i Lucas artikel ovan 
(samma forskargrupp) kring nyttan med VR-tekniken. De menar vidare att många 
olyckor i samband med truckarbete beror på brister i underhåll och inspektion. Det 
program som beskrivs i artikeln används för att utbilda i inspektion av truckar, alltså den 
inspektion som ska utföras innan skiftet startar. Programmet innehåller tre delar. Den 
första delen är en virtuell tur där studenten blir guidad runt trucken och blir visad vilka 
saker som är viktiga att kontrollera och vilka problem som kan finnas där. Den andra 
delen innebär att studenten får utföra en virtuell inspektion och samtidigt dokumenteras 
och utvärderas prestationen. Den tredje delen är en animering av inspektionen och detta 
kompletteras med en animering av konsekvenserna av eventuellt missade fel. Program-
met skrämmer alltså studenterna med ett worst-case-scenario för att de ska förstå hur 
viktigt det är att man inte glömmer någon del av inspektionen.  

Schofiled (2008) lyfter fram VR-tekniken som ett bra redskap i utbildning av gruv-
arbetare, men tar även upp en del problem med tekniken. Artikeln inleds med en beskriv-
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ning av VR-teknikens användning i utbildning av läkare, piloter och fordonsförare. 
Författaren menar att även om tekniken under många år använts på olika sätt i gruv-
sammanhang släpar gruvföretagens användning efter teknikutvecklingen. Det är framför 
de virtuella miljöerna med 3D-grafik och animeringar som används i gruvindustrin. Mer 
interaktiva simulatorer (liknande flygsimulatorer, körsimulatorer, virtuella operationer 
och olika dataspel där spelaren kan vara ”inne” i spelet) används inte. Författaren menar 
att denna teknik erbjuder utbildningsarrangörerna en stor potential, men också att tekni-
ken kräver viss eftertänksamhet. ”Spelformen” och den snygga grafiken skapar stort 
engagemang hos studenten och verkar övertygande, kanske överdrivet trovärdigt. Studen-
ten riskerar att tro allt för mycket på de bilder och den information som presenteras i 
programmet. Författaren tar upp några problem: navigering är svårt och skapar onödig 
förvirring, det är svårt att återskapa ljud, ljus/belysning, synfält och andra upplevelser. 
Visuella metaforer (symboler) kan verka förvirrande och bör undvikas i programmen/ 
spelen. Det finns en överdriven tro på att verklighetstrogna VR-filmer och miljöer är den 
enda teknik som behövs. Troligen behövs en blandning av medier (diagram, foton, text 
mm) mm för att presentera den nödvändiga informationen. Sammantaget menar förfat-
taren att tekniken givetvis bör användas, men det behövs fortsatt forskning om 
användarnas tolkning, lärande osv.

Skirde och Schmid (2008) presenterade en artikel som främst handlar om IT-infrastruk-
tur, för såväl underjords- som ovanjordsbrytning (t.ex. VR-baserade knowledge manage-
ment systems som en del av intelligenta kontrollrum), men författarna beskriver även hur 
VR-teknik i tio års tid framgångsrikt har använts i tyska gruvor för utbildning av gruv-
arbetare.

Stothard m.fl. (2008) försöker reda ut begreppen kring för VR i gruvindustrin genom att 
ta fram en taxonomi kring datoriserade visualiseringssystem och speciellt användningen 
av virtual environment (VE) och ”blandad verklighet”. Författarna menar att det grund-
läggande syftet med sådana VR-system är att möjliggöra för gruvarbetare/operatörer att 
träna, lära (och bevisa) kompetens för att på så sätt förbättra säkerheten i gruvan. Det 
handlar om att gruvarbetarna ska kunna upprätthålla en beredskap och fördjupa kunska-
perna genom att träna sig på såväl situationer som sällan händer som mer rutinartade 
arbetsuppgifter.

3.5. VR och IT 
Stothard m.fl. (2008) som redogör för en artikel (se ovan) som är skriven av en stor 
grupp författare (medlemmar av International Mining VR Group) som i andra konstel-
lationer skrivit många av artiklarna kring VR till denna konferens. Syftet med artikeln är 
att reda ut begreppen kring för VR i gruvindustrin, att klargöra definitionerna och ta fram 
en taxonomi kring datoriserade visualiseringssystem och speciellt användningen av 
virtual environment (VE) och ”blandad verklighet”. Författarna menar att det grund-
läggande syftet med sådana VR-system är att möjliggöra för gruvarbetare/operatörer att 
träna, lära (och bevisa) kompetens för att på så sätt förbättra säkerheten i gruvan. 

En stor mängd program och ”spel” finns färdiga att användas av gruvföretag, men det 
saknas fortfarande kunskaper om hur man använder dem på bästa sätt.  
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Några centrala begrepp på en skala från verklig verklighet till virtuell verklighet: 
Augmented reality handlar om verkliga bilder (live video) som digitaliseras, 
behandlas och kompletteras med datorgenererad grafik för att förstora/förstärka 
verkligheten.
Augmented virtuality handlar om datoriserade bilder (virtuella miljöer) som kom-
pletteras med verkliga objekt och/eller personer som kommunicerar och inter-
agerar (i real-tid) med den virtuella miljön. 
Virtual reality handlar om att användaren interagerar med en totalt virtuell miljö. 

Ytterligare centrala begrepp 
Omslutning/närvaro (immersive) handlar om i vilken grad användaren är om-
sluten av miljön, t.ex. möjliggöra känslan av att vara fysiskt närvarande inne i 
bilden (med hjälp av helrumsskärmar) trots att användaren är någon annanstans.
Interaktivitet handlar om användarens möjligheter att välja objekt på dataskärmen, 
få information från dem, diskutera med dem, manipulera dem etc. Detta kan göras 
via pekdon, rösten, rörelser och/eller automatiserad dokumentation av händelser. 
Haptic decive skapar en känsla av beröring. 
Orthoscopic handlar om hur bra bilden är (fri från optisk förvrängning) 

I figur 21 nedan visar författarna en utvecklad modell på hur ”skalan” från verklig 
verklighet till virtuell verklighet kan kopplas till gruvföretagens behov av VR. I riktigt 
farliga miljöer bör både utbildning och drift skötas med hjälp av VR. Här handlar det om 
att minimera anställdas (och alla andras också) exponering av gruvmiljön. I 
lågriskmiljöer fungerar det bra att träna i ”verkligheten” och i medelriskmiljöer 
passar ”blandad verklighet”.  

Figur 21: Gruvföretagens behov av VR 
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För att kunna skapa virtuella miljöer kan det behövas tillgång till konfidentiellt material 
(sånt som företaget inte vill ska komma ut) samt OEM (original equipment manufacturer). 
Det behövs också tillgång till de verkliga miljöerna och detta kan vara svårt att göra utan 
att utsätta någon för risker.

Författarna redovisar en tiogradig skala på olika visualiseringsverktyg – från videofilmer 
till hologram. De kompletterar sedan denna skala med bedömningar av innehållet och får 
på så sätt en matris. Författarna menar att innehållet är viktigt för acceptansen av tekni-
ken. Innehållet måste vara trovärdigt, t.ex. bygga på kärnkompetens från gruvarbetare. 
Innehållet måste också anpassas till den utbildningsnivå som finns bland de anställda i 
varje gruva. I vissa sammanhang kan grafiska bilder vara att föredra. Verktygen måste 
också vara anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras. Rätt sorts information måste 
gå att få där och när den behövs (t.ex. genom handdatorer, trådlöst bredband under jord). 

Bildkvaliteten och känslan av närvaro är två viktiga faktorer för acceptans av tekniken. 
Med bildkvalitet menas att simuleringarna och visualiseringarna måste se ut som och 
kännas som den egna gruvan. Bilderna måste vara trovärdiga. I bildkvalitet inkluderas 
också upplösningen. Bilderna måste kunna visa små och subtila delar av utrustningen och 
miljön. Med närvarokänsla menas rumslig medvetenhet med kopplingar till gruvans 
infrastruktur. Närvarokänslan förstärks av bilder i skala 1:1 och att bilderna verkligen ser 
ut som det gör i verkligheten. I framtiden kommer användarna att kunna se scenarios och 
panoramor som liknar verkligheten, dvs. genom att ändra huvudet eller röra på kroppen 
så ändras perspektivet.

En annan viktig del av innehållet är interaktion. Användarna ska kunna utforska den 
virtuella miljön och få kunskaper/lära sig genom att lösa problem (dvs. aktivt interager-
ande). Interaktion kan vara på många olika sätt och även här gör författarna en skala från 
statisk till flervägskommunikation med gruppdynamik och skapar en matris där den andra 
axeln är skalan från verklig verklighet till virtuell verklighet. 

Automatisk interaktion kan ske genom en ”avatar” eller intelligent aktör. Detta kan 
kopplas ihop med intelligenta analysverktyg och databaser, t.ex. att grafer eller andra 
avancerade beräkningar visas på kommando (genom att användaren ”rör” sig i den virtu-
ella miljön). Interaktionen kan även innebära ett ömsesidigt lärande där datorn lär sig vad 
användaren vet och vill veta. 

Bassan m.fl. (2008) förutspår två grundläggande trender inom gruvindustrin, dels ökad 
processautomation och dels organisatorisk integration. Författarna menar att den ökade 
automatiseringsgraden både möjliggör och kräver organisatoriska förändringar. (se även 
sid 17-18 resp. sid 32-33) 

År 2025 har fjärrstyrning från produktionscentraler och IT-systemintegrering implemen-
terats på bred front i gruvindustrin. Automatisering och avancerade analysmodeller kom-
pletteras med datorbaserade system för samarbete, kommunikation och informations-
sökning (ungefär som Facebook, MySpace, Google, Wikipedia, eBay). 
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De multikompetenta arbetarna är, på individuell nivå, bärare av viktiga (både tysta och 
uttalade) kunskaper om företaget och produktionen. På grund av den minskande personal-
styrkan är det viktigt att denna kunskap blir synliggjord, kodifierad och ”uppfångad”, så 
att organisationen kan behålla den. Här lyfter författarna in Wikipedia som en möjligt 
redskap. All personal har tillgång till systemet och förväntas att komplettera och upp-
datera det kontinuerligt. Systemet ska även vara intelligent och själv (automatiskt, utan 
att någon frågar efter det) kunna göra proaktiva sökfunktioner. Systemet lagrar även de 
åtgärder som operatörerna gör, dvs. de sparas som kunskaper och kan såväl granskas som 
användas av arbetskamraterna.  

En viktig del i kunskaperna och lärandet är att operatörerna ska ha online överblick över 
hela produktionen, veta var alla och allt är och hur det går. Eftersom mycket av arbetet 
utförs på distans (i produktionscentralerna och i collaborative visualisation rooms) blir 
det extra viktigt med synlighet och överblickbarhet. Det kan handla om interaktiva flyg-
bilder och markvyer som kombineras med detaljerade visualiseringar och grafiska bilder. 

Det fanns en serie artiklar som behandlar VR/IT och gruvsäkerhet. Mallet och Orr (2008)
artikel handlar om ”dataspel” för utbildning av gruvarbetare i säkerhetsfrågor (Se sid 39-
40). Lucas m.fl. (2008) presenterade en artikel om ”dataspel” och VR för utbildning av 
gruvarbetare i säkerhetsfrågor vid arbete med transportband. (Se sid 40). McMahan m.fl. 
(2008) presenterade också en artikel som handlar om ”dataspel” och VR för utbildning av 
gruvarbetare i säkerhetsfrågor vid arbete med lasttruckar. (Se sid 40). Schofiled (2008) 
lyfter fram VR-tekniken som ett bra redskap i utbildning av gruvarbetare, men tar även 
upp en del problem med tekniken. (Se sid 40-41) 

Skirde och Schmid (2008) presenterade en artikel som handlar om tyska underjords-
kolgruvor (svart kol) (se sid 41). Utgångspunkten är att brytning på stora djup (1200 m) 
inte är lönsamt och antalet gruvor och anställda minskar. Man befarar ett stort utflöde av 
kompetens. Gruvbrytningen är subventionerad, men detta kommer att avbrytas 2018. 
Gruvföretagen arbetar dock hårt med att effektivisera produktionen. De första försöken 
att automatisera brytningsutrustning (face equipment, long wall) genomfördes på 1980-
talet och har sedan etablerats. Därefter riktades ansträngningarna mot automatisering av 
transportsystemen, t.ex. självgående monorailsystem som introducerades 2007. Det över-
vakas av laserscanners, kameror, trådlös kommunikation mm. Nu har man lämnat iso-
lerade förbättringar av enskilda maskiner och fokuserar istället på att koppla ihop maski-
nerna till ett sammanhållet produktionssystem, dvs. integrering av hela produktions-
systemet. I och med detta blir IT-tekniken än viktigare och här inkluderas även besluts-
stöd, expertsystem och processtyrningssystem. Visionen för framtidens gruvbrytning är 
att gruvarbetarna är uppkopplade via IT och VR – och därigenom får stöd för drift och 
UH.

Artikeln handlar främst om IT-infrastruktur, för såväl underjords- som ovanjordsbrytning. 
På grund av den explosiva miljön måste tekniken vara säker (t.ex. mobiltelefoner, bred-
band, fickdatorer, videokameror, fiberoptik, access-punkter för WLAN speciellt utfor-
made för underjordsplacering). Det handlar dock främst om att använda etablerad teknik. 
VR-teknik har i tio års tid använts i tyska gruvor för utbildning av gruvarbetare, men nu 
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går man vidare med utveckling av VR-baserade knowledge management systems som en 
del av intelligenta kontrollrum. Ett exempel är knowledge-based maintenance system som
innehåller delar med fakta/information i VR-visualiseringar i realtid, t.ex. online service 
support och The knowledge miner, internetbaserade reparationsinstruktioner som liknar 
Wikipedia och Google-sökningar.  
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4. Slutsatser och reflexioner 

Nedan ska vi försöka summera några slutsatser man kan dra av konferensen och även 
reflektera över vad som inte behandlades. Det senare säger också en del om vad som 
händer i branschen. Vi börjar med slutsatserna. 

Framtidens gruva kommer att formas i en kontext där det gäller att producera till 
kostnader som bestäms i internationell konkurrens. Priserna på metaller och 
mineraler följer konjunkturcyklerna men på sikt finns det knappast någon tvekan 
om att efterfrågan är ökande. Stora nationer som Kina, Indien, Indonesien, 
Brasilien och hela Afrika kommer att kräva en större andel av konsumtionen 
vilket leder till att nya gruvor ständigt måste öppnas. Skillnaden mellan dessa 
länders ”per capita”-konsumtion och Västeuropas kan vara mer än 10 gånger 

Produktionsförutsättningarna kommer att präglas av att de närliggande och lättill-
gängliga malmerna bryts först. Malmerna blir samtidigt allt mer avlägsna eller 
hittas på större djup. Stora malmreserver finns under haven och det råder knap-
past något tvivel om att det på sikt kommer att utvecklas teknik för att till-
godogöra sig dessa. 

En annan styrande faktor är miljökraven som dels påverkar energiförbrukningen 
och dels hanteringen av restprodukter. Diskussionen om energiförbrukning är i 
hög grad kopplad till växthuseffekten och koldioxidutsläppen. Visserligen har inte 
alla nationer anslutit sig till Kyoto-fördraget men på sikt kommer någon form av 
samordning säkert att ske. Stora utvecklingsländer som Indien och Kina omfattas 
dock inte av utsläppsregleringen. Kostnaderna för utsläppsrätter kommer att bli en 
betydande faktor att beakta, särskilt för den produktion som förläggas i de mer ut-
vecklade länderna. 

Diskussionen om restprodukthanteringen handlar om att lämna så få spår efter sig 
i naturen som möjligt. Det får inte lämnas gifter som läcker ut i naturen och land-
skapsbilden ska återställas så långt det är möjligt. En lösning är att så mycket som 
möjligt av produktion och upparbetning kommer att ske under jord, in situ mining.
En sådan teknik saknar emellertid inte miljörisker och arbetsmiljörisker. Det 
gäller att ha kontroll över vattenflödena i bergmassorna så att det inte uppstår en 
oönskad urlakning och att gruvarbetarnas hälsa och säkerhet sätts på spel. 

När det gäller vatten generellt så handlar det om att sluta flödena och återanvända 
processvatten så mycket som möjligt. Här ska reningen inom gruvan inte vara 
större än nödvändigt för att sedan bli mera fullständig innan vattnet förs åter till 
naturen.

Till miljödiskussionen finns även debatt om gruvnäringens sociala ansvar för den 
byggd där man etablerar ny verksamhet. Förutom att inte förstöra naturen så 
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handlar det om att bygga upp en stark teknisk och social infrastruktur som borgar 
för samhällets fortlevnad sedan gruvbrytningen upphört. 

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna står mycket högt på dagordningen och är en 
starkt drivkraft bakom automatiseringen. En generellt god och säker arbetsmiljö 
ses som en förutsättning för att rekrytera kvalificerad arbetskraft till avlägset 
belägna gruvor. Här avses ett brett arbetsmiljöbegrepp som inte bara fokuserar 
den fysiska arbetsmiljön utan även arbetsorganisatoriska frågor. När det gäller 
säkerhet så handlar det i första hand om underjordsarbete och lösningarna är kloka 
och medvetna val av olika grad av automation och fjärrstyrning.  

I USA görs betydande insatser på att utveckla kommunikationssystem för ökad 
säkerhet. Kommunikationssystemen bör även få positiva effekter på produktivitet, 
kvalitet i arbetet, samarbete etc. I första hand tänker man sig system för muntlig 
kommunikation men det vore intressant att se om systemen också kan hantera 
bildinformation. Gruvarbetare som är försedda med minikameror skulle till 
vardags och i nödsituationer kunna förse sina kollegor och sin ledning med 
information som idag är svår att förmedla muntligt (Gürtunca 2008). Bärbar 
videokommunikationsteknik utvecklas också i de tyska kolgruvorna (Skirde, 
Schmid 2008) 

Ett koncept som liknar utvecklingen i LKAB är Noorts och McCarthys (2008) 
förslag till tre på varandra följande faser för att få säker underjordsbrytning. Den 
första fasen innebär att allt arbete sker från fordon som har säkerhetshytter som i 
första hand hindrar skador från fallande sten men som också kan förses med 
betydande komfort. Den andra fasen innebär att personal flyttas till säkra 
kontrollrum där de fjärrövervakar och vid behov styr olika operationer. Den tredje 
fasen innebär att ett övergripande automationssystem införs och tillämpas.  

Många intressanta idéer om automatisering fördes fram. Kanske mest intressant 
var tankarna att vända på designprocessen, dvs att man ska utgå från tankarna och 
kraven på den automatiserade gruvan och därefter utforma layouter och opera-
tioner så att de passar för automation och inte som nu försöka automatisera utifrån 
konventionella layouter och operationer. Det skulle vara intressant att se vad 
experter på industriell automation, med ett utvecklat systemtänkande, skulle före-
slå då det gäller krav på och lösningar för framtidens automatiserade gruvbrytning. 

Produktionscentraler skapar nya yrkesroller. Bassan et al förutspår en ökande 
grad av fjärrstyrning från produktionscentraler och collaborative visualisation 
rooms, gärna placerade i närliggande lokalsamhällen eller längre bort (andra 
världsdelar), där operatörerna har övervakande och koordinerande arbetsuppgifter 
längs hela värdekedjan. Operatörerna stöds av intelligenta och automatiserade 
beslutssystem och de använder web 2.0-system för global kommunikation, infor-
mationssökning och lärande. Deras arbeten får allt mer karaktär av tjänstearbete. 
De nya arbetsuppgifterna kräver en annan sorts kompetens. Förutom att kunna 
hantera avancerad datateknik måste gruvarbetarna kunna samverka med specia-
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listteam bestående av gruvtekniker, anrikningsanalytiker, produktions-, logistik- 
och underhållsplanerare mm. 

Det är också tydligt man tänker sig en annan sorts modell för arbetsorganisation
än den som finns idag, även om de flesta av artiklarna inte diskuterar eller 
problematiserar organisations-, kompetens- eller arbetsfrågor på någon detaljnivå. 
Dock nämns att man förväntar sig att automatisering ger förbättringar när det 
gäller rekrytering, arbetsmoral, arbetsmiljö och arbetssäkerhet. I några av 
artiklarna nämns bemanningssystem som bygger på fly-in-fly-out där man blir mer 
oberoende av ett lokalsamhälle samt att själva gruvorna, framför allt underjords-
verksamheten, kommer att ha en allt mindre bemanning. Det anses viktigt att 
skapa attraktiva och säkra arbeten. I några av artiklarna, se t.ex. Bassan et al, 
förutspås att gruvföretagen att allt mer kommer att gå över till en platt och ”lean” 
organisation med multikompetenta arbetare som kan verka inom flera områden 
och funktioner inom företaget. Förutom globaliseringen är det främst den ökade 
automatiseringsgraden som både möjliggör och kräver organisatoriska föränd-
ringar.

The extended business och open collaboration. Man tänker sig också att produk-
tionsorganisationen blir allt mer virtuell och gränslös i och med att produk-
tionsfunktioner såsom planering, gruvdrift, underhåll, miljöövervakning, logistik, 
transport, uppköp och samordning av externa entreprenörer, leveranser, kunder 
mm kopplas ihop till ett produktionsflöde, en värdekedja, där alla delar samma 
mål och alla ser samma helhet. Gemensam visualisering av problem/ begräns-
ningar och möjligheter i systemet möjliggör för alla att optimera hela kedjan 
istället för suboptimering av delar. Här tänker man sig ett globalt samarbete som 
sträcker sig över företagets gränser – såväl interna som externa. 

Att gruvbranschen bör utöka sitt samarbete med andra branscher (rymd, flyg, 
militär etc) för att lära av vad de utvecklat bör också vara klart intressant och 
ömsesidigt nyttigt. Samarbete och partnerskap inom branschen, mellan många 
aktörer blir allt viktigare eftersom utvecklingsprojekt blir stora, dyra och kom-
plexa och därmed också svåra eller omöjliga att klara på egen hand.  

Det var en hel del som inte nämndes eller behandlades styvmoderligt på konferensen men 
som ändå har stor betydelse för hur den framtida gruvbrytningen kommer att gestalta sig. 
Vi ska nedan summera några reflexioner: 

En stor brist är att konferensen saknade en redovisning och diskussion om 
framtida visionära brytningstekniker. Mycket handlade om det som redan finns 
eller är på gång inom en snar framtid. Visserligen nämndes brytning från 
havsbotten och ute i rymden och även lakning, men en diskussion om den 
visionära underjordsbrytningen saknades. En sådan kan skapa helt nya förut-
sättningar för framtidens produktion. 
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Bergmekanikens framtida roll i gruvbrytningen togs nästan inte alls upp vid 
konferensen, trots att brytningsdjupen ökar och stabilitetsproblemen med dem. 
Bergmekanikens roll vid planering av layouter, brytningssekvenser, bergförstärk-
ning etc måste vara en central framtidsfråga. Även om bergmekaniken tas upp i 
andra forum/konferenser så var det märkligt lite sådant som behandlades vid 
denna konferens. 

Fullortsborrning/fräsning var också ett tämligen anonymt ämne vid konferensen 
trots att den bör vara mycket intressant ur ett säkerhetsperspektiv, både vid själva 
drivningen och även genom att den bör kunna skapa mer stabila orter eftersom 
sprängskador undviks. Fräsning bör också vara intressant för selektiv brytning av 
högvärdig malm i smala malmkroppar. 

Utveckling av produktionsborrning och sprängning för kontrollerad fragmentering 
nämndes knappast trots att det är två mycket avgörande och inledande operationer 
inom malmbrytningscykeln. Förbättringar av dessa operationer kan skapa 
betydande positiva effekter för efterföljande operationer.  

En brist i alla artiklarna (förutom Abrahamsson & Johansson) är att man inte ser 
(eller diskuterar) hur den nya tekniken påverkar yrkesidentitet eller arbetsplats-
kultur. Författarna för ingen kritisk diskussion om hur organisations- och kompe-
tensfrågorna påverkas. Vad händer med arbetsinnehållet? Blir det en utarmning 
(yrkeskunskaper behövs inte) eller fördjupning (möjligheter att göra andra/nya 
bedömningar)? Vem är det som ska utföra de nya arbetsuppgifterna? Dock nämns 
(på ett övergripande sätt) att man förväntar sig att automatisering ger förbättringar 
när det gäller rekrytering, arbetsmoral, arbetsmiljö och arbetssäkerhet. Men det 
finns ingen automatik i detta, utan här krävs analys och kloka åtgärder. 

I dagens gruvor finns redan ett betydande inslag av entreprenörer. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att anlita entreprenörer men på konferensen sa man 
inte så mycket om entreprenörernas roll i framtidens gruva. Inte minst borde det 
vara intressant att belysa hur säkerhetsaspekter bör hanteras med ett förväntat 
betydande inslag av entreprenörer i framtidens gruvor. 

En annan observation är den totala avsaknaden av ett genusperspektiv. Det är 
generellt en grabbig utgångspunkt i beskrivningen av framtidens gruvarbetare. 
Det verkar som om det bara är killar man tänker på. Var kommer kvinnor in?  

Ett stort intresse ägnades åt VR-tekniken, men det handlade nästan uteslutande 
om att använda VR som ett hjälpmedel i olika utbildningsinsatser. VR som ett 
planerings- och produktionsstyrningsinstrument diskuterades bara i begränsad 
omfattning. Här finns en stor potential där det gäller att utnyttja VR i realtid för 
att visualisera och styra produktionsprocessen. 
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