
DIGITALISERING OCH AUTOMATION I 
GRUVINDUSTRIN, GER ÖKAD EFFEKTIVITET OCH 
SÄKERHET 

Andreas Simoncic, Sandvik Mining and Rock Technology 

Sammanfattning 

Gruvutrustning som lastmaskiner, truckar, borraggregat, krossar m.fl. är viktiga 
komponenter i produktionskedjan i dagens underjordsgruvor. Dessa producerar 
kontinuerligt stora mängder data från systemens sensorer, instrument, kameror, 
navigationssystem och andra komponenter. 

Att kunna omvandla rå data från gruvutrustning, till kunskap genom att använda verktyg 
för data analys och system för att möjliggöra proaktiva beslut, i real-tid, är idag 
verklighet hos vissa gruvföretag. Tillgången till denna data i kombination med väl 
utbyggt infrastruktur för kommunikation med exempelvis WiFi, gör det möjligt att 
automatisera både fordon och processer och därmed få bättre kontroll över viktiga 
parametrar som tillgänglighet, resursutnyttjande, produktivitet och säkerhet.  

Sandvik fokuserar främst på tre områden i ramverket för vårt digitala erbjudande, som 
innehåller hårdvara, mjukvara och tjänster: 

 Autonom gruvutrustning (Automine, Autonomous equipment & features) 
 Ansluten gruvutrustning (MySandvik, Connected equipment) 
 Analys och processoptimering (Optimine, Analytics and process optimization) 

Sandvik har utvecklat och arbetat med system för automation och övervakning av 
utrustning för gruv- och anläggningsindustrin, under ett drygt decennium. Systemen och 
lösningarna har utvecklats genom åren i takt med tillgänglig teknologi samt praktiska 
erfarenheter hos och med våra kunder. Den installerade basen runt om världen är stor 
och erfarenheterna och referenserna är många. 
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Autonom gruvutrustning 

Gruvutrustning såsom lastmaskiner, truckar (gruvlastbilar) och riggar för borrning och 
bergförstärkning, kan idag automatiseras helt eller delvis.  

Med hjälp av en kombination av hård- och mjukvara samt trådlös kommunikation 
möjliggörs hel- eller delvis autonomi eller fjärrstyrning av olika gruvutrustningar för att 
dessa skall kunna stödja eller helt ta över tidigare manuella uppgifter och operatörer. 
Skälen för ett gruvföretag att investera i autonom teknologi är flera, men främst följande 
tre skäl för att uppnå säker och kosteffektiv gruvbrytning, Ökad produktion, Minskade 
kostnader och Hälsa/Säkerhet: 

 

 

Bild 1. Vinster med autonoma gruvfordon (Lastare och Truckar) 

 

1. Ökad produktion 
 Högre utnyttjandegrad av utrustning. Kontinuerlig drift, exempelvis en 

lastmaskin kan fortsätta nyttjas under skiftbyten, då man snabbare påbörjar 
arbetet om operatörsstationen är placerad ovan jord eller i ett bättre tillgängligt 
utrymme under jord. Maskinen kan återuppta produktion kort efter sprängning 
och behöver inte invänta vädring av spränggaser. 

 
 Högre hastighet i produktion. Autonoma lastmaskiner och truckar kan hålla en 

högre hastighet när fordonet transporterar sig mellan plats för lastning respektive 
lossning tack vare intelligensen i navigeringssystemen som säkerställer att 
fordonet undviker kontakt med omgivande tunnelväggar eller hinder och 
minimerar kollisionsskador. Högre hastighet ger fler cykler per fordon och skift 
som i sin tur innebär fler transporterade ton per skift. 
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 Högre tillgänglighet. Jämnare nyttjandegrad sliter mindre på fordonen och ger 

även längre livstid. Inga kollisionsskador på autonoma fordon. Fler timmar 
mellan reparationer (MTBR-Mean Time Between Repairs) och service (MTBS-
Mean Time Between Service). 
 

 Jämnare produktion. Genom att produktionen kan fortgå utan större avbrott över 
skiftbyten och längre raster samt vid sprängning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Mörk blå färg (Today) visar effektiv produktion (lastning och/eller 
trucktransport) över ett dygn. Orange färg (Information) visar ökning av effektivitet i 
produktion med hjälp av system för bl.a. produktionsplanering, positionering m.fl. och 
kommunikation. Ljusblå färg (Automation) visar hur automation/autonomi jämnar ut 
produktionen genom att möjliggöra fortsatt produktion genom skiftbyten, lunch, 
sprängning m.m.  

 
2. Reducerad kostnad 

 OPEX (Operationella kostnader). Färre reparationer per maskin och förlängd 
livstid ger lägre ägandekostnad. 

 CAPEX (Investeringskostnader). En operatör kan hantera fler fordon samtidigt. 
Färre fordon krävs för att uppnå samma resultat som tidigare. Lägre 
lönekostnader och inköpskostnader. 
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3. Förbättrad hälsa och säkerhet 
 Minimera exponering av osäkra områden under jord. Genom att placera 

fordonsoperatörer ovan jord eller på säker plats i gruvan, minimeras berörd 
personal exponering av osäkra områden under jord. 

 Isolering av produktionsområden. Produktionsområden med opererande 
autonoma fordon spärras av från personal eller andra fordon/utrustningar, vilket 
helt tar bort risken för påkörningar och klämolyckor. 

 Arbetsmiljö. Maskinoperatörerna sitter i kontorsliknande miljö ovan jord eller 
motsvarande under jord och utsätts därmed inte för damm, vibrationer, oljud 
och andra risker. 

 

Automine
 
®, Sandvik´s lösning för Autonoma och Tele-Remotestyrda gruvmaskiner  

 

Bild 3. Sandvik Automine®  

 

 Automatiska produktionscykler 
‒ Snabb och precis automatisk transport och lossning av malm och gråberg 
‒ Assisterad lastning med ”Loader bucket fill assistance” eller Tele-

Remote. 
 Fjärrövervakning/Fjärroperatör 

‒ Övervakning av autonoma fordon. En operatör till en eller flera fordon. 
 Högsta nivån av säkerhetsstandard 
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‒ Systemet är designat i enlighet med hög säkerhetsstandard IEC/EN/AS 
62061 (Machinery)  

 Skalbara lösningar för olika brytningsmetoder 
‒ Automine Tele-Remote®, Individuell maskin med assisterad fjärrstyrning 
‒ Automine Lite®, för individuella lastmaskiner eller truckar i separata 

avgränsade produktionsområden. 
‒ Automine Multi Lite®, för en operatör som hanterar fler fordon i separata 

avgränsade produktionsområden 
‒ Automine Fleet®, för stora produktionsområden (typ Block Caving) med 

flera autonoma fordon i samma område, med automatisk trafik kontroll 
(Automated Traffic Control) 

 Integration med gruvans övriga IT-system 
‒ Dispatching och reporting 

Bild 4. Sandvik Automine®  
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Ansluten gruvutrustning 

My Sandvik/Optimine 

De flesta av dagens moderna gruvmaskiner kan idag leverera en mycket stor mängd 
data om hälsotillstånd, larm, utnyttjandegrad, produktivitet, driftdata och mycket mer. 

Dessa data kan överföras från maskinen till exempelvis ett kontrollcenter i real-tid via 
WiFi eller liknande, via USB eller överföring när respektive maskin passerar en WiFi 
hotspot. 

Datat överförs till SQL-databaser, som via web-browser interface eller 
rapportgenerering i olika format, kan presentera relevant information grafiskt och 
överskådligt. 

Värdet med ansluten maskinpark: 

 Öka maskinparkens tillgänglighet och reducera kostnader 
‒ Övervaka och mät utrustningens status och hälsotillstånd on-line. 

o Värde: Ger möjlighet att reagera snabbare för att åtgärda eller 
undvika problem 

‒ Identifiera felaktig användning av utrustning 
o Identifiera utbildningsbehov 

‒ Förbättra underhållsplanering genom att övervaka utrustningens 
hälsotillstånd 

o Få ett förutsägbart och hälsobaserat maskinunderhåll 
 Öka produktionen 

‒ Granska utrustningens utnyttjandegrad och produktivitet 

o Identifiera flaskhalsar och ineffektivitet  optimering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Sandvik monitorering  

Fleet status 

Active alerts 

Production

Active alerts
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Analys och processoptimering 

Det är sedan länge känt att nyttjandegraden av maskinutrustning i gruvor generellt är 
lägre inom gruvindustrin, i jämförelse med övrig industri.  

Att kunna optimera och anpassa sina resurser i produktion genom tillgång till rätt 
information, i rätt tid, ökar produktiviteten och utnyttjandegraden, vilket ofta leder till 
stora besparingar. Detta kallas ofta Data driven productivity (DDP).  

 

Bild 6. Resursutnyttjande i gruvindustrin (Källa MineLens McKinsey& Company, 2015) 
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Sandvik Optimine® 

Med hjälp av ansluten gruvutrustning, som rapporterar driftdata, status och 
hälsotillstånd till olika system kan man med hjälp av dessa identifiera eventuella 
problemområden och förbättringspotentialer. Sedan kan man fatta beslut om olika 
åtgärder för att förbättra driften. 

1. Identifiera problemområden och förbättringspotentialer 
‒ Big Data från Sandviks globala flotta och kundens egna flotta/system 

2. Förutse med noggrannhet 
‒ Data analys med hjälp av Optimine Analyzer och processoptimering. 

Proaktivitet, hitta problemen innan de uppstår 
3. Realisera värde genom effektiva åtgärder och insatser 

‒ Sandvik Optimine moduler 

 

Bild 7. Sandvik Optimine moduler 

 

Sandvik tjänster 

En omställning till högre grad av automation och digitalisering är en process som 
påverkar organisationen på alla nivåer, från ledning och genom hela organisationen. 
Detta kan vara utmanande och krävande, men nödvändigt förr eller senare om 
konkurrenskraften ska kunna bibehållas över tid.  

Sandvik erbjuder en bred tjänsteportfölj för att kunna stödja organisationer i förändring. 
Några exempel på tjänster som erbjuds: 

 Service- och underhållstjänster 
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 Proaktiv service 
 Teknisk rådgivning 
 Fleet management 
 Change management 
 Organisationscoaching 
 Gruvdesign & implementation 
 Granskning och optimering av produktion 
 Modeller & simulation 

 

Bild 8 Sandvik TH551i med AutoMine Trucking
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