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Sammanfattning 

Bultning är i många av Bolidens gruvor en flaskhals. Epiroc och Boliden startade därför 

arbetet med att tillsammans förbättra bultningsprocessen. Målet var att öka 

nyttjandegraden av bultriggarna med 20 %. Ambitionen var att detta skulle leda till en 

uthållig mätbar ökning av produktiviteten.  

Arbetet har genomförts genom att systematiskt analysera de begränsningar som håller 

tillbaka produktionen, genom att kombinera realtidsinformation från maskinerna med 

traditionella aktivitetsstudier.  

Analysen visade att bultningsprocessen påverkas av organisatoriska faktorer så som 

planering av arbetet och skiftformer. Analysen belyste även behov av tekniska lösningar 

för sekundära aktiviteter, exempelvis rengöring och blandning av cement. 

En del av projektet innebar förbättrad insamling av produktionsdata via Epirocs 

telematiksystem Certiq, för att i realtid kunna fortsätta mäta och presentera aktiviteter 

relaterade till produktion. Exempel på aktiviteter är transporttider till och från 

arbetsplats eller exakta tider för borrning och bultsättning. Denna information användes 

som underlag för fortsatt förbättringsarbete, då det gav möjlighet för operatörer på 

bultriggar att identifiera och förklara avvikelser i direkt anslutning till skiftet. 

Resultaten visar statistiskt säkra ökningar av bultarnas produktivitet för det skiftlag som 

ingick i arbetet. Planeringen kan nu ske baserat på analys av insamlade data, vilket ger 

bättre möjlighet att göra prognoser för när pågående aktiviteter förväntas bli klara. Detta 

planeras att användas för att förbättra Bolidens produktionsstyrning.  

Bakgrund 

Bultning är den operation som idag är begränsande i många av Bolidens gruvor. Den 

utgör flaskhals i den process som är värdeskapande och sätter därmed gränsen för hur 

många ton malm som gruvorna kan leverera idag. 
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En annan utmaning i gruvan är de variationer som finns. Det kan röra sig om bergets 

egenskaper, maskinernas hälsa och prestanda eller variationer och utmaningar i 

infrastrukturen. Detta leder till utmaningar i att planera och prognostisera arbetet och 

därmed blir uppgiften att optimera arbetet till ett konststycke. 

Tillsammans utgör dessa båda stor potential till förbättringar i den process som Boliden 

tjänar sin pengar på. Att minska variationerna har inte bara inverkan på produktivitet 

utan har stor effekt även på säkerheten.                      

Bultning 

Normalt är bultning den operation i salvcykeln som tar längst tid och även den 

operation som har de största tidsvariationerna. Då bultningen är flaskhals i flödet 

behöver det säkerställas att bultriggarna nyttjas optimalt. Det gäller att arbetet planeras 

för bultriggarna så att de nyttjas så effektivt som möjligt i produktionen, men också att 

den tiden de jobbar är så värdeskapande som möjligt. 

För att kunna åstadkomma det krävs det rätt information, i rätt tid, till rätt person. 

För att exemplifiera effektiv planering: Om en bultningsoperation normalt tar 4 timmar 

och variationen ligger på 20 % kan en mer slimmad plan göras med mindre tidsbuffert 

inlagd än i det fall bultningsoperationerna ligger på 4 timmar i snitt med en variation på 

60 %.  En mer optimerad plan innebär att fler bultningsoperationer kan planeras in per 

vecka/år eller i gruvans livstid men behålla sannolikheten att aktiviteterna blir 

genomförda i tid. 

För detta krävs rätt information, i rätt tid, till rätt person. 

För att exemplifiera värdeskapande arbete: Det kan vara skillnad på 4 timmars bultning 

och 4 timmars bultning. Finns det något i dessa 4 timmar som kan ändras och 

förbättras? Finns det något i dessa 60 % som kan standardiseras för att minska 

variationerna? 

Ligger det transport, påfyllning av material, justeringar, flyttar eller andra icke 

värdeskapande aktiviteter som kan påverkas? 

För att svara på detta krävs tillräckligt med information av tillräckligt god kvalité i 

tillräckligt god tid. Hos rätt person. 
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Figur 1:”The Five Focusing Steps”, Theory of constraints (TOC) 

Detta är anledningen till att Boliden tillsammans med Epiroc tog sig an denna 

automationsresa som vi kallar Boltopt, för att svara på frågan; 

- ”Hur kan vi med hjälp av att kombinera realtids-information från maskinerna 

med traditionella aktivitetsstudier få denna information?” 

En resa mot ökad automation 

För att ta identifiera och reducera tidstjuvar i bultningsprocessen har projektet 

genomförts i flera steg. Första steget handlar om att identifiera nuläget. Först därefter 

kan kontrollen utökas, optimeringar genomföras och ytterligare smarta lösningar börja 

användas. Allt under kontinuerlig uppföljning. 

  

Figur 2: Automationsresans fyra steg 

Resan mot ökad automation har delats in i fyra delar och dessa har tillsammans gett 

ökad kunskap och förståelse kring processen, där båda parter fått en större insyn och 

förståelse för varandras utmaningar.  
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Steg 1: Monitoring 

Det första steget handlade om att börja mäta. Kontroll på utgångsläget, ofta kallat 

baseline, behövdes för att skapa en utgångspunkt och senare beräkna och verifiera 

förbättringar. En viktig aktivitet i det här steget handlade om att identifiera de nyckeltal 

som skulle användas under projektet. För bultningsprocessen beslutades att antalet 

bultar satta per dag var ett bra mätetal. 

 

Figur 3: Första steget handlade om att börja mäta och identifiera rätt nyckeltal 

Den första aktivitet som startades var att samla in en stor mängd data från maskinerna 

via Certiq. Boliden hade Certiq sedan tidigare och det fanns därför en viss grunddata att 

utgå ifrån. Mängden information utökades, förbättrades och analyserades därefter 

specifikt för bultprocessen. Viktig information om hur maskinen användes, exempelvis 

när maskinen startade och stoppades, var under förflyttning eller utförde arbete, 

samkördes med information från en mängd andra datakällor från Bolidens egna system.  

Till det utfördes också en stor mängd aktivitetsstudier, där bl.a. maskinoperatörer, 

tekniker och planerare intervjuades för att ytterligare förstå processen och framför allt 

identifiera vad som hindrade den planerade verksamheten. 

Information från systemen samkördes, analyserades och diskuterades. Det framkom 

tidigt att många av analyserna som gjordes gav resultat som genast bekräftades av 

operatörerna. Engagemanget från operatörerna var en stor och viktig faktor i att hitta 

förbättringspotential. Med samtlig information fanns plötsligt en konkret bild av hur 

processen faktiskt ser ut, med verifierad information från flera olika system.  
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Figur 4: Fördelningen av antal bultar satta per dag varierade stort, här visas utgångsläget efter initial 

informationsinsamling med endast manuellt rapporterade bultar. Snittet låg på 2,8 bultar per timme, här summerat 

per dag.  

Steg 2: Control 

 
Nästa steg i resan mot ökad automation och produktivitet handlade om att börja ta 

kontroll och hitta delprocesser som hindrade eller försenade huvudaktiviteten, i det här 

fallet bultningsprocessen. Vad var det som skiljde en bra dag från en dålig dag?  

 
Figur 5: Andra steget handlade om att identifiera och förstå avvikande mönster 

Vissa dagar skedde ytterst lite produktion, men vad berodde det på? För att förstå 

orsaken bakom de sämre dagarna behövdes ytterligare analyser och diskussioner. Flera 

olika orsaker identifierades: 
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- Taxitjänst. Operatören som körde bultriggen var den som skjutsade sina kollegor 

till sina respektive arbetsplatser. Därmed försenades starten av 

bultningsaktiviteten. 

- Överlappande bultar ungefär en gång i veckan. 

- Vatten vid gavel eller dåligt förbered gavel. 

- Problem med logistik av förbrukningsartiklar, t.ex. bultar och cement som 

saknades eller fanns på fel ställe. 

- Prioritering av operatörer i hissen saknades, d.v.s. personer som skulle arbeta 

med kritiska delar av processen stod i samma kö som alla andra. 

 

 
Figur 6: Identifiering av dagar som stack ut och kunde betraktas som ytterst bra eller dåliga dagar 

Steg två handlade alltså om att förstå processen i verkligheten och analysera vad det var 

som påverkade de nyckeltal som identifierades i steg 1. I det här skedet handlade det om 

att se hur små delar av processen påverkade det större målet.  

 

Faktorer som påverkade utfallet var exempelvis vad som karaktäriserade en väl utförd 

aktivitet och hur man specificerade aktiviteten. Ofta påverkade kvaliteten på en process 

något som kom senare i kedjan av aktiviteter, vilket ofta inte synliggjordes tidigare i 

flödet. Vad och hur man mätte var därför viktigt. Antal bultar var inte nödvändigtvis 

tillräckligt. Att bultarna satt på rätt ställe och inte överlappade varandra var också 

viktiga faktorer att ta hänsyn till. 
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Steg 3: Optimize 

 
När de initiala utredningarna var klara blev det dags för steg 3, som handlade om att 

faktiskt göra något åt problemen som identifierats. Mätning och analys var bra, men gav 

ingen effekt utan åtgärder som planerats och genomförts. Här handlade det om att 

minska variabiliteten och få processen att bli mer stabil och förutsägbar. 

 
Figur 7: Det tredje steget handlade om hur man stabiliserar processen och ökar produktiviteten 

I optimeringsfasen låg ett stort fokus på stabilitet. För att nå en stabil process 

identifierade Boliden flera förbättringar för att reducera antalet mindre produktiva 

dagar.  

 

Exempel på förbättringar: 

- Omplanering av taxitjänst, så att rätt person kom till rätt plats på optimalt sätt. 

- Reducering av antal överlappande bultar genom att börja använda en 

maskinoption som kallas BoltView. Detta gav ca 4 timmar extra tid per maskin 

och vecka. 

- ”Första bulten i berget” började mätas och presenteras, d.v.s. klockslaget när 

första bulten sattes i berget. Detta påverkade även taxitjänsten så att operatörer 

självorganiserade sig att komma snabbare till maskin, något som gav ca 20 

minuter extra efter varje rast och skiftstart, vilket totalt blev 80 minuter per dag. 

- Ytterligare maskininformation loggades till Certiq för att ytterligare kunna mäta 

och följa upp variabiliteten. Även kvalitet på befintligt data ökades. 
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Figur 8: En jämförelse av antal bultar före förändringar (blått) och efter förändring (orange) 

Totalt gav förbättringarna i detta steg 800 fler bultar per månad. Det motsvarar upp 

emot två dagars bultning för en bultrigg. I övrigt var förutsättningarna desamma, d.v.s. 

samma maskin, samma berg, men olika skiftlag som fått vara delaktiga i processen. 

 

Steg 4: Autonomy 

 
De första tre stegen räckte långt för att komma underfund med, och möjliggöra en 

förbättring, inom processen. För att ta det ett steg till kan hela eller delar av det arbete 

som operatörerna gör ersättas med autonoma funktioner.  

 
Figur 9: Steg fyra handlar om ytterligare smarta funktioner i eller kring maskinerna 
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För att ta processen ytterligare ett steg finns flera val att göra, som handlar om att 

ytterligare förse maskinen med smarta funktioner. Några exempel på funktioner som 

kan användas för att förlänga tiden en bultmaskin arbetar: 

 

- Autonom borrning under rast. Maskinen borrar själv medan operatören tar paus. 

- Autonom mixning av cement 

 

Steg fyra planeras hos Boliden, men är inte genomfört ännu. Det beräknas att de båda 

ovanstående funktionerna tillsammans ska ge 15 extra hål per rast, vilket motsvarar ca 

2,5 % ökad produktion. 

 
Figur 10: När steg 4 införts beräknas nyckeltalet ”Antal bultar i berget” öka ytterligare 

Slutsats 

 
Projektet visade att en stor del av förbättringarna låg i de dagliga processerna. Planering 

av aktiviteter, logistik och material är viktigt, liksom vad som mäts för att uppnå rätt 

resultat. De nyckeltal som används ska spegla att processen går bra. Mäts fel sak kan 

resultatet möjligen bli bra för en mindre delprocess, men för den större processen kan 

det få motsatt effekt. Att tänka till vid val av nyckeltal är alltså viktigt. 

 

Kombinationen av personalens kunskap och engagemang samt den information som 

maskiner och system bidrog med gjorde tillsammans att aktiviteter kunde planeras och 

prioriteras mer effektivt. Samarbetet mellan Boliden och Epiroc gav statistiskt säkra 

ökningar av bultriggarnas produktivitet, vilket kan förbättra Bolidens 

produktionsstyrning. 
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