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ABSTRAKT 

En av de värsta saker som kan hända i en underjordsgruva är en brand. Tiden är knapp 

och det gäller att sätta människor i säkerhet snabbt. Utan ett stöd för detta är denna 

uppgift väldigt utmanande och svår att genomföra effektivt. Hur kan människor varnas? 

Hur vet man vem som är medveten om faran och vem som inte är det. Hur vet man 

vilka som är i säkerhet och inte? 

Den automatisering och optimering som har gjorts i dagbrott och ovanjordsprojekt 

under 30 år sker just nu under jord. Säkerhetssystemen som tidigare har varit relativt 

underutvecklade i underjordsmiljöer har numera tagit jättekliv i och med den rådande 

digitaliseringen.  

Förutom en förbättrad säkerhet, innebär detta stora möjligheter för gruv och 

tunnelindustrin att ta produktionseffektiviteten till nya höjder på ett säkrare sätt. Genom 

att kunna stänga loopen mellan skiftplaner och verklighet, integrera maskin och 

sensordata samt visualisera allt detta tillsammans med positionen av människor, fordon, 

maskiner och utrustning under jord i 3D kan både gruvledning såsom gruvpersonalen 

under jord få tillgång till beslutsstöd och därigenom ta bättre och snabbare beslut och 

därigenom öka sin konkurrenskraft. 

Denna artikel beskriver hur Mobilaris arbetar med sina revolutionerande lösningar för 

att ta gruvindustrin ut ur mörkret. 

 

UTMANINGAR I UNDERJORDSGRUVOR 

Produktion i underjordsgruvor är till stor del ett logistiskt problem. I och med att 

maskiner kan gå sönder, man måste ventilera ut spränggaser efter sprängning, 

människor skall transporteras ner och upp, människor skall ha matpauser, vissa 

maskiner måste transporteras ut ur ett produktionsområde före en annan maskin kan åka 

in osv så ligger normalt gavelutnyttjandet runt 25% för de flesta underjordsgruvorna. 

Detta innebär att om en gruva har arbetsskift som täcker hela dygnets 24 timmar får 

man endast ut 6 timmar/dygn av effektivt arbete på gaveln.  

Kan man öka gavelutnyttjandet med bibehållen flotta av maskiner (kostnader), kan man 

öka effektiviteten av produktionen avsevärt. Börjar man titta på vilka komponenter som 

bidrar till ett lågt gavelutnyttjande så kan man identifiera ett antal förbättringsområden: 

 ”Lågt hängande frukter” – dvs saker som händer som spiller dyrbar tid som är 

relativt enkelt att åtgärda om man bara vet om när och hur ofta de händer. 
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 En bättre korttidsplanering som tillåter omplanering under ett skift då problem 

uppstår 

 Olika metoder att detektera flaskhalsar i produktionen och bekämpa dem en efter 

en 

 Olika metoder att optimera maskinutnyttjandet 

Tittar vi på några av ”de lågt hängande frukterna” som är enkla att åtgärda om man bara 

är medveten om dem och när de inträffar kan vi tex se: 

 Maskiner går sönder – vilken maskin skall vi använda istället?  

 Jag har slut på bränsle, bergbultar, borrkronor etc, var fyller jag på dessa? 

 Plötsligt under en transport av ett långsamtgående fordon märker man sent 

omsider att vägen är blockerad – kanske av ett annat team som arbetar med 

bergförstärkning. Bara att börja backa långsamt och börja om igen. 

 Var är bultsättaren? Man letar maskiner gång på gång. Någon i förra skiftet 

parkerade den någonstans. 

 Man får oväntade möten i rampen och man tvingas stanna och backa långsamt 

 Hur hittar man som ny entreprenör till alla ställen i gruvan. 

 Man letar efter utrustningar tex en pump eller en skopa till en lastmaskin 

Det finns också mer komplicerade utmaningar såsom tex att få live feedback från skiftet 

så att man får reda på om en viss aktivitet är på tid eller ej. Eller hur pass bra man 

egentligen kör maskinerna. Får man ut det maskinutnyttjande man vill ha? 

En annan stor utmaning för underjordsgruvor är säkerhet. Bland det värsta som kan 

hända är en brand i en underjordsgruva. Om detta inträffar, uppstår en hel del 

utmaningar: 

 Hur kan jag varna alla i gruvan? 

 Om jag på något sätt kan varna människorna i gruvan, hur kan jag veta vilka 

som vet om faran och vilka som inte är medvetna om situationen? 

 Vilka människor är i säkerhet och vilka är utsatta för fara? 

 Vilka skall jag rädda först? 

Som ni ser finns det många akuta frågeställningar som dyker upp vid en krissituation. 

 

DIGITALISERING, ETT MÅSTE FÖR ATT VARA 

KONKURRENSKRAFTIG! 

Tänk dig att du är drottningen i en massiv bikupa. Från varje hörn av bikupan skickas 

nya data kontinuerligt till dig. Varje arbetare, varje verktyg, varje uppgift och dess 

framsteg, och varje hinder och eventuell fara. Du ser allt, för du är kopplad till allt - och 

alla. Detta är inte längre fiktion utan verklighet för den digitaliserade gruvindustrin som 
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utnyttjar den befintliga nya tekniken till fullo. Det är detta som avgör vilka som är 

vinnare och förlorare nästa gång råvarupriserna sjunker.   

Det viktiga är inte på vilken nivå man befinner sig just nu utan att det finns en vilja i 

organisationen att bli bättre och effektivare. En effektiviseringsroadmap skulle kunna se 

ut på följande sätt. 

Steg 1: ”Ingen aning alls – Ingen MOC (Mining Operational Centre/Driftcentral)” 

- Skiftplaneringsverktyg existerar men man saknar ett system som ger situationsövertag 

och ej heller en driftcentral. Skiftplaneringsverktyget skickar ut arbetsorder men då väl 

skiftet börjar är man rätt omedveten om hur det går. 

Steg 2: ”Monitorerande MOC” - Både skiftplaneringsverktyg och ett system för 

situationsövertag existerar, dock inte integrerade med varandra. Nu kan man skapa en 

driftcentral där man kan observera vad som händer i realtid. Om någon under jord ringer 

driftcentralen och har ett problem så kan man få en bild över situationen och ta rätt 

beslut snabbt. Ett vanligt värde här är ca 20% effektiviseringsökning jämfört med steg 

1. 

Steg 3: ”Operationell MOC” – Då skiftplaneringsverktyget är integrerat med systemet 

för situationsövertag samt med tablets i maskinerna så att arbetsorder kan skickas direkt 

har man grunden till att gå från att enbart monitorera till att bli operationell. Tex om en 

aktivitet startades sent eller tar längre tid än beräknat kan driftcentralen planera om 

kommande processteg bättre. Dvs nu kan personal i driftcentralen snabbt omplanera 

aktiviteter då problem uppstår under själva skiftet och öka chansen att effekten av ett 

problem blir liten. 

Steg 4: ”Optimerat maskinutnyttjande” – Om vi till steg 3 lägger till att vi får in 

maskin och produktionsdata från vår flotta av maskiner kan vi optimera 

maskinutnyttjandet och därigenom bli mer effektivare. Tex kanske vi kan se att 

maskinerna inte riktigt körs på ett optimalt sätt, kanske är en extra utbildning ett medel 

som får operatörerna att bli effektivare och köra maskinerna i automationsläge i högre 

grad. Att sedan jämföra detta med planeringsdata kan resultera i att vi kan korta tiden 

för vissa processteg vilket i sin tur leder till högre produktion.  
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Figur 1 Effektiviseringsroadmap 

 

MOBILARIS MINING INTELLIGENCE – EN NYCKEL TILL 

FRAMGÅNG 

Mobilaris Mining Intelligence ™, den kompletta lösningen för ökad säkerhet och 

oöverträffad effektivitet i moderna gruvor och tunnelprojekt, är ett helt öppet och 

anpassningsbart system som kan integreras med äldre och framtida kommunikations- 

och positioneringsteknologier. Enkelt sagt, Mobilaris Mining Intelligence ™ är nyckeln 

till den nya digitaliserade gruvindustrin. 

Mobilaris Mining Intelligence ™ har två sidor. Dels säkerhet och dels ökad 

produktionseffektivitet i form av ökat gavelutnyttjande. Tänk på lösningen som en 

schweizisk armékniv. Hur du använder den beror på din roll.  

Några exempel på hur det hjälper dig att bli säkrare och effektivare är: 

SITUATIONSÖVERTAG - Fixa alla de lågt hängande frukterna som bara slösar bort 

tiden och sänker gavelutnyttjandet. 

KORTTIDSPLANERING I REALTID – Slut loopen mellan planering och verklighet så 

att du kan gå från att bara övervaka till att bli operativ och kunna planera om under ett 

skift. 

OPTIMERA DIN MASKINUTVÄNDNING - Analysera maskindata vs planeringsdata 

för att optimera maskinutnyttjandet. 
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MASSLOKALISERING - En annan lågt hängande frukt som lokaliserar utrustning på 

ett mycket kostnadseffektivt sätt. 

TRAFIKSTYRNING - Minimera trafikstockningar och möjliggör smidiga och säkrare 

transporter. 

BEHOVSSTYRD VENTILATION - Minskande energikostnader genom att koppla 

ventilation till närvaro av maskiner i olika områden. 

UTRYMNING - Rädda liv genom att förkorta tiden för att evakuera gruvan i händelse 

av en nödsituation 

 

SITUATIONSÖVERTAG  
Det är bara att inse det – det är gavelutnyttjandet som betyder något (face utilization). 

Underjordisk gruvdrift är en komplex process med många logistiska utmaningar. 

I en icke-digitaliserad gruva utan system som Mobilaris Mining Intelligence ™ är det 

inte ovanligt att människor ödslar tid på att leta efter maskiner, letar efter utrustning, 

väntar vid trafikstockningar i smala tunnlar, väntar på leveranser, väntar på transporter 

etc. 

Allt detta tillsammans resulterar i mycket bortkastad tid som driver ner 

gavelutnyttjandet. 

I stället för bara en skannad "död" 2D-bild av en del av gruvan, tillhandahåller 

Mobilaris Mining Intelligence ™ en 3D-realtidsmodell där inte bara positionen för 

maskiner, fordon eller personal presenteras utan dessutom många andra 

informationskällor från korttids-planeringsdata till maskin- och produktionsdata eller 

andra sensorer. 

Mobilaris Mining Intelligence ™ är precis som en Google för din gruva som möjliggör 

en oöverträffad möjlighet för gruvpersonal att fatta rätt beslut snabbare än någonsin vid 

normala operationer såväl som under nödsituationer. Bara genom att använda en 

webbläsare kan någon personal med lämpliga åtkomsträttigheter använda den mycket 

intuitiva realtids 3D-visualiseringen av gruvan. 
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Figur 2 Realtids 3D vy av gruvan 

För att spåra alla maskiner, fordon och personal i realtid kan du använda taggar från alla 

leverantörer, inklusive våra egna, och använda en mängd olika teknologier. Wifi, mobil, 

RFID, UWB eller andra. Det beror helt på vilken typ av positioneringsnoggrannhet du 

syftar till och vilken infrastruktur som redan är tillgänglig för återanvändning. Med 

hjälp av passiva RFID-taggar kan massiva mängder utrustning spåras på ett 

kostnadseffektivt sätt med hjälp av vår Masslokaliserings funktion. 

All data lagras i en massiv databas som möjliggör KPI-spårning, rapporter och mer 

avancerade analysfunktioner som finner anomalier, mönster och likheter. 

 

KORTTIDSPLANERING I REALTID 

Genom att integrera planeringsdata från ett planeringssystem som Deswik (eller andra) 

till Mobilaris Mining Intelligence ™ samtidigt som vi vet var varje resurs är och vad de 

gör kan massivt kundvärde skapas genom att stänga loop mellan planering och 

verklighet - från bara övervakning för att bli operativ. 

Produktionsområden som ligger efter schemat kan automatiskt markeras, vilket gör att 

driftcentralens personal kan bli uppmärksammad och lösa problemet snabbt. 

Maskiner som har stått stilla mer än en bestämd tid kan bli identifierade och hamna i 

fokus. 

Med hjälp av Mobilaris Operators Client får maskinoperatörerna sina planerade 

aktiviteter direkt när de skapas eller uppdateras. När operatören startar, pausar eller 

markerar en aktivitet som färdig, skickas de aktuella datat direkt tillbaka till 

planeringssystemet. Genom detta blir personalen i driftcentralen inte överbelastade av 

massor av manuellt arbete utan istället tillåter dem att lösa eller hantera de verkliga 

problemen snabbt och smidigt. 

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare / Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknikdagen 2018



 

Figur 3 Korttidsplanering 

MASKINDATA INTEGRATION 

Integration med maskindata från olika leverantörer och visualisering av deras hälso- och 

driftsstatus möjliggör ett förbättrat maskinutnyttjande. 

Genom att jämföra hur maskiner hanteras jämfört med planen kan viktiga 

produktionsrelaterade KPIs erhållas för att förbättra verksamheten. Genom att analysera 

hur maskinerna används i olika delar av gruvan, kan bättre planeringsmallar erhållas. 

Eftersom produktionen i stor utsträckning är beroende av hur maskiner används är det 

viktigt att ha ett gott maskinutnyttjande. Om en analys visar att maskinutnyttjandet är 

lägre än vad som begärs kan operatörerna utbildas för att använda dem mer effektivt. 

Dessutom, genom att visualisera maskinens status och eventuella larm, kan 

driftcentralens personal göra ett mer intelligent val av vilka maskiner som ska användas. 
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Figur 4 Maskindataintegration 

 

TRAFIKKONTROLL 

MOBILARIS ONBOARD ™  

Alla som har arbetat i en underjordsgruva känner till de stora problemen som orsakas av 

trafikstockningar. 

Eftersom operatörer av maskiner och förare av fordon inte är medvetna om vad som 

händer framför dem tills det är för sent, går mycket tid till spillo genom att tvingas 

stanna och vänta tills en eller flera fordon har backat upp till närmaste parkering. 

Det finns olika lösningar på detta baserat på att man investerar i en kompletterande 

högprecisions-positionsteknik på de områden där mest trängsel uppstår. Som ett 

kostnadseffektivt alternativ till dessa man också utnyttja Mobilaris Hybrid Positioning 

™ 

Mobilaris tillvägagångssätt för att lösa detta problem är Mobilaris Onboard ™ -

lösningen, där förare kan få en liknande upplevelse precis som från en bilnavigator 

utomhus. Den mesta av informationen från Mobilaris Mining Intelligence ™ -backend 

blir tillgänglig offline i en tablet monterad i fordonet. 

Som förare kan du ange en destination och bli presenterad med den bästa rutten. 

Dessutom uppdateras föraren med information om hur långt bort inkommande trafik är. 

Detta gör det möjligt för föraren att få en trafikmedvetenhet som kommer att räcka för 

att lösa de flesta av de vanliga trafikstockningarna 
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Figur 5 Mobilaris Onboard 

BEHOVSSTYRD VENTILATION 

Det finns sätt att skapa lösningar för ventilation vid behov. Vissa lösningar innefattar 

fjärrkontroller som gör det möjligt för operatörerna att sätta på eller stänga av 

ventilation manuellt. Detta kan fungera i många fall men ofta glömmer operatörerna att 

stänga av den så att fläktar fortsätter att gå i onödan. En annan lösning är att kontrollera 

ventilationen med gassensorer. Men dessa måste både installeras och kalibreras ofta 

vilket kräver mycket underhåll. 

Istället låter vi närvaron av maskiner styra ventilationen. Detta har fördelen att detta 

tillvägagångssätt är väldigt snabbt att installera och det fungerar varje gång. Boliden 

implementerade detta och reducerade 54% av sin energiförbrukning för ventilationen. 

 

UTRYMNING 

I händelse av en stressig situation som en brand eller ett ras som kräver att gruvan ska 

evakueras är tiden extra viktig. Räddningspersonal och evakueringsledare måste ha de 

bästa verktygen tillgängliga för att säkerställa att evakueringen blir så snabb som 

möjligt och enligt de definierade processerna. 

Mobilaris Evakueringssupportfunktion är en verktygslåda som räddningsledaren 

använder för att styra evakueringen enligt de angivna procedurerna tills alla är i 

säkerhet. Några exempel på viktiga funktioner är: 
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 Utskick av evakueringsmeddelanden till telefoner och kontroll i realtid över vem 

som har mottagit meddelandena, som har kvitterat dem och vilka som ev inte har 

mottagit dem. 

 Beslutsstöd som hjälper till att visualisera de personer som behöver 

uppmärksamhet först (människor som antingen är omedvetna om faran eller som 

är skadade eller fångade). 

 Vägleda räddningspersonal i gruvan till de personer som befinner sig i nöd och 

hjälpa dem på distans i realtid. 

 Realtidsövervakning av räddningskammare och hålla koll på vem som är där. 

Räknare visar i realtid, räddningskammarens fyllnadsförhållande och antalet 

personer som är säkra och osäkra. 

 Kontroll och status för alla meddelanden som har skickats in. 

 Hålla koll på alla farliga områden och lista personer i realtid som ligger närmast 

faran 

 Hantera evakueringen enligt de definierade procedurerna, lagra tiden i 

evakueringsloggen och analysera evakueringen i History Viewer 

 

SAMMANFATTNING 

Skall man lyckas med att dra nytta av den nya tekniken så finns det ett par förmågor i en 

lösning som är extra viktiga: 

 Öppenhet. Ett system måste vara öppet för integration med underliggande 

tekniker. Kommunikationsinfrastrukturer ändras med tiden och det är därför 

viktigt att välja en lösning som enkelt kan anpassa sig både till gamla system 

såväl som till dagens system såväl som till morgondagens tekniker 

 Öppna interface. Ett system måste kunna skicka data fram och tillbaka till 

angränsande system. Det är kunden som äger datat och som måste kunna skapa 

en skräddarsydd lösning för dennes behov 

 Integration. Ett system måste vara designat för att integrera information från 

andra system och presentera en helhet för användarna. Man vill inte ha många 

olika system med olika beteenden utan en mer homogen lösning 

 Presentation. Ett system måste vara lättanvänt och kunna ge användarna ett bra 

beslutsstöd. 

Mobilaris Mining Intelligence ™ innefattar alla dessa förmågor och är nyckeln till den 

nya digitaliserade gruvindustrin. 
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