
6. Elektrifiering – vägen mot en
dieselfri underjordsmiljö
Erik Svedlund (Atlas Copco Rock Drills AB) 

Dagens nya dieselmotorteknik (Steg 4) gör drift och underhåll av dieselutrustning 
underjord mer utmanande och mycket dyrare än någonsin tidigare, samtidigt som 
det stretchar dieseltekniken till sin praktiska gräns. Inom underjordgruvindustrin är 
det tydligt att vi är nära slutet av dieseleran. Åtstramningar av hälso- och säker-
hetsföreskrifter på grund av ökad medvetenhet kring dieselutsläppens negativa 
hälsoeffekter driver gruvföretagen att accelerera arbetsplatsmiljöförbättringar för 
att minska dieselutsläpp och där är elektrifiering någonting som ofta kommer upp 
på bordet.

Eldrivna maskiner för underjordsbrytning är ingenting nytt, det har funnits i 
decennier. Strömöverföring har dock varit igenom en kabel eller ett trolleysystem 
vilket gör lösningen mycket oflexibel jämfört med dieseldriven utrustning vilket gjort 
att det aldrig riktigt slagit igenom och för tex. lastmaskiner utgör den globala för-
säljningen endast 2% av den total försäljningen.

Med den exponentiella utvecklingen av batteriteknik, pådriven av bilindustrin, har 
nya möjligheter öppnats upp. För ett teknikskifte är det fortfarande mycket tidigt 
och batteritekniken har en lång väg att gå innan prestanda är på par med en tradi-
tionell dieseldriven utrustning när det gäller t.ex körtider. Å andra sidan har batteri-
drivna fordon många fördelar jämfört med traditionell dieselteknologi. Kurvan för 
en elektrisk motors vridmoment ser mycket annorlunda ut från den för en diesel 
vilket gör den mycket kraftfull. Transmissioner och andra drivline komponenter kan 
också förenklas i vissa applikationer. 

Det är viktigt att sätta själva utrustningen i en större kontext. En batteridriven 
utrustning har en högre kapitalkostnad i dag, men detta kompenseras av bety-
dande besparingar på andra områden t.ex minskat ventilationsbehov. Ventilation 
är i många fall den enskilt största kostnaden i en gruva. Logistiken för transport 
av diesel till ett avlägset gruvområde är inte gratis heller. Allt eftersom tekniken 
utvecklas och efterfrågan ökar på elektriskt drivna gruvmaskiner eller andra entre-
prenadmaskiner, kommer leverantörsbasen att öka, produktionskostnaderna för 
komponenter minskar osv, så med tiden kommer den här tekniken bli billigare.

Som världens ledande leverantör av underjordsgruvutrustning är Atlas Copco 
dedikerade till att införa nya, produktiva och innovativa produkter som tillför värde 
till våra kunders verksamhet. Även om det är långt kvar till ett teknikskifte över hela 
produktfloran så vet vi att vi i, den nyligen lanserade, lastmaskinen ST7 Battery har 
en produkt som väl uppfyller kraven för några av våra kunder att förbli konkurrens-
kraftiga i det här utmanande affärsklimatet.

Övergång till elfordon ställer nya krav både på oss som OEM och kunderna/
användarna. Olika typer av kompetens och mind-set krävs. Vilka är de olika tek-
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niker som finns idag för utsläppsfri utrustning och vilka är för och nackdelar med 
dessa olika tekniker? Hur ser framtiden ut och vilka är de största utmaningarna 
som den underjordsgruvindustrin står inför på vägen mot en dieselutsläppsfri 
miljö? Vilken typ av fordon är mest lämpade att elektrifiera elektrisk från utifrån ett 
prestanda samt finansiellt perspektiv? Detta är vad vi vill belysa i ett föredrag på 
BK i Mars 2017.

Erik Svedlund – vem är jag? 
Jag har blivit kallad visionär och teknikfilosof och det är något jag är stolt över. Min 
roll är global produkt chef för el-fordon sedan 8år, tidigare service ingenjör 5 år. I 
sommars tog jag min elbil till macken och köpte 50 liter HVO100 till båten. HVO är 
ett fossilfritt alternativ till diesel som är baserat på slakteriavfall. Jag tänker alltid på 
korv när jag hör det. Skrattade lite när jag insåg att jag har sol i bilen, vind i seglen 
och korv i tanken.

Vad har detta med underjordsindustrin att göra?
Det finns inte bara en lösning som gör att man kan lämna fossila bränslen. Elbilen 
används mycket året runt och går att motivera både ekonomiskt och miljömässigt. 
Segelbåten kan drivas med vinden men vad gör man när det inte blåser? Eldrift av 
båten skulle fungera men utnyttjandegraden är så låg att det är omöjligt motivera 
vaken ekonomiskt eller miljömässigt. Lösningen blev att driva den med ett alterna-
tiv till diesel.

Hur gör vi oss fossilfria underjord?
Det finns inte EN ”silver bullet” som löser alla problem. 
Istället finns det finns en massa lösningar, vi måste matcha rätt lösning till rätt pro-
blem. Man måste förstå de olika fördelar och nackdelar alternativen har samt hur 
man optimerar för att dra maximal fördel av den lösning man väljer. 

Gruvbranschen, arbetsmiljö, miljöpåverkan, 
Elektrifiering, fördelar, nackdelar
När man talar om miljöåtgärder tänker folk kostnader, de tänker uppoffringar. I 
själva verket kan det vara precis tvärt om. Tex, ett effektivt sätt att minska koldiox-
idutsläppen är att energieffektivisera, vilket i sin tur leder till sänkta energikostna-
der. Minskad energiåtgång kan leda till en minskad kostnad för infrastrukturen. En 
helhetsbild krävs för att förstå den verkliga påverkan. 

Råvaruförsörjningen i värden pressas
Värdens gruvor blir djupare, kostnader för att bryta malm ökar nästan exponenti-
ellt med djup. Gruvindustrin konkurrerar på en global marknad. Mer eller mindre 
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hela värden är prospekterad. De mest lönsamma malmkropparna är i drift eller 
redan utgrävda. Alla godbitar så att säga är redan tagna. De flesta gruvor läggs 
ned när det blir olönsamt att fortsätta driften, inte när malmen slut. Malmpriserna 
förändras med världsmarknaden och är svåra att förutspå och ännu svårare att 
påverka. Något enklare är att förutspå kostnaderna för gruvdrift vilka ökar kraftigt 
med ökande djup.

Ökat djup medför bland annat:
• Ökat djup betyder ökat bergtryck vilket kräver mer bergförstärkning eller andra

lösningar för att hantera bergtrycken.
• Ökat djup betyder längre transportvägar vilket kräver fler maskiner och ökat

ventilations behov.
• Ökat ventilations behov samt längre sträcka ger högre mottryck och kraftigt

ökad energiförbrukning. Alternativt behövs större ventilations schakt.
• Ökat djup betyder högre temperatur pga. auto kompression, högre berg temp,

och det skapar större behov av kylning.

Nollemissionsmaskiner har en stor potential att påverka hur kraftigt kostnaderna 
kommer öka med ökat djup. Tillsammans med automation/autonomi kommer det 
att gå att bryta malm betydligt djupare än vad som är ekonomiskt lönsamt idag.

allt strängare krav på luftkvalitet
På senare år har kraven på en hälsosammare underjordsmiljö ökat. I Kanada höj-
des nyligen kravet för ventilation volym med 30 %. Detta får dramatiska följder för 
gruvorna som ofta ligger på gränsen vad dagens ventilationssystem klarar av. Ett 
uppmärksammat rättsfall i Kanada har dessutom fått gruvbolagen att aktivt söka 
alternativ till diesel.

allt strängare krav för koldioxidutsläpp, dieselpriser
Klimatavtalet från Paris och andra politiska beslut kommer påverka gruvbran-
schen. Klimatmålet i Sverige är att sänka CO2 från arbetsmaskiner med 70% till 
2030. Detta kommer kräva både morot och piska. Idag har industrin skattereduk-
tion på sina fossila bränslen, liksom bränslen till arbetsmaskiner. Den politiska 
inriktningen är att koldioxidskatten ska skärpas i den takt som behövs för nå de 
uppsatta klimatmålen.

Elektrifiering underjord, var börjar man?
En uppskattning är att 80% av dieseln som förbrukas i gruvorna används vid utlast-
ning och truck transport. Det är således dessa maskiner som står alltså för största de 
utsläppen underjord. Elektrifiering av dessa maskiner medför en enorm förbättring 
av underjordsmiljön och ventilations behov kan många gånger kraftigt reducerats. 
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Det finns en mängd andra fordon som också kommer behöva elektrifieras men 
det som driver detta är av andra anledningar än för lastare och truckar. En anled-
ning kan vara problem med nya och renare motorer. Motorer med partikelfilter 
och selektiv katalytisk rening behöver nå arbetstemperatur för att fungera. Många 
maskiner tex borriggar har inte alltid en arbetscykel som inte gör att motorerna blir 
tillräckligt varma och då fungerar inte partikelfilter och annan avgasrening som det 
är tänkt. Detta driver servicebehov och ökade kostnader. 

Gruvdesign, pre / post elektrifiering
Dagens gruvor är byggda runt dagens maskiner. Om maskinerna förändras kom-
mer gruvorna kunna förändras. Vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Minskat service och underhåll
En dieselmotor är väldigt servicekrävande. Batterier, elmotorer kräver försvinnande 
lite underhåll. Ett batteri kan t.ex. konstrueras så att det aldrig behöver servas under 
hela maskinens livslängd. Vid bromsning åter matas bromsenergin till  batteriet. 
Det betyder att de traditionella bromsarna endast kommer användas i nödfall. Det 
betyder att det normala slitaget utgår. Självklart kommer de flesta övriga kompo-
nenter och system kräva samma underhåll som tidigare. Skopor, borrstål, däck, 
hydraulik etc.

Produktivitet
Det är lätt att tro att en batteridriven maskin inte skulle vara kraftfull/snabb/stark/
produktiv som en diesel maskin. Det vi kan bevisa är att batteridrivna maskiner 
idag kan slå dieseldrivna maskiner på alla punkter utom uthållighet. Hur länge den 
kan köras på en laddning? Hur snabbt man kan fylla på med energin igen? Mer om 
det senare. 

Gruvdesign optimerad för elektrifiering 
Malmtransport med lastare och truckar står för den största förbrukning av diesel i 
de flesta gruvor. Med diesel teknologi har designen av ramper och transport-orter 
har varit av liten betydelse och det har inte funnits några sätt att ta tillvara rörelse 
eller lägesenergi. Batteriernas energilagrings kapacitet har förbättrats enormt och 
utveckling ser inte ut att sakta in. Trots detta är det långt innan batterier kan mäta 
sig med diesel i energidensitet. Därför är en energieffektiv design nödvändig både 
själva maskinen men även av gruvans layout.

Elektrifierade maskiner med energilager har helt andra förutsättningar att genom 
regenerativ bromsning åter mata energi till batteriet och på så sätt öka energieffek-
tiviteten. Kostnaden för energin är det lilla, den stora fördelen med detta är att man 
kan få ett batteri att räcka längre alternativt använda ett mindre batteri.
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Genom att transportera malm i medlut kan transportsystemet göras energineutralt.
Vid medlut på ca 3% övervinnes maskinens rullmotstånd. Energi behöver endast 
tillföras för att förflytta en tom maskin tillbaka. Energiåtgången för en sån lösning 
blir ca 20% lägre än för en platt transport. Det gör att ett batteri kan potentiellt driva 
maskiner hela skift. 

Vid transport nedför en ramp som är 10% eller mer genererar en lastad truck mer 
energi än det går åt att köra tillbaka upp för rampen igen med tom maskin. Denna 
maskin skulle således aldrig behöva stanna för laddning. Automatiserad skulle den 
kunna arbeta dygnet runt tills däcken är slut.

Behovsstyrd ventilation
De flesta gruvor töms på personal under sprängning. I vissa fall flyttas personal till 
säkra områden underjord tills spränggaserna är ventilerade. Tiden för ventilation av 
spränggaser är alltså styrande hur länge produktionen är stoppad. Därför är ven-
tilationen är ofta dimensionerad för det topp behovet. Att konstant köra fläktarna 
efter toppbehovet kostar onödigt mycket, att kunna styra ventilationsflödet efter 
behov är nödvändigt.

Det blir ofta stora besparingar vid införandet av Ventilation On Demand (VOD) 
även med befintliga maskiner. Därför det är rekommenderat att implementera VOD 
redan idag. Det gör det dessutom snabbare och enklare att tillgodogöra sig förde-
larna av utsläppsfria maskiner. 

VOD är således mer eller mindre ett krav för att kunna dra nytta av en av de 
största fördelarna med elektrifierade maskiner. Att varvtals styra fläktar efter behov 
kan spara enormt med energi även i befintliga anläggningar. 

10% reducering av flödet minskar energin med 33%.
20% reducering av flödet minskar energin med 50%.
50% reducering av flödet minskar energin med 85%.

Bilden visar ett exempel på energiförbrukningen för ventilation.
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12h Skift – Sprängning 1h = 11h med potentiellt lägre förbrukning med VOD. Mindre 
ventilation, mindre värme = mindre ventilation, färre/mindre ventilations schakt.

Besparingen av energi på ventilationen kan i de flesta fall mer än kompensera 
för den ökade energiförbrukning elmaskinerna utgör. Den totala minskningen av 
koldioxid kan således bli mer är 100% när man går från el till diesel. Detta även om 
elen produceras med kolkraft. 

Ett minskat behov av ventilation kan ge en mindre ventilations tub. Mindre tub kan 
göra att tunnelhöjden i en ort kan reduceras. Lägre höjd = mindre gavel = färre borr-
hål = snabbare cykel och mindre sprängämne = lägre kostnad för att nå  malmen. 
Lägre höjd = färre bult = kortare tid att bulta = lägre kostnad per m tunnel.

Laddning av batterier, placering av laddare
Med batteridrift blir laddning ofrånkomligt, var och hur laddning sker beror på 
maskin typ och applikation. En borrigg kan ladda under sin normala borrcykel såle-
des förändras inget ifrån hur maskinen används idag. En lastare är inte ansluten till 
elnätet och kräver då en annan strategi för fylla på energin. 

Det mest energikrävande för batterimaskiner är att förflytta sig långa sträckor 
uppför i ramp. Därför är det strategiskt viktig att placera laddare så långt ned som 
möjligt. Tex längst ned i en ramp. Om en operatör missbedömer hur mycket energi 
det krävs för att köra upp för en ramp och tömmer batteriet halvvägs upp i rampen 
kan då alltid vända och köra ned igen. Då återmatas en del av lägesenergin tillbaka 
till batteriet för att kunna användas till transport till den nedersta ladd stationen. 

Laddning, olika tekniska lösningar
Snabbladdning av ett batteri eller långsam laddning av flera? Vad är bäst? Vad är 
lönsamt? Vad är behovet? Batterier kan laddas fort eller långsamt.
Stora batterier lagrar mycket energi och det betyder att de kräver mycket effekt för 
att laddas snabbt. 

Ex. 100kWh batteri behöver 100kW för att kunna laddas från tomt till fullt på en 
timme. Vill man ladda på 15min behövs 400kW. Kan man tänka sig att vänta 2h 
på batteriet sänks effekten till 50kW, vid 4h behövs bara 25kW. 

En laddare som kan ladda snabbare blir dyrare. Maximal effekt bestämmer inte bara 
laddtiden utan även hur infrastrukturen runt laddning måste se ut. Elförsörjningen 
måste anpassas för dessa plötsliga krafttag. Förhållandet mellan effekt och kostnad 
för infrastruktur är i det närmaste linjärt. 15min laddning eller 2h, en faktor 8. Vad 
händer när man kopplar in flera maskiner och snabbladdar samtidigt? Få gruvor 
har en infrastruktur som klarar fluktuationer i megawattklassen. 

Värt att notera med snabbladdning är att flera maskiner kan dela på samma lad-
dare. Logistiskt kan det dock bli problem med många maskiner på samma laddare. 
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Så hur minimeras belastningarna på infrastrukturen?
Minst belastning på elnätet får man genom att ladda batterierna så långsamt som 
möjligt. Med utbytbara batterier kan man anpassa laddarens effekt till maskinens 
snitteffekt. Detta gör att det ena batteriet är fulladdat samtidigt som det andra blir 
tomt. På detta sätt skapas en jämn belastning och infrastrukturen kan anpassas 
till snitteffekt.

Idag tankas alla maskiner med samma diesel, kan även 
infrastrukturen för batterimaskiner standardiseras?
Ett sätt att förenkla övergången och minska kostnaderna är att standardisera och 
dela infrastruktur mellan olika maskintyper och olika tillverkare. Atlas Copco stödjer 
införande av en standardiserad infrastruktur för batteriladdning. 

Bilindustrin har haft detta problem att enas om detta under många år. Idag finns 
tre standarder CHAdeMO från Japan, Teslas egen standard och CCS som de 
flesta Europeiska och nu även några Amerikanska tillverkare nu ställts sig bakom. 
Det lutar åt att CCS blir den vinnande standarden då allt fler bilmärken ställer sig 
bakom den. De riktiga vinnarna blir i slutändan bilägarna. 

Gruvindustrin är precis i startgroparna för en batterirevolution, ju tidigare man 
kan enas om en standard desto enklare blir det för kunderna. Atlas Copco är med-
lem av Global Mining Standards Group. GMSG driver bland annat frågan om en 
ladd standard underjord. Det utreds förnärvarande om den standard som används 
ovanjord skulle gå att implementera underjord.

Säkerhet
Med ny teknik följer nya risker. De risker som man först tänker på med batterima-
skiner är risker med höga spänningsnivåer, lagrad energi och brand. El-faran han-
teras med regler och certifieringar, här finns det riktlinjer och standarder att följa. 
Men med stora mängder lagrad energi finns det alltid en risk för värmeutveckling 
och brand. Olika batterikemier har olika risker knutna till sig. Det finns vissa typer 
som kan vara olämpliga men med korrekt design kan riskerna hanteras. Varje OEM 
kommer behöva anpassa sin design för att hantera dessa risker. 

Hur många års användning kan man räkna med 
innan batterier behöver bytas ut?
Detta är en mycket svår fråga som ingen kan ge ett korrekt svar på. Men vi förutsät-
ter att vi talar om moderna maskiner med batterier baserade på Litium Ion teknik. 
Troligen kan batterierna användas hela maskinens livslängd dock kommer drifts-
tiden sjunka med tiden. När driftstiden inte längre är acceptabel måste batterierna 
bytas. 
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När kommer det hända?
Batteritillverkarna uppger ett antal cykler som batterierna ska klara innan batte-
riets kapacitet har reducerats till en förutbestämd gräns. Vanligt är att 80% av 
ursprungskapaciteten den gräns som används. De uppgivna antalet cykler stäm-
mer säkert i laboratoriet, i verkligheten är det faktorer faktorer som inverkar på 
livslängden än bara antalet cykler.

Det finns massor med olika batterikemier inom Litium Ion familjen. Alla åldras 
olika beroende på applikationen. Gemensamt för alla batterier är att livslängden 
förkortas av värme, kyla, kalendertid och användningen under dessa förhållanden. 

Snabbast åldras batteriet när det är fulladdat och samtidigt utsätts för hög tem-
peratur. Skonsammast är ungefär 1/3 laddning i rumstemperatur. Hög effekt vid 
användning eller vid laddning är det som bygger temperatur i ett batteri.

Snabbladdare har den högsta effekten och således det som bygger mest värme 
samtidigt som spänningsnivån är högst. Värt att notera, så länge som batteritem-
peraturen inte ökar har snabbladdningen i sig inte någon större negativ inverkan 
på livslängden. 

En OEM måste försöka att säkra att batteriet lever länge nog för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart. Överdimensionering, säkerhetsnivåer, marginaler, kylning 
och värmning byggs in designen för att säkra batteriets livslängd. Ett större batteri 
ger marginaler för åldrandet. 

Atlas Copcos lastare (Scooptram ST7 Battery) använder ett relativt stort  batteri 
som med god marginal klarar ett halvt skift. Maximala körtiden vid normal använd-
ning är ca 5,5h med ett nytt batteri. Tanken är att batteriet byts efter halva  skiftet 
vilket skapar marginaler för åldrande utan att det påverkar hur maskinen kan 
användas.

Normalt är ett 8h skift ca 6,5h på maskinen. Om ett halvt skift är 3,25h betyder 
det att bara ca 60% av batteriets kapacitet utnyttjas viket är väldigt skonsamt för 
batteriet. Detta gör att livslängden förlängs avsevärt. 

Bilden visar Scooptram ST7 Battery som serietillverkas av Atlas Copco i Örebro.
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Så hur många år / shift kommer batteriet att leva???
Enligt celltillverkarens specifikation ska batterierna klara >2000 cykler innan deras 
kapacitet reducerats till 80%. Detta skulle ge >10 000h per batteri. Två batterier = 
>20 000h på maskinen. Men eftersom vi inte använder mer än 60% av kapaciteten
kommer åldringen inte märkas förens långt senare. De okända faktorerna är tem-
peraturerna i gruvorna. Atlas Copco har i dagsläget tillåtet en maximal omgivnings-
temperatur på +35C för att kunna kontrollera åldrandet. De flesta skandinaviska
gruvor kommer inte i närheten av dessa temperaturer.

Uppmätt livstid
Atlas Copco har idag en handfull maskiner i daglig produktion hos kunder i Kanada. 
Gemensamt har dessa maskiner loggat mer än 10 000h i verkliga förhållanden. 
Den äldsta maskinen har varit i produktion under flera år och loggat många tusen 
timmar under användning i +35C. Ännu har ingen reducering av maskinens körtid 
kunnat konstateras. 

När kommer vi klara ett helt skift på ett batteri?
Det är möjligt att konstruera den sådan maskin idag men frågan är om det är 
ekonomiskt försvarbart. För 8h drift behöver batteriets kapacitet fördubblas vil-
ket betyder att kostnaden fördubblas. Ska vi istället snabbladda ett sådant batteri 
betyder det enorma effekter och enorma kostnader för laddare och infrastruktur.

Vi befinner oss nu i början till slutet på diesel eran 
Gruvindustrin står för en del tuffa utmaningar i framtiden. Business as usual kom-
mer skapa skenande kostnader, pga. ökade djup och ökade hälso och miljökrav. 
Men tekniken finns för att förändra denna utveckling, batterirevolutionen står för 
dörren det kommer finnas mycket attraktiva alternativ till diesel i framtiden. 

Atlas Copco har med lansering av ST7 Battery visat att tekniken är redo. Pro-
totypstadiet är passerat och serieproduktion är igång. Under de kommande åren 
kommer fler modeller lanseras med batteridrift. Både större och mindre lastare, 
borriggar och gruvtruckar på batteri. 
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