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PRODUKTIONSSTYRNING I EN MODERN 
IGENSÄTTNINGSGRUVA 

Sunniva Haugen, Nils Steen, Boliden Mineral AB 

Sammanfattning 

Sedan hösten 2001 har en styrande driftscentral varit på plats i Bolidens gruva 
Garpenberg Norra. Syftet är att höja gruvans produktionskapacitet genom att utnyttja 
glapptiderna mellan aktiviteterna i salvcykeln, säkerställa att gruvan bryter de positioner 
som har planerats för perioden och förse organisationen med information och nyckeltal 
som stöd för ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Flödesstudier som har genomförts vid flera av Bolidens underjordsgruvor i Sverige och 
Kanada visar att gavlarna/produktionsfronterna har en utnyttjandegrad på mindre än 
30 %, och att gruvornas produktionskapacitet begränsas av flaskhalsar i 
produktionssystemet, ofta på förstärkningssidan. I gruvindustrin är de fasta kostnaderna 
storajärnfört med de variabla, samtidigt som basmetallbranschen inte har någon 
begränsning på marknadssidan. Höjd produktionskapacitet med befintliga resurser ger 
därför en omedelbar förbättring av det ekonomiska resultatet. 

Av och till kan underjords gruvorna ha problem att leverera enligt sina 
leveransprognoser, vilket i visst mån kan bero på svårigheten att koordinera skivväxling 
och tillredning. Gruvorna gör leveransprognoser flera månader i förväg, och 
anrikningsverken anpassar sin produktionsplan till dessa prognoser. Dessa prognoser 
ligger ofta mycket nära gruvans maximala kapacitet. Om en gruva inte klarar av att 
leverera enligt prognos är risken stor att anrikningsverket inte kan täcka malmbristen 
från andra källor, så en leveranssvikt från gruvan resulterar i förlorade inkomster. Man 
kommer inte åt råmaterialet/malmen innan tillredningen är klar, så timingen av 
tillredning och brytning är kritisk för framtida leveransförmåga. 

Bland alla större dagbrott är det vanligt att använda någon form av styrcentral, så kallad 
"dispatch", som styr truckar och grävskopor med stöd av optimeringsalgoritmer. För 
underjordsgruvor finns inga motsvarande algoritmer kommersiellt tillgängliga. Det 
finns visserligen underjordsgruvor som har kontrollrum, men dessa sköter vanligtvis 
endast uppgifter som rapportering och närvarokontroll. 

Försöken med styrande driftscentral i Garpenberg Norra visar att man kan öka 
salvtempot och utnyttjandet av våra produktionsgavlar. Flaskhalsen blir synlig och kan 
utnyttjas optimalt och vi kan förbättra gruvans planföljsamhet. Boliden har därför som 
mål att alla underjordsgruvor ska ha en styrande driftscentral på plats inom 5 år. 
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Inledning 

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i 
Sverige, Finland, Norge, Irland och Kanada. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, 
bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och 
metallåtervinning. Bolaget har cirka 4800 anställda och en omsättning på cirka 
15 miljarder kronor. I Sverige bryts malm i Aitik, Bolidenområdet och 
Garpenbergområdet. Med undantag av Aitik används igensättningsbrytning som primär 
brytningsmetod. 

Karakteristiskt för igensättingsbrytning är att metoden är kostnadsintensiv, kräver 
mycket folk och har moderat produktivitet. Från att vara en lite använd brytningsmetod 
i världen har den fått ökat popularitet de senare åren, mycket tack vare mekanisering 
och brytning på stora djup. Aktiviteterna i en standard salvcykel är: Borrning - laddning 
- sprängning - salvvattning - lastning - skrotning - renslastning - betongsprutning -
bultning. 

Bolidens igensättningsgruvor har behov av att öka sin produktionskapacitet och 
förbättra sin leveranssäkerhet i förhållande till prognos. Flödesstudier som har 
genomförts vid flera av Bolidens underjordsgruvor i Sverige och Kanada visar på att 
"aktiv tid" i produktionsgavlarna är mindre än 30 %, och att gruvornas 
produktionskapacitet begränsas av flaskhalsar i produktionssystemet, ofta på 
förstärkningssidan. I gruvindustrin är de fasta kostnaderna stora järnfört med de 
variabla, samtidigt som basmetallbranschen inte har någon begränsning på 
marknadssidan. Höjd produktionskapacitet med befintliga resurser vill därför ge en 
omedelbar förbättring av det ekonomiska resultatet. 

Av och till kan underjordsgruvorna ha problem att uppfylla sina leveransprognoser, 
vilket i visst mån kan bero på svårigheten att koordinera skivväxling och tillredning. 
Man kommer inte åt råmaterialet/malmen, innan tillredningen är klar, så timingen av 
tillredning och brytning är kritisk för framtida leveransförmåga. Gruvorna gör 
leveransprognoser flera månader i förväg, och anrikningsverken anpassar sin 
produktionsplan till dessa prognoser. Dessa prognoser ligger ofta mycket nära gruvans 
maximala kapacitet. Om en gruva inte klarar av att leverera enligt prognos är risken stor 
att anrikningsverket inte kan täcka malmbristen från andra källor, så en leveranssvikt 
från gruvan resulterar i förlorade inkomster. 

Bland alla större dagbrott är det vanligt att använda någon form av styrcentral, så kallad 
"dispatch", som styr truckar och grävskopor med stöd av optimeringsalgoritmer. För 
underjordsgruvor finns inga motsvarande algoritmer kommersiellt tillgängliga. Det 
finns visserligen underjordsgruvor som har kontrollrum, men dessa sköter vanligtvis 
endast uppgifter som rapportering och närvarokontroll. 

Traditionellt har operativ styrning av igensättningsbrytningen överlåtits till förmannens 
skicklighet. Bristen på utveckling och engagemang inom detta område från ledning och 
utvecklingsavdelningar, kan antingen bero på uppfattningen att stora osäkerheter i 
geologi, maskintillgänglighet, närvaro och operationstider gör det hela oplanerbart, eller 
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att man har trott att aktivitetsstymingen är så enkel och triviell att förbättrings
potensialerna är små och inga extra insatser behövs. 

Förmannen fördelar personal och maskiner vid början av skiftet utifrån vilka resurser 
som finns tillgängliga. Vid skiftets slut registreras vilken aktivitet som pågår för varje 
gavel och skiftrapporten lämnas till nästa skift. Risken vid denna arbetsmetod är att de 
olika förmännen har olika strategier eller prioriteringar och att skiftplanen blir dåligt 
kopplad till de långsiktiga brytningsplanerna. Man blir lätt fokuserad på eget skift och 
tänker mindre på hur nästa skift ska arbeta. Man prioriterar ofta att hitta jobb till de 
maskiner som finns tillgängliga och som man lyckats bemanna, frarnför att fokusera på 
att hitta resurser till de aktiviteter som måste prioriteras för att följa planens sekvens och 
maximera produktionskapaciteten. Om man inte har en mycket välbalanserad 
produktionsapparat leder detta till att gruvan "behöver" en viss överkapacitet i form av 
antal gavlar i produktion. 

Projektet "Flödesstyrd Produktion" 

Under 2001 startades projektet Flödesstyrd Produktion, FSP, för att förbättra den 
operativa styrningen av Bolidens igensättningsgruvor. Projektet har drivits i regi av 
Bolidens centrala forsknings- och utvecklingsavdelning med Garpenberg Norra som 
pilotgruva. Projektet skulle utveckla och testa verktyg och arbetsmetodik för 
aktivitetsplanering och -styrning av brytningen, samt tillhandahålla nyckeltal och 
statistik för produktionen. Följande mål var satta för implementeringen av den 
Flödesstyrda Gruvan: 

Effektivitet - Kortare totala salvcykeltider genom att utnyttja glapp mellan operationer. 
Leveranssäkerhet - Gruvan producerar riktig mängd från planerad gavel i planerad 
period. 
Förbättringar- Produktionsprocessen i gruvan förbättras systematiskt med stöd av 
mätdata, nyckeltal, metodik och organisation. 

Garpenberg Norra blev vald som pilotgruva för att man där sedan ett antal år tillbaka 
arbetat med datoriserat gruvplaneringssystem. Gruvan har kommit långt på 
planeringssidan och framtida utvecklingspotential finns inom produktionsstyrning/
kontroll. 

FSP konceptet - Den Flödesstyrda Gruvan 

I den Flödesstyrda Gruvan planeras produktionen på aktivitetsnivå flera skift framåt. 
Aktiviteterna läggs ut i tid och tillordnas maskiner. Aktivitetsplanen är knuten till 
långtidsplanen och status i förhållande till plan är kontinuerligt tillgänglig och 
övervakas under skiftet. Vid skiftstart får operatörerna en lista över sina jobb, med 
arbetsbeskrivningar och andra meddelanden, men kan också bli omdirigerade under 
skiftets gång. Ut ifrån inrapporterad information (tider, mängder, störningar) kan man 
när som helst ta fram uppdaterad statistik och nyckeltal för kapacitetsplanering och 
förbättringsarbete. 
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De olika bitarna hålls ihop av en driftcentral. Driftcentralen är som "spindeln i nätet", 
(figur 1). Hit rapporteras all information om pågående och avslutade aktiviteter i 
gruvan. Ut ifrån liggande produktions- och underhållsplaner styr man från 
driftscentralen i realtid alla huvud- och stödaktiviteter i gruvbrytningen. 

Kapaciteter 
Status, Utfall 

Figur 1: FSP konceptets olika biter. 

Val av tekniknivå 

Flödesstyrd Produktion i en igensättningsgruva kan åstadkommas med olika 
"tekniknivå" avseende kommunikationssystem, styrmetodik och -verktyg, samt 
styrorganisation. 

Nivå 1 är en lågteknikversion med kommunikation via radio från operatör till 
driftscentral. En bemannad driftscentral uppdaterar status, och förmännen - alternativt 
en aktivitetsplanerare - planerar och styr driften med hjälp av ett aktivitetsschema, en 
process (status)-bild samt enkla styrregler. Förbättringsarbetet stöds med statistik, 
analysdata och -metodik. Detta är den tekniknivå som valdes för implementationen i 
Garpenberg Norra. 

Nivå 2 har online kommunikation från och till fordonen via datanät. Med automatisk 
statusrapportering kan driftscentralen bemannas med en aktivitietsplanerare på ett skift. 
Aktivitetsplaneraren har utökat beslutsstöd i form av mer avancerade styrregler och 
simulator. I projektet har man gjort försök med statusrapportering direkt från 
fordonsdatorer till databas via befintligt radiosystem. 

Nivå 3 är i dag en framtidsvision med obemannad driftscentral med optimerande 
verktyg och automatisk "dispatch" liknande den som finns för dagbrottstruckar. 
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Schemaläggning 

Input från långtidsplanerna 
En malrnmodell med geometri och haltfördelning ligger till grund för 
brytningsplaneringen, tillsammans med bergmekanik och kartor över redan brutna 
positioner. En brytningsdesign ritas för varje gavel. Varje gavel delas in i ett antal 
salvor. Salvorna är våran "minsta" produktionsenhet och är unika med hänsyn till 
position, tonnage, halter, salvtyp och förstärkningsbehov. När vi tar fram vår 
produktionsplan är det antal salvor från olika gavlar som schemaläggs. I liggande 
produktionsplan (månadsplan) sätts veckovis gaveltempo (antal salvor per vecka och 
gavel) och vilken position (målsalva) man ska ha nått vid veckans slut. 

Aktiviteter 
För varje salva skapas en salvcykel. Vilka aktiviteter som ska ingå, ordning och längd 
styrs i utgångspunkten av salvans egenskaper (från designen) samt vilken resurs man 
väljer att använda. Reglerna som används vid beräkning av salvcykeln bestäms av ett 
antal formler. Formlerna är redigerbara och uppdateras baserat på insamlad statistik. 
Förmannen kan välja att lägga till extra aktiviteter i cykeln beroende på till exempel 
bergförhållanden, eller vi kan bli tvungna att göra om aktiviteter. 

Produktionsresurser 
Varje skift har ett antal gruvarbetare och maskiner. Det finns fler maskiner än 
operatörer och skiften är olika i avseende hur flexibla operatörna är på att utföra olika 
arbetsmoment. 

Om man inte blickar framåt är det lätt att prioritera fel; till exempel leta arbetsuppgifter 
för lediga maskiner framför att parkera maskinen och flytta operatören till en annan 
maskin och ett jobb med högre prioritet. Det finns fall där det är bättre att låta en 
maskin stå i väntan på att nästa planerade arbetsplats (i en prioriterad gavel) blir 
tillgänglig framför att börja jobba på en lågprioriterad gavel för att hålla maskinen i 
gång. 

Traditionellt har det varit utnyttjande av borriggarna som prioriteras i den tro att det 
leder till en hög produktion - borriggarna "drar" de andra aktiviteterna efter sig. För att 
få maximal produktionskapacitet i gruvan måste den verkliga flaskhalsen identifieras 
och prioriteras. Vilken resurs som är flaskhals varierar från gruva till gruva och ändras 
över tid när vi får nya maskiner eller lägger om produktionen. Det är viktigt att man 
hela tiden håller koll på vilken resurs som är flaskhals just nu och inte använder 
"föråldrade" prioriteringsregler. 

Organisation 
Driftscentralen ligger under jord på 800 m nivån och är bemannad av 4 operatörer. 
Varje operatör följer ett skift och ansvarar tillsammans med förman för att schemalägga 
och styra produktionen efter liggande produktionsplaner. 

Förmannen har i den Flödesstyrda Gruvan fått ändrat sin roll. Han har som tidigare 
ansvaret för säkerheten i gruvan, men delar nu planeringsansvaret med driftscentralen 
och får sitt skift planerad av motskiftet. Före skiftets start går förmannen igenom planen 
med driftcentraloperatören som uppdaterare schemat och tar ut nya arbetsorder vid 
behov. Så länge allt går planenligt är det driftcentralen som beordrar (tilldelar 
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arbetsuppgifter) under skiftet. Om man är tvungen att ändra planen ska denna 
godkännas av förman vid större ändringar som påverkar produktionen, är det mindre 
ändringar till exempel byte av resurs kan driftcentralen göra det själv. 

Får man till ett fungerande samarbete mellan förman och driftcentraloperatören är 
driftcentralen ett stort stöd för förmannen dels vid bevakning av planen men även vid 
insamling av information som ska rapporteras till nästa skift. 

Arbetsmetodik 
När en ny produktionsplan publiceras läses salvor och aktiviteter in i schemaverktyget. 
Aktivitetsplaneraren går igenom månadsplanen och gör sig bekant med den. Han 
kontrollerar månadsplanens schablon-salvtempo och justerar detta mot aktuellt läge 
samt lägger in gavel- och maskinreservationer (gruvbygg, underhåll, etc.). 

Varje vecka går man igenom schemat och kollar status mot liggande plan. Vid behov 
uppdateras planen (gavlar tas bort eller läggs till) och man bestämmer skjuttidpunkt för 
alla salvor i kommande 7-dygnsperiod. Vid planering av skjuttidpunkt tar man hänsyn 
till planerade stödaktiviteter (geologiska undersökningar, inmätning, gruvbygg, 
underhåll etc.). 

För att kunna styra optimalt måste man planera ett antal dygn framåt. 
Driftscentraloperatören tar fram en aktivitetsplan utifrån liggande plan, prioritering och 
resurstillgång. Aktivitetsplanen uppdateras kontinuerligt under skiftet. Resurser tilldelas 
alla aktiviteter 1 skift till 3 dygn framåt i tid. På sluten av skiftet sitter förman och 
driftcentraloperatören tillsammans och går igenom planen för nästkommande skift. 

Aktivitetsplanen läggs idag enligt följande "regler": 
1. Följ veckoplanens sekvens 
2. Ta hänsyn till planerat underhåll 
3. Schemalägg flaskhalsmaskinerna flera dygn framåt med minimalt glapp 
4. Sprid ut övriga aktiviteter så vi får "all" glapp direkt före flaskhalsaktiviteterna 
5. Nyttja skiftbyten för betongbrinntid 
6. Bemanna maskinerna enligt behov - sök inte jobb till icke-flaskhalsmaskiner 

Vid skiftstart finns en skiftplan med alla planerade aktiviteter utlagda gavelvis med 
start- och sluttidpunkt och tilldelade resurser. För varje maskin finns en arbetsorder med 
information om vilka arbetsmoment som är planerade, uppskattade tider och aktuella 
meddelanden och arbetsbeskrivningar. Skiftplanen tas fram av föregående skift och 
lämnas till nästkommande skift som vid behov justerar planen (t.ex. om operatörer 
saknas på grund av sjukdom). 

Under skiftet uppdateras schemat i princip i realtid. Varje gruvarbetare rapporterar till 
driftcentralen när han börjar på en aktivitet, när aktiviteten är klar samt eventuella 
störningar, avbrott och mängder (antal ton lastad, antal hål borrat, laddad mängd etc.). 
Med utgångspunkt i statusbild och liggande produktionsplan bevakar och uppdaterar 
driftcentraloperatören planen. 
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Vinster från schemaläggningen 

Traditionellt är många av våra gruvor händelsestyrda och man ägnar mycket av tiden åt 
akut problemlösning, vilket gör det svårt att följa planerna. Oftast klarar man uppsatta 
produktionsmål i form av producerad tonnage, men inte sällan tvingas man bryta fel 
positioner jämfört med liggande produktionsplaner för att nå produktionsmålen. 

I schemaverktyget visas status mot liggande veckoplanering och gavlarna ges prioritet 
efter hur man ligger till i förhållande till planerad skjuttidpunkt och hur många salvor 
som finns kvar. I verktyget finns stöd för att visa effekterna av förseningar och 
ändringar, men lika viktigt är att dra nytta av att en resurs är tidigare klar än planerad. 
Man får bättre framförhållning och kan få en förvarning om kapacitetsbrist som ger 
möjlighet att förebygga problemen. 

En uppenbar fördel är att alla skiften följer samma plan även på aktivitetsnivå och man 
undviker att förmän har olika prioritering. 

En bra skiftplan reducerar mängden akuta problem som förmannen måste lösa under 
skiftet. Tillsammans med att driftscentralen tar hand om stora delar av rapporteringen 
från skiftet friges tid hos förmannen som han kan använda till uppföljning och 
förbättring av utförandekvalite och teknik. 

Kombinationen av att arbeta med "verkliga" aktivitetslängder och kontinuerlig 
uppdatering av schemat gör att flaskhalsar synliggörs och man kan planera med mindre 
säkerhetsmarginaler i form av glapp mellan aktiviteterna. Genom att synliggöra 
flaskhalsen säkerställer man att den verkliga flaskhalsen ges högsta prioritet. 

Operatörna drar också nytta av schemaläggningen. I arbetsorderna finns information om 
vilka aktiviteter som ska utföras under skiftet. Genom att lyssna på radion eller kolla 
med driftcentralen vet de statusen på "sina" gavlar. Om det står maskiner och väntar 
provar man att förskjuta matrast eller fixar en avlösare. Har man inga planerade 
aktiviteter eller ifall man måste vänta på pågående aktivitet kan man utnyttja "dödtiden" 
till att underhålla maskinen eller utföra annat arbete. 

Även vid planering av förebyggande underhåll har man nytta av schemaläggning. Om 
möjligt bör man lägga service till tider med liten belastning. På samma sätt bör man 
varna underhållsavdelningen ifall vissa resurser måste ha hög prioritet på grund av hög 
belastning och på så sätt säkerställa att serviceuppehållet blir så kort som möjligt. 
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Nyckeltal 

Utifrån den information om varje utförd aktivitet som samlas in på driftscentralen, har 
man i den Flödesstyrda Gruvan alltid tillgång till uppdaterad statistik och nyckeltal som 
underlag för beslut. En enkel rapportgenerator låter användare på olika nivå ta fram 
förhandsdefinierade rapporter eller skapa egna. 

Följande nyckeltal har valts för gruvans produktion: 

Gavelproduktivitet är ett mått för gruvans genomsättning eller produktionskapacitet och 
mäts som antal salvor (alternativt ton) per gavel och vecka. Målet för 
igensättningsgruvorna varierar med salvstorleken men ligger i nuläget kring 2,0 - 2,5 
salvor per gavel och vecka. I den flödesstyrda gruvan prioriteras högt gavelutnyttjande 
framför högt maskinutnyttjande då det är gaveln som "levererar produkten" och det är i 
tillredning av nya gavlar våra tyngsta investeringar ligger. 

Gavelutnyttjande är ett annat mått för gavelproduktivitet. Ett lågt gavelutnyttjande 
indikerar outnyttjad tid mellan operationerna i salvcykeln och möjligheter för att höja 
gavelproduktiviteten. Gavelutnyttjande mäts som "Aktiv tid" i gaveln i förhållande till 
tillgänglig tid. 

Maskinutnyttjandet av flaskhalsarna måste maximeras för att maximera gruvans 
produktionskapacitet. Det är inte intressant att öka utnyttjandegraden för maskiner som 
inte är flaskhalsar om det inte gör det möjligt ta bort överflödiga enheter. 
Flaskhalsmaskiner ska också ha prioritet vid underhåll. 

Planföljsamhet: Försenad skivväxling eller tillredning har en förödande effekt på 
gruvans leveransförmåga. Av den anledningen är det viktigt att inte bara klara av de 
antal salvor, eller det tonnage, som planerats för perioden, utan även att varje position 
bryts vid rätt tid. Avvikelser från planen påverkar inte bara framtida leveransförmåga, 
utan också kvaliten på den malm som levereras till anrikningsverket. Målet bör vara att 
alla salvor bryts på eller före planerad tidpunkt samt att alla nya produktionsområden 
går i produktion vid planerad tid. Enstaka gavlar bör inte brytas långt före plan om vi 
har andra som ligger efter plan. 

Väntetid eller ledtid i cykeln: För att kunna övervaka utnyttjandegraden av våra 
flaskhalsar måste vi veta var vi har de. För varje aktivitetstyp i cykeln mäter vi hur lång 
tid gaveln väntar från det att föregående aktivitet var klar till att aktiviteten kommer i 
gång, alternativt blir klar. Långa medelväntetider (-ledtider) för en aktivitetstyp 
indikerar att aktiviteten/resursen är en flaskhals i gruvans produktion. Om vi gör 
ändringar i produktionsapparaten kan flaskhalsen flytta till en annan resurs/aktivitet. 

Störningar: "Tio-i-topp" listor över störnings- och avbrottsorsaker är ett bra underlag 
för att hitta förbättringspotentialer och mäta resultat av ändringar. 

Aktivitetstider och kapaciteter är nyttig input till planeringen och kan användas för att 
mäta resultaten av ny teknik och förbättrade arbetsmetoder. 
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Erfarenheter från implementeringen 

Implementeringen av projektet skedde i flera steg. 

Steg 1 var förankring av projektideen och arbetsmetodiken i den lokala organisationen. 
Mycket tid gick åt att diskutera hur man skulle arbeta, projektmålen och hur man skulle 
utvärdera projektet. 

Steg 2 var utbildning av driftcentraloperatörerna, förmän och förstemän i hur man 
använde programmen samt genomförande av en flödesstudie för att beskriva nuläget. 
Genom att starta med en flödesstudie (alla aktiviteter rapporterades in till driftcentralen 
där start- och sluttider, störningar och mängder registrerades) uppnådde man två saker: 
Den ena var att träna driftcentraloperatörna i att använda programvaran och den andra 
var att träna personalen i att rapportera in till driftcentralen. 

Steg 3 var att starta schemaläggningen och låta driftcentralen styra skiftet. 

Steg 1 och 2 löpte utan större svårigheter. En del problem med programvaran upplevdes 
av operatörer och förmän som frustrerande. På grund av försening i leveransen av 
programvaran ( egenutvecklad) var man tvungen att bedriva programutveckling 
parallellt med att programmet användes i drift. Vid införande av steg 3 börjad 
diskussionerna. Det var oenighet mellan projektet och driftsorganisationen huruvida det 
var möjlig att planera med den noggrannhet som var beskriven i arbetsmetodiken. Efter 
en tids diskussion beslöt man att köra en test där man förstärkte bemanningen på 
driftscentralen under en period på två veckor. Under denna period körde man efter 
"FSP-modellen". Perioden visade fram möjligheterna och modellen har därefter 
används. 

Resultat och slutsatser 

Resultaten från Garpenberg Norra visar att en styrande driftscentral kan öka salvtempot 
och utnyttjandet av våra produktionsgavlar. Gavelutnyttjande ökade under projektet från 
24% till 28%. Gavelproduktiviteten (salvtempot) ökade med 20% efter att 
driftscentralen började schemalägga och styra aktiviteterna (figur 2). 

Testen vecka 15 och 16 under 2003, där man körde enligt "FSP-modellen", visar på bra 
planföljsamhet och ökad kapacitet. Trots att flera av flaskhalsresurserna (skrotarna) 
hade maskinfel lyckades man att nå produktionsmålet, vilket troligen inte hade varit 
möjligt utan motsvarande planering. Utnyttjandet av de flaskhalsmaskinema som fanns 
tillgängliga var också högre än normalt under testperioden. 
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Salvtempo 2002 
Malmbrytning 
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Figur 2: Variationer i salvtempot under år 2000. 

Sammanfattningsvis fungerar verktyg och metodik som förväntat. Fortfarande finns 
utrymme för resultatförbättringar vid trimning av arbetssätt och styrregler. 

En förutsättning för en lyckad implementation av Flödesstyrd Produktion är att man har 
fungerade planeringsrutiner, felfri radiokommunikation och en driftcentral som på alla 
skift är bemannad med kompetent personal. Kemin mellan driftscentraloperatör och 
förman måste också stämma. För att kunna dra nyttja av statistik och nyckeltal måste 
gruvan ha rutiner och organisation för att driva ett systematiskt förbättringsarbete. Allra 
viktigast är att hela organisationen är överens om en produktionsstrategi som är i linje 
med filosofierna i Flödesstyrd Produktion. 

Baserat på erfarenheterna från detta projektet har Boliden satt som mål att alla 
underjordsgruvor ska ha en styrande driftcentral på plats inom 5 år. 
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