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ANALYS OCH UTVECKLING AV NYCKELTAL 

FÖR ENERGIEFFEKTIVITET  
UTÖKAD SAMMANFATTNING – MED LÄSHÄNVISNINGAR  

INTRODUKTION OCH GRUVPROCESSER 

Denna studie analyserar ur ett systemanalytiskt perspektiv (avsnitt 1.1–1.2) Bolidenområdets 

(avsnitt 3) energianvändning för produktion av malm och slig. Med utgångspunkt från ett 

energitjänstperspektiv och med systemanalys utreds och utvecklas verktyg och lämpliga 

indikatorer (avsnitt 5B) för förbättrad energieffektivitet på Bolidenområdet samt 

tillvägagångssätt för att analysera, mäta, styra, följa upp och utveckla 

energieffektiviseringsarbetet föreslås (avsnitt 5B och 5C). Med systemanalys diskuteras även 

hur energieffektiviseringsarbetet kan bli mer konkret och överskådligt på olika nivåer inom 

Bolidenkoncernens organisation generellt (avsnitt 5.1.4, 5.3) och inom Bolidenområdet i 

huvudsak (avsnitt 5.3). 

Gruvindustrin är en viktig exportnäring för Sverige och stor energianvändare detta 

tillsammans gör det viktigt att arbeta med energieffektivisering för en minskad miljöpåverkan 

och kostnadsbesparing då energianvändningen står för 18 % av rörelsekostnaderna för 

Bolidenkoncernen, vilket är en stor post som är möjlig att påverka (avsnitt 1). 

Arbetet med att ta upp malmen ur gruvan och anrika den sker med flertalet processer flera led 

(avsnitt 4, 4.1) och kan delas in i två olika faser en för brytningen som sker i gruvan och en 

för anrikningsprocessen som är en koncentreringsprocess av metallinnehållet. Avsnitt 4.2 

förklarar mer utförligt Bolidenområdets processer. 

NUVARANDE ENERGIEFFEKTIVISERINGSARBETE (AVSNITT 5A) 

Bolidenkoncernen inledde arbetet med nyckeltal för energieffektivisering 2004 i och med sitt 

deltagande i PFE (avsnitt 5A) och sedan dess har arbetet med energieffektivisering blivit allt 

viktigare. Ett av de senaste styrmedlen är ett nytt EU-direktiv som kommer kräva att alla 

större företag antingen har ett certifierat energiledningssystem eller att regelbundna oberoende 

energibesiktningar genomförs (avsnitt 5A). 

Bolidenområdet baserar fördelningen av energianvändningen procentuellt efter resultat från 

energikartläggningar (avsnitt 5.1.5), fördelat på de energianvändare som är av betydande 

karaktär dvs. mer än 5 % av totala energianvändningen eller mer än 5 % av energibäraren el. 

Detta gör att förändringar i en process inte uppmärksammas för den processen där åtgärden 
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utförs utan ger utslag på alla olika energiaspekter, tills nästa energikartläggning genomförs, 

och en ny procentuell fördelning sker.  

De befintliga nyckeltalen är baserade på totalvärden för hela gruvan eller Anrikningsverket 

och för delprocesser procentuellt fördelade efter energikartläggningar genomförd 2005 och 

2010 (avsnitt 5.1.5). 

INDIKATORER & NYCKELTAL (AVSNITT 5A) 

Det finns olika tillvägagångssätt för att analysera energianvändningen. Det absolut vanligaste 

är att använda sig av nyckeltal och att då ställa energianvändningen i förhållande till 

producerade enheter eller tvärt om (avsnitt, 5.1.1, 5.3). Detta är en fördelaktig metod att 

använda över tid och för att variationer i produktion inte vara huvudorsaken till att värdet 

varierar. Alternativt kan den faktiska energianvändningen användas för jämförelse (avsnitt 

5.1.2), vilket ger ett väldigt detaljerat underlag men mer svåröverskådligt och svårt att 

upptäcka orsaker till förändringar. Ett tredje alternativ är att jämföra energianvändningen mot 

vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma med den teknik som finns tillgänglig på 

marknaden (avsnitt 5.1.3), detta är särskilt relevant vid investeringsbeslut. Sammanfattande 

diskussion om detta finns i avsnitt 5.2. 

FÖRESLAGNA INDIKATORER (AVSNITT 5B) 

Ett fåtal övergripande indikatorer (avsnitt 5.3) har valts för att få en överblick av hela 

verksamheten och ett flertal indikatorer finns för respektive delprocess för att kunna följa och 

styra verksamheten (figur A). Följande delprocesser i gruvorna har detaljerade indikatorer: 

ventilation (avsnitt 5.3.1), vattenundanhållning (avsnitt 5.3.2), produktionsmaskiner (avsnitt 

5.3.3) och uppfodring (avsnitt 5.3.4). För Anrikningsverket har följande delprocesser 

detaljerade nyckeltal: Infrakt (avsnitt 5.5.1), malning (avsnitt 5.5.2), flotation (avsnitt 5.5.3), 

avvattning (avsnitt 5.5.4) och pumpning (avsnitt 5.5.5). För transporter från gruvorna till 

Anrikningsverket och Anrikningsverket till smältverket tillämpas detaljerade indikatorer mätt 

på varje fordon (avsnitt 5.4, 5.6.) Sammanfattande diskussion om föreslagna indikatorer 

återfinns i avsnitt 5.7. 

ENERGIEFFEKTIVISERINGS POTENTIALER (AVSNITT 5C) 

En kvantitativ scenariobaserad modell har skapats för att analysera 

energieffektiviseringspotentialer (avsnitt 5C) och vilken effekt de får för respektive gruva och 

Anrikningsverk i Bolidenområdet. Modellen visar på störst effektiviseringspotential i 

gruvorna (avsnitt 5.10.1) med bättre styrning av ventilationen (avsnitt 5.10.1.1), minskad 

dieselanvändning i uppfodringen (avsnitt 5.10.1.2) genom mindre tomgångskörning, 
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ecodriving och planering av körningarna så alla bilar kör med fullt lass och så korta sträckor 

som möjligt med gråberget. För Anrikningsverket (avsnitt 5.10.2) är största 

effektiviseringspotentialen för flotationen (avsnitt 5.10.2.2) och enklast att implementera är 

åtgärder i omlastningen (avsnitt 5.6.1). Största kostnadsbesparingspotentialen finns i 

dieselanvändandet ovanjord (avsnitt 5.10.3) men där är implementeringen något svårare än de 

direkta åtgärderna som föreslås för gruvorna och i Anrikningsverket. 

Redan små effektiviseringsåtgärder på 1 % för hela Bolidenområdet ger stora 

kostnadsbesparingar för Bolidenområdet med nästan 500.000kr för elenergi som är det 

billigaste energislaget för Bolidenområdet (avsnitt 5.11). 

Sammanfattande diskussion om energieffektiviseringsåtgärder med sammanfattande 

presentation av besparingspotentialer finns i avsnitt 5.10. 

Slutdiskussion (avsnitt 6) med anvisning om ett vidare arbete med implementering av 

föreslagna nyckeltal återfinns i avsnitt 6.3 som bör ske genom att installera mer kontinuerlig 

mätning, skapa ett system för att följa upp de framtagna nyckeltalen (avsnitt 5B) och sedan 

värdera energieffektiviseringsåtgärderna utifrån nyckeltalen och de åtgärder som föreslås i 

avsnitt 5C och övrig åtgärder som identifieras. Mer samordning mellan gruvområdena är 

värdefullt för informations- och kunskapsutbyte. 

SLUTSATSER 

En systemanalytisk genomgång av processerna i gruvverksamheten är värdefull för analys 

och förståelse om var investeringsmöjligheter och optimeringsåtgärder finns i verksamheten. 

Ett välanalyserat energisystem underlättar arbetet med ett fungerade energiledningssystem, att 

uppfylla kraven för deltagandet i PFE och senare uppfylla kraven från 

energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU. 

Indikatorer och nyckeltal är effektiva hjälpmedel för att få kännedom om sin verksamhet men 

för att indikatorerna ska bli ett slagkraftigt verktyg krävs att arbete sker aktivt 

effektiviseringsåtgärder, både för att följa utvecklingen av pågående verksamhet och för att 

jämföra med marknaden inför investeringar. Indikatorerna blir ett relevant arbete när de 

används olika beroende på var i verksamheten de appliceras. 

Utveckling av en modell är ett värdefullt verktyg för att kunna analysera framtida 

effektiviseringspotential och för att beslutsärenden ska bli resurs-, tids- och energieffektiva. 

Enligt modellberäkningar är energieffektiviseringspotentialerna stora och uppgår i 390-

6873MWh/år för enskilda åtgärder. De största energivinsterna finns att hämta inom 

optimering av ventilationssystemet och minskning av dieselanvändandet både för transporter 

ovanjord och i gruvorna. 
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Utökad sammanfattning figur A: Indikatorer för Bolidenområdet fördelade efter delprocesser och utifrån detaljeringsnivå. 
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Analys och utveckling av nyckeltal fo r 
energieffektivitet – med Bolidenomra det som 
tilla mpningsexempel 

ABSTRACT 

This study uses a system analysis approach to analyses different indicators for energy 

efficiency, to monitor, control and improve the energy use in energy intensive companies in 

general and the Boliden mines in particular. The investigated area is five mines and a 

concentrator in the Boliden area, Västerbotten County, Sweden.  

Part A of the work is an analysis of the previous work with energy efficiency at Boliden 

within the Swedish voluntary program for improvements of energy efficiency in energy 

intensive industries and the energy management system that are in current use, since 2004, at 

the Boliden area.  

Part B analyse different indicators and are evaluated for improving the measures for energy 

efficiency. The chosen indicators are various key performance indexes real numbers and 

comparisons to best available technology (BAT), in different levels of the system. A few 

general indicators are suggested to get an overview of the complete system for the mines and 

concentrator. For each mine and the concentrator has the major sub processes been pointed to 

more detailed indicators. For the mines are four areas, ventilation, water drainage, production 

machinery and ore transportation within the mine, highlighted with one-two overview 

indicators for the full sub process, and 7-11 indicators of a more detailed character. For the 

concentrator is five areas highlighted as major sub processes, loading, grinding, flotation, 

dewatering and pumping with the same set of variation in indicators as for the mining 

adjusted for the specific purpose for each sub process. Indicators for transports from the 

mines to the concentrator and from the concentrator to the smelters are as well pointed. Here 

is one overall indicator recommended together with individual measurement on each vehicle. 

In part C of this study is the potential for energy savings analysed in a scenario based model 

for different part of the system with the results of 0.1 %- 7.4 % improvements for individual 

measures at each mine and the concentrator.  

As conclusion, system analysis is a good way for comprehend how the energy is used. 

Indicators are with the right applications a useful tool to analyse the energy use. Energy 

efficiency measures are needed as well if the indicators should be operational and useful. The 

potential for improvement of the energy efficiency is large with 390-6873MWh/year for 

individual measures. 
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Analys och utveckling av nyckeltal fo r 
energieffektivitet – med Bolidenomra det som 
tilla mpningsexempel 

SAMMANFATTNING 

Den här studien analyserar utifrån ett systemanalytiskt perspektiv olika indikatorer för att 

mäta, följa upp och styra energianvändningen på Bolidenområdet, ett gruvområde i 

Västerbottens län. 

Det befintliga arbetet med energieffektivisering och nyckeltal för energi analyseras i del A. 

Arbetet som Bolidenområdet hittills har genomfört har skett inom ramen för det frivilliga 

programmet för energieffektivisering (PFE) för energiintensiva företag sedan 2004 med 

energiledningssystem och energikartläggningar. Olika typer av indikatorer introduceras och i 

del B analyseras potentiella indikatorer som kan användas generellt inom Bolidenområdet och 

specifikt på respektive gruva och i Anrikningsverket. Framförallt används nyckeltal och 

faktiska tal som indikatorer och dessa kan sedan jämföras mot bästa tillgängliga teknik för att 

undersöka potentiella effektiviseringsåtgärder. Ett fåtal övergripande indikatorer har tagits 

fram för att ge en övergripande bild. Det stora flertalet indikatorer återfinns på en detaljerad 

nivå avsedda för delprocesser. Delprocesserna omfattar en till två indikatorer för hela 

processen och 7-11 detaljerade indikatorer inom delprocesserna. De delprocesser som är 

aktuella för gruvorna är ventilation, vattenundanhållning, produktionsmaskiner och 

uppfodring. För Anrikningsverket är delprocesserna infrakt, malning, flotation, avvattning 

och pumpning. För transporterna ovanjord från gruvorna till Anrikningsverket och från 

Anrikningsverket till smältverket har en övergripande indikator (diesel/ton.km)föreslagits 

som bör mätas för varje fordon. Dessutom differentieras indikatorn för om lastbilen kör tom 

returtransport eller returtransport med last. 

I del C analyseras energibesparingspotentialer utifrån en scenario baserad modell. Med 

utgångspunkt i olika processdelar finns effektiviseringsåtgärder mellan 0,1-7,4 % för enskilda 

åtgärder på respektive gruva och i Anrikningsverket.  

Slutsatsen är att systemanalys är en bra metod för att skaffa dig kunskap om hur energin 

används. Rätt applicerat är indikatorer ett effektivt verktyg för att analysera 

energianvändningen. För att indikatorerna ska fylla sin funktion och vara användbara krävs ett 

aktivt arbete med optimerings- och energieffektiviseringsåtgärder. Det finns stora potentialer 

att minska energianvändningen, för enskilda åtgärder, utförda på alla gruvor eller i 

Anrikningsverket, är potentialen 390-6873 MWh/år, med störst potential för minskad 

dieselanvändning i transporterna ovanjord och för förbättrad styrning av ventilationen. 
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1 INTRODUKTION 
Den pågående globala utvecklingen med urbanisering och efterfrågan av fler produkter ger en 

ökad efterfrågan på metaller. Denna utveckling leder till ökade metallpriser. Långsiktigt 

sjunker metallhalterna i de brytbara malmerna som kommer kräva en större arbetsinsats för att 

utvinna samma mängd metall. Lägre metallhalter leder till att intensivare koncentrering krävs 

för att avskilja ett allt lägre metallinnehåll vilket ökar energianvändningen (Norgate & Hague, 

2010). De stigande metallpriserna har resulterat i att flera svenska gruvor som tidigare varit 

stängda nu återöppnas. Exempelvis Dannemoragruvan i Dalarna och Kankbergsgruvan i 

Boliden har återöppnats, samt produktionsökningar har genomförts eller planeras i många 

befintliga gruvor (Boliden, 2011a; Johansson & Liljegren, 2011; LKAB, 2011; Dannemora, 

2012).  

Gruvnäringen är en stor del av Sveriges exportindustri och bidrar till många arbetstillfällen 

ofta belägna på mindre orter i norra Sverige som har byggts just för att metallfyndigheterna 

finns där (Johansson & Liljegren, 2011). Samtidigt har gruvnäringen en baksida med stor och 

mångfacetterad miljöpåverkan. Exempelvis påverkas landskapsbilden kraftigt genom att stora 

landarealer tas i anspråk, kan ge upphov till läckage av metaller till omgivningen, försurning 

samt i Sverige vad gäller sulfidmalm ge utsläpp av svavel vid förädling (SGU, 2011; Giurco 

& Cooper, 2012).  En viktig miljöaspekt är den mycket stora energianvändningen i hela 

gruvnäringsindustrin. Globalt sett utgör gruvnäringen 1/3 av industrins totala 

energianvändning (IEA, 2007; Abdelaziz och andra, 2011), och har en stor påverkan på 

klimatet i form av utsläpp av växthusgaser. För Bolidenkoncernen uppgår 

energianvändningen till 3,7 TWh vilket motsvarar 18 % av rörelsekostnaderna (Boliden, 

2011a), vilket placerar energianvändningen som en viktig miljö- och kostnadsfråga. 

Historiskt har elpriset i Sverige varit lågt sedan 1970-talet vilket har gynnat den 

energikrävande basnäringen i Sverige (Energimyndigheten, 2011a). Sedan år 2000 har 

anpassning till EU:s prisnivåer skett med både avreglering av statligt monopol och anpassning 

till EU:s krav på utsläppsnivåer (Stenqvist & Nilsson, 2012). Detta har gjort att intresset för 

energibesparingsåtgärder vuxit, särskilt inom exportindustrin (Stenqvist & Nilsson, 2012). 

Gruvindustrin är både energiintensiv och del av en global marknad vilket gör att det finns ett 

starkt intresse av att minska kostnaderna och identifiera möjligheter för optimering av 

energianvändningen. Potentialen för en ökad energieffektivisering finns och växer med 

stigande energipriser och i kombination med åldrande system med historisk få utförda 

energieffektiviserande underhållsåtgärder (Energimyndigheten, 2004; Stenqvist & Nilsson, 

2012). En förutsättning för att kunna påverka energianvändningen är att veta hur mycket 

energi som används och till vad (Energimyndigheten, 2004). En effektiv energianvändning är 

ofta knuten till effektiv produktion vilket ökar incitamenten för att genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder (Boyd & Pang, 2000).  
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Denna studie behandlar det stora behovet av energi vid utvinning av metaller som både har en 

stor miljöpåverkan och är en stor kostnad för företagen som kan påverkas genom 

effektiviserings åtgärder, dessutom kan energieffektiviseringen förbättra produktiviteten.  

Bolidenkoncernen avser hela organisationen Boliden AB, Boliden Gruvor avser samtliga 

gruvområden inom Bolidenkoncernen och Bolidenområdet avser gruvområdet i Boliden 

beläget i Boliden med omnejd och är det huvudsakliga studieområdet. Övrig terminologi 

återfinns i Bilaga A. 

1.1 SYFTE 

Denna studie är en förstudie för att analysera möjligheterna för ett utvecklat arbete med olika 

indikatorer som verktyg för att mäta energieffektiviteten. Genom systemanalys av befintlig 

energianvändning och nyckeltal identifieras förutsättningar och behov av indikatorer för 

energianvändning. Vidare analyseras hur indikatorer för energieffektivitet kan effektiviseras 

och konkretiseras för förbättrad användning utifrån ett energitjänstperspektiv. Konkreta 

nyckeltal för övervakning, styrning och uppföljning analyseras inom Bolidenområdet. En mer 

generell systemanalys diskuteras för hur ett helhetsgrepp för indikatorer och nyckeltal för hela 

Boliden Gruvor kan skapas och utvecklas. En konceptuell dynamisk modell upprättas för 

delar av processen för att analysera var effekter av förbättringsåtgärder uppstår, kunna 

använda dessa förändringspunkter för att visa på var indikatorer för energieffektivitet är av 

relevans, samt kunna visa på var i processen energieffektiviseringsåtgärder ger störst effekt. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Följande problemformulering har upprättats som ram för studien, som tar hänsyn till både 

specifika och generella aspekter för Bolidenområdet.  

a) Analys av Bolidenområdets nuvarande nyckeltal och energianvändning i 

gruvverksamheten 

b) Utreda vilka nyckeltal och indikatorer som är relevanta och lämpliga för Bolidenområdet 

att använda för mätning, utvärdering, styrning och utveckling av 

energieffektiviseringsarbetet, både idag och i framtiden för underhållsplanering, 

beslutsunderlag vid reinvestering och vid tillståndkontroll 

c) Utveckla en modell för scenariobaserad analys av hur teknikval och verksamhetsstyrning 

påverkar energianvändningen. Modellen testas i en begränsad omfattning för att kunna 

påvisa indikatorers relevans 

Målet med studien är att utifrån ett energitjänstperspektiv och med systemanalys utveckla 

verktyg och identifiera lämpliga indikatorer och nyckeltal för förbättrad energieffektivitet för 

Bolidenområdet. Dessutom föreslås tillvägagångssätt för att analysera, mäta, styra, följa upp 

och utveckla energieffektiviseringsarbetet. 
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Arbetet kommer kunna användas inom Boliden Gruvor och Bolidenområdets arbete med 

utveckling av energieffektiviseringsarbetet både internt för energibudget och för andra 

verksamhetsnära användningsområden, som i energiledningssystem på respektive 

gruva/Anrikningsverk, gruvområde och koncern. Det möjliggörs också att externt kunna 

jämföra sina tekniker med bästa tillgängliga teknik på marknaden och därmed göra 

bedömningar utifrån ett längre tidsperspektiv för teknikuppdatering, reinvesteringar etc. 

2 METOD 

Fokus i denna studie är energi som används i och krävs för produktionen. Det som är av 

relevans för denna studie är energibehovet i gruvorna, Anrikningsverket och transporterna 

mellan gruva och Anrikningsverk och från Anrikningsverk till smältverk. Detta göra att 

uppvärmning av lokaler och dylikt är medtagna i totalberäkningar men att lösningar och 

utvecklingspotential för dessa ändamål inte analyseras då de delvis utgör ett annat system och 

därför kräver andra typer av åtgärder. 

Intervjuer har genomförts med personal på gruvorna och Anrikningsverket inom 

Bolidenområdet med syfte att undersöka hur man vill arbeta med indikatorer för energi och 

vilket intresse som finns. Frågorna har skickats ut i förväg (Återfinns i Bilaga B). 

Diskussioner utifrån frågeunderlaget har hållits med representanter från respektive aktiv gruva 

i Bolidenområdet för att ge en bakgrund till nulägesanalysen, samt att utreda vad man vill 

mäta och vad som är användbart i respektive gruva och på Anrikningsverket. De som blivit 

intervjuade är Håkan Nordström produktionschef på Maurliden och Maurliden östra, Karl 

Erik Rånman gruvchef och Ola Johansson underhållschef på Kristineberg, Roger Lindström 

underhållschef på Kankberg. På Renström har nuvarande ansvarig för el och energifrågor för 

Bolidenområdet Anders Holmbom visat runt då han tidigare varit energiansvarig i Renström. 

På Anrikningsverket har Thomas Sundquist anrikningsverkschef och Jenny Forsberg 

driftschef intervjuats, samt ett besök i verket har gjorts då Berndt Mikaelsen visade runt, 

svarade på frågor om arbetet med nyckeltal samt förklarade administrationen av transporterna 

ovanjord med särskild tyngdpunkt transporterna från gruvorna till Anrikningsverket. 

För att inkludera ett koncernperspektiv har intervju genomförts med Christer Ryman, energy 

efficiency manager, för att undersöka hur Bolidenkoncernen arbetar med och vill arbeta med 

nyckeltal på koncernnivå och ut i organisationens olika delar. 

Besök har skett på Boliden Aitik som är två dagbrott lokaliserade utanför Gällivare. Detta för 

att få en jämförande bild av vad Bolidenområdet gör och Boliden Gruvors övergripande 

verksamhet med energieffektiviseringar. Intervjuer i mötesform genomfördes med Mikael 

Burck (El och energisamordnare Boliden Aitik), Åsa Sjöblom (miljösamordnare Boliden 

Aitik), Camilla Esberg (miljösamordnare Boliden Aitik) och Christer Ryman om arbetet med 

nyckeltal sett från vad som mäts, vilka krav som ställs från koncernen och hur Boliden Aitik 

vill arbeta och följa sin energianvändning. 
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Personlig kommunikation har genomförts med Petra Sundgren (miljösamordnare Boliden 

Garpenberg), Maria Forsell (miljösamordnare Bolidenområdet), Anders Holmbom (el och 

energisamordnare Bolidenområdet) och Alf Lindén (f.d. el och energisamordnare 

Bolidenområdet) för att få svar på frågor om erfarenhet av arbete med specifika nyckeltal och 

hur de vill arbeta med nyckeltal på respektive gruvområde och anläggning.  

En litteraturstudie är genomförd som baserar sig på myndighetsrapporter och vetenskapliga 

granskade artiklar. Sökningar har främst gjorts på Scopus, ScienceDirect och 

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens publikationer, med sök ord som energy 

efficiency, energy indicator, energieffektivitet, PFE och KPI, en fullständig lista över 

databaser och sökord återfinns i Bilaga C. Som underlag till de betydande energiaspekterna 

och vilka indikatorer som är lämpliga för ett energiintensivt industriföretag är även hämtat 

från interna rapporter om befintlig energianvändningen för respektive gruva och 

Anrikningsverket. Utöver detta har en systemanalytisk modell har skapats.  

Dataunderlaget för den interna energianvändningen på Bolidenområdet är väldigt preciserat 

för respektive gruva och Anrikningsverk, en stor mängd data finns tillgängligt, från år 2005 

då arbetet med nyckeltal för energi startades till idag. Dataunderlaget finns lagrat i 

Bolidenområdets interna system. Dock bygger nästan all data på energikartläggningar 

(Greencon, 2012) med vissa osäkerheter i materialet, samt felaktigheter har upptäckts. Det 

material som bygger på faktiska mätningar är Anrikningsverkets malning som mäts 

kontinuerligt och den totala diesel och elenergianvändning för respektive gruva och 

Anrikningsverk efter vad som faktureras.  

För att förstå de interna styrsystem som används har för ABB-systemen Daniel Holmgren 

(processingenjör Anrikningsverket), Anders Holmbom (el och energisamordnare 

Bolidenområdet) och Alf Lindèn (f.d. el och energisamordnare Bolidenområdet) visat hur 

systemen fungerar och vilken data som kan plockas ut samt tillhandahållit viss dokumentation 

över energianvändningen och energiledningssystemet. För IPAK och miljöIPAK systemen 

har Jenny Forsberg (driftschef Anrikningsverket) och Maria Forsell (miljösamordnare 

Bolidenområdet) varit behjälpliga. 

Studien behandlar gruvverksamheten i Renström, Kristineberg. Kankberg, Maurliden samt 

Anrikningsverket i Boliden. I Bolidenområdet finns det även ca 25 nedlagda gruvor i 

området, dessa kommer ej att vara en del av studien. Kontorsbyggnader och andra 

administrativa enheter kommer inte att vara en del av arbetet utan är enbart inräknande där de 

inte går att särskilja från övrig produktionsverksamhet. Detta gäller främst de 

kontorsbyggnader, verkstadsbyggnader och fordon som finns i anslutning till respektive 

gruva. Energianvändningen för hela industriområdet i Boliden behandlas inte i studien utöver 

den mån det direkt berör Anrikningsverket. 
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3 UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Bolidenområdet G12, är ett av 

Bolidenkoncernens fyra gruvområden beläget i 

Västerbottens län (figur 1), som omfattar tre 

underjordsgruvor, två dagbrott och ett 

Anrikningsverk. Malmerna i gruvorna är olika 

komplexmalmer och utvinning sker av koppar, 

zink, bly, guld, silver och tellur. Gruvdriften för 

området är säkrad till år 2021, samtidigt pågår 

det prospektering nära befintlig verksamhet 

vilket innebär att förlängning av driften kan bli 

aktuell. (Boliden, 2011a)  

De olika gruvorna i Bolidenområdet är av olika 

karaktär där den senaste är Kankbergsgruvan 

G1N, belägen ca 1 mil från orten Boliden där 

Anrikningsverket är beläget. Kankberg är 

återöppnad under 2012, där det bryts guld och tellur. Under produktionsåren 1966-1969 och 

1988-1997 bröts zink och koppar. Full produktion beräknas till slutet av 2012 vilket innebär 

en årlig produktion av 1,15ton guld och 41ton tellur, och upp mot 400 000 ton malm/år, vilket 

är den mängd miljötillståndet medger. (Boliden, 2011a) 

Kristinebergsgruvan G2K är belägen ca 10mil från orten Boliden och här bryts 640 000- 

700 000 ton malm per år, i första hand koppar, samt zink, bly, silver och guld  (Rånman & 

Johansson, 2012; Mikaelsen, 2012). 

Renströmsgruvan G1R är Sveriges djupaste underjordsgruva med ett djup på 1350m, belägen 

ca 2 mil från orten Boliden. Guld, silver och zink är de metaller som bryts och här i första 

hand, samt koppar och bly till viss del. I Renströmsgruvan finns de högsta koncentrationerna 

av metall av de aktiva gruvorna i Bolidenområdet. Det bryts ungefär 300 000 ton malm per år. 

Sammanhängande med denna gruva finns den nedlagda Petiknäsgruvan G1P som delar 

tilluftsschakt med Renströmss gruvan. Vattenundanhållning måste därför fortsätta i Petiknäs 

trots att brytningen är avslutad vilket påverkar energianvändningen och hur 

effektiviseringsåtgärder kan genomföras (Holmbom, 2012). 

De två dagbrotten, Maurliden G1M och Maurliden östra G1O, är belägna ca sju mil från orten 

Boliden och ligger 2km från varandra men har samma administrativa organisation och delar 

bland annat vattenreningsverk. Maurliden västra har tillstånd att bryta 400 000 ton malm/år 

och Maurliden östra 500 000 ton/år (Umeå tingsrätt, 2010). Det bryts tre olika typer av malm i 

dessa anläggningar, kopparkomplexmalm i G1M och zink- och kopparkomplexmalm i G1O. 

De båda dagbrotten kan och bör särskiljas främst på grund av olika malmtyper (Nordström, 

Figur 1: Karta över Bolidenområdet med Sverigekarta i 

botten med Boliden Garpenberg och Boliden Aitik 

utmärkta, (Boliden, 2011b). 
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2012). I de energikartläggningar som gjorts så betraktas Maurliden som en enhet, främsta 

orsaken till det är Maurliden östra inte var i drift när kartläggningen gjordes samt att den 

kommer att vara utbruten under 2013 och att hela området omfattas av ett gemensamt 

miljötillstånd.  

Malm från ovannämnda gruvor transporteras till Anrikningsverket i Boliden för 

uppkoncentrering (anrikning). Detta ställer höga krav på Anrikningsverket G1A då malmen 

från de olika gruvorna är av olika karaktär och metallinnehåll och körs därför separat i olika 

kampanjer, vilket gör att malm måste lagerhållas eftersom gruvorna har kontinuerlig 

produktion.  

Kristineberg och Renström är två gruvor som har ganska lika förutsättningar då båda är djupa 

underjordsgruvor med ett stort behov av ventilation och respektive ventilationssystem har 

byggts på successivt allt efter att gruvan blivit större, djupare och brytningen flyttats. 

Skillnaden är att Kristineberg har en dubbelt så stor och mer utspridd produktion än 

Renström. Kankberg är intressant då det är en ny gruva som tagits i drift under 2012, men är 

ännu ej i full drift, dessutom är den betydligt grundare än Renström och Kristineberg. 

Ur ett energianvändingshänseende är det elenergi och diesel som är de stora posterna i 

energianvändningen för Bolidenområdet. Diesel används främst för transporter i gruvorna och 

för att ovanjord frakta malm till Anrikningsverket och slig till smältverken. Elenergi används i 

de flesta delar av verksamheten i vitt skilda processer, mest elenergi används i 

Anrikningsverket där malningsprocessen och flotationsapparatur är de största användarna 

gruvornas elenergianvändning är störst för pumpning och ventilation följt av el till 

produktionsmaskiner. Dessutom används gasol och olja i mindre mängd till uppvärmning av 

ventilationsluften vintertid och viss övrig uppvärmning (Greencon, 2012).  

4 BAKGRUND 

I gruvsammanhang karaktäriseras berget på två sätt, ett ekonomiskt begrepp som omfattar 

berg med ett metallinnehåll som är tillräckligt stort för att vara lönsamt att bryta (ta upp ur 

marken) (Nationalencyklopedin, 2012a). Den andra delen är gråberg som utgör resten av 

berget utan värde att bryta metaller ur (Nationalencyklopedin, 2012b). För att kunna bryta 

malmen måste ofta även gråberg brytas för att nå fram till malmen.  

Brytning sker antingen i dagbrott när malmen ligger nära markytan och blir en stor öppen 

grop, namnet dagbrott syftar till att brytningen sker i dagen dvs. från markytan. Den andra 

typen, för malm djupare i berggrunden, är underjordsgruvor som indikerar att brytning sker 

underjord genom att schaktsystem med gruvorter och gångar skapas. Det finns många olika 

sätt att bryta malm på och är till största del beroende av bergets och malmformationens 

karaktär. För dagbrott är det vanligaste mekaniska brytningsmetoder som innebär att yta 

friläggs från jord och gråberg tas bort och malmen plockas upp och mals för att kunna 
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separera ut metallinnehållet, alternativt kan hydrauliska metoder användas som innebär att 

vatten och kemikalier skickas genom malmkroppen och extraktion sker av metallen som kan 

samlas upp i det utgående vattnet, den metoden är dock ganska ovanlig i Sverige. (Atlas 

Copco, 2003) 

I underjordsgruvor används olika typer av pall-, skiv- eller pelarbrytning som innebär att 

malmen bryts vertikalt eller horisontellt och material friläggs. Pelare lämnas för att stabilisera 

och bära upp överliggande material. En annan vanlig typ av brytning är igensättningsbrytning 

som används i Bolidenområdets gruvor, och innebär att brytningen sker i schakt som fylls 

igen allt eftersom, här kommer mer material att behöva flyttas runt samtidigt som 

anrikningssand- och gråbergsavfall minskar då det används som fyllmaterial. Rasbrytning är 

också en metod som används och innebär att mindre stabilisering av berget görs och 

brytningen sker nerifrån och upp i vertikala gångar, överliggande material tillåts att rasa ner 

vilket ger en hög produktion men också en stor gråbergsinblandning. (Atlas Copco, 2003) 

4.1 GRUVPROCESSER 

I detta projekt studeras energianvändningen vid redan befintliga gruvor varför prospektering 

och tillståndsförfaranden för att starta upp en gruva inte analyseras, men är en viktig del för 

nya gruvor då det möjliggör och avgör gruvans utbredning och produktion. 

Gruvbrytningen kan delas in i två olika faser en för brytningen som sker i gruvan och en för 

anrikningsprocessen som är en koncentreringsprocess av metallinnehållet. Dessa två delar 

beskrivs i figur 2. 

 

Figur 2: Processchema för brytning och anrikning av malm. 
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Under hela brytningsprocessen krävs att det vatten som normalt förekommer i berggrunden 

och som hela tiden strömmar till pumpas undan för att vatten inte ska ansamlas och tillslut 

översvämma gruvan. I underjordsgruvor är det viktigt att ventilera så att avgaser från fordon, 

gaser som uppstår vid sprängning och övriga processer vädras ut så att luften håller en god 

kvalitet. Dessutom finns ett uppvärmningsbehov vintertid av omkringliggande lokaler och 

administrativa byggnader ovanjord. Vilket är nödvändiga processer som är ständigt 

närvarande oberoende av produktionen. 

Brytning: 

1. Brytningen inleds med att berget borras upp med flera borrhåll ofta i en 

cirkelformation 

2. Borrhålen laddas sedan med sprängmedel 

3. Nästa steg är att spränga loss en bit av berget, till mindre fraktioner 

4. Upptransport av framför allt malm men också gråberg ur gruvan, antingen med 

lastbil/dumper eller med transportband och skipprar som är en typ av hisstransport 

5. Berget krossas, antingen i gruvan före upptransport eller ovanjord efter upptransport  

6. Malmen lagras. 

Genom någon form av transport ofta med lastbilar men även transportband och andra 

lösningar förekommer så flyttas malmen från malmupplaget vid gruvan till Anrikningsverket. 

Anrikning:  

7. Malmen fraktas in i anläggningen för anrikning via transportband eller lastbilar 

8. Första steget i anrikningsprocessen är malning där malmen tillsammans med vatten 

mals i kvarnar till sandfraktioner 

9. När malmen har uppnått viss sandfraktion pumpas den vidare för koncentrering där 

metallinnehållet avlägsnas från gråbergssanden vilket sker successivt i flera steg 

10. Efter detta avlägsnas vattnet och produkten Slig har åstadkommits 

11. Sligen transporteras vidare till smältverk för vidare förädling 

Flödet pumpas mellan varje processteg vilket utgör en viktig process som sker inom och 

mellan de olika stegen i anrikningen. 

4.1.1 Bolidenområdets processer  

Bolidenområdet har utöver de generella processerna i en gruva, figur 2, behov av att i 

underjordsgruvorna efter sprängning säkra upp berget för att minimera risken för ras genom 

bergsförstärkning med skrotning, bultsättning och betongsprutning. Kross sker för Renström 

och Kristineberg i gruvorna underjord och för Kankberg och Maurliden krossas malmen på 

Anrikningsverket. När krossningen utförs underjord sker transporten av den brutna malmen i 

två steg ut ur gruvan där första delen sker till krossen med lastbil/truckar och den andra delen 

upp ur gruvan med eldrivna transportband och skip (hiss) till malmupplag ovanjord. Eftersom 

underjordsgruvorna i Bolidenområdet använder sig av igensättningsbrytning som metod så 

sker även fyllning av utbrutna rum med gråberg, anrikningssand och betong. Figur 3 beskriver 

förloppet med processer i Bolidenområdets gruvor. 
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Figur 3: Processchema för brytningsprocesser i Bolidenområdets gruvor. 

För anrikningen så skiljer sig Bolidenområdets processer från den generella (figur 2) så 

tillvida att de har ett längre transportavstånd mellan gruvorna och Anrikningsverket, att två av 

gruvorna krossar sitt material på verket istället för som brukligt i anslutning till gruvan.  

Malningen sker med metoden autogenmalningen, som har fördelen att den inte behöver något 

tillsatt medie/malsten för att malningen ska fortlöpa. 

Koncentreringsfasen är indelad i två huvudsteg flotation och vid högt guld- eller tellurinnehåll 

utförs en lakningsprocess. Hela Anrikningsverkets processer beskrivs schematiskt i figur 4. 

 

Figur 4: Processchema för anrikning i Anrikningsverket, Bolidenområdet. 

De olika processerna i brytningen och anrikningen har påverkan på varandra i den fortsatta 

processen, exempelvis med en hög precision vid borrning och sprängning minskar 

energianvändningen genom att bara den del av berget som avses sprängas friläggs från berget 

för att undvika gråbergsinblandning vilket ger en mer koncentrerad malm samt att det 

påverkar hur mycket material som behöver krossas, transporteras och längre fram anrikas 

samt att sprängningens intensitet redan från början avgör hur stora fraktionerna är vilket också 

påverkar hur mycket krossning och malning som är nödvändig. 
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5 A  INDIKATORER FÖR ENERGIEFFEKTIVITET OCH 
BOLIDENOMRÅDETS NUVARANDE ARBETE MED 
ENERGIEFFEKTIVISERING 

Här analyseras hur det nuvarande arbetet med energianvändning, nyckeltal och 

energieffektivisering ser ut. 

Inom Bolidenkoncernen startade arbetet med nyckeltal för energieffektivitet och 

energiledningssystem 2004, efter att Bolidenkoncernen ansökte om att bli en del av den 

frivilliga lagen (SFS 2004:1196) om program för energieffektivisering (PFE). Lagen stiftades 

för att bidra till att uppfylla EU:s mål om 20 % minskad energianvändning till år 2020 och 

vara ett incitament för energiintensiva industriföretag att minska energianvändningen 

(Mansikkasalo och andra, 2011). Deltagarna i PFE får en skattebefrielse på använd elenergi, 

mot att de identifierar energieffektiviseringsåtgärder och vidtar de åtgärder som har en kortare 

återbetalningstid än tre år (SFS 2004:1196, 2004). Som krav för att delta i programmet krävs 

ett certifierat standardiserat energiledningssystem (SFS 2004:1196, 2004).  

PFE har en programperiod på fem år, där deltagande företag under de första två åren 

identifierar och kartlägger potentiella energieffektiviseringsåtgärder och värderar respektive 

åtgärdseffekt. De åtgärder som bedöms lämpliga ska genomföras inom programmets 

återstående tre år (SFS 2004:1196, 2004; Energimyndigheten, 2011b).  Bolidenkoncernen 

befinner sig nu i programomgång 2 och fas 2 av den samma vilket är implementering av 

energieffektiviseringsåtgärder.  

Lagen om PFE avskaffas vid årsskiftet 2012/2013 och fasas ut för de som deltar i programmet 

fram till halvårsskiftet 2014 (Näringsutskottet, 2012; Näringsdepatementet, 2012). Då 

försvinner ett incitament för att arbeta systematiskt med energieffektivisering och företagens 

egna mål och riktlinjer blir viktigare för det fortsätta energieffektiviseringsarbetet 

(Mansikkasalo och andra, 2011). För att bibehålla fokus på energieffektivisering blir det 

viktigare för företagen att ha tydliga mål och ett systematiskt koncept. När kravet på 

certifierade energiledningssystem försvinner finns risken att energiledningssystem blir mindre 

viktigt och ett systematiskt arbete med energianvändningen minskar. Ledningssystem är ett 

bra verktyg för att arbetet ska ske strukturerat varför många ledningssystem kommer att 

finnas kvar men troligtvis inte som certifierade (Mansikkasalo och andra, 2011; Stenqvist & 

Nilsson, 2012). Det finns ett mer djupgående analysbehov på respektive enhet än den 

övergripande totala energianvändningen i förhållande till produktion som är det som används 

idag på Boliden Gruvor, vilket även kommer underlätta det fortsatta arbetet med 

energiledningssystem. 

Under hösten 2012 har ett incitament för att arbeta med energieffektivitet tillkommit genom 

ett nytt EU direktiv 2012/27/EU inom energieffektivisering med yttersta mål att minska 

primärenergianvändningen med 20 % till 2020. Direktiv 2012/27/EU skall vara införlivat i 
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svensk lag senast juni 2014 (2012/27/EU, 2012). Detta arbete kommer med största 

sannolikhet att påverka den energiintensiva industrin på olika sätt och det är upp till 

respektive land att själva besluta om åtgärder utan att den påverkar EU:s inre marknad 

negativt genom konkurrensfördelar eller att utgöra handelshinder inom EU (Europeiska 

kommisionen, 2007). Applicerbart på energiintensiva industrier pekar direktivet särskilt ut en 

ökad nyttjandegrad av spillvärme, krav kommer från år 2015 att ställas på att 

energibesiktningar genomförs minst vart fjärde år, för större företag, alternativt att företaget 

har ett standardiserat energiledningssystem med extern regelbunden revision (2012/27/EU, 

2012). Krav kommer kunna ställas på energieffektiviseringsåtgärder baserat på 

livscykelkostnader tillskillnad från PFE som använt återbetalningstid som kravunderlag för att 

åtgärd skall vidtas vilket gör att kraven för när en åtgärd ska vidtas skärps. Det kommer finnas 

möjlighet för respektive land att inrätta en energieffektiviseringsfond som kan bidra till 

finansiering av energieffektiviseringsåtgärder (2012/27/EU, 2012). 

De senaste åren har energieffektvitet fått ett allt större genomslag vid tillståndsprövning för 

miljöfarligverksamhet och lett till en skärpt praxis av tillämpningen av kap. 2 § 5 i 

miljöbalken (SFS 1998:808) om hushållning med energi och råvaror vid tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet (M1352-07, 2007; M9927-05, 2007; MÖD 2009:17, 2009; MÖD 

2011:23, 2011). Samtidigt täcker hushållningsprinciperna i miljöbalken även råvaror, därför 

är det troligt att en översyn av energislag kommer att få större relevans i den framtida 

energieffektiviseringen (M1352-07, 2007). Miljööverdomstolen har fastslagit vid upprepade 

tillfällen oavsett storleken på företagets energianvändning att energihushållningsplaner skall 

upprättas innehållandes alla tänkbara effektiviseringsåtgärder och hur de kan genomföras sett 

till livscykelkostnadsperspektiv och inte enbart de åtgärder som är företagsekonomiskt rimliga 

inom vanlig återbetalningstid (M1352-07, 2007; M9927-05, 2007; MÖD 2009:17, 2009; 

MÖD 2011:23, 2011). Detta ställer högre krav på företagens energihushållning när nya 

tillstånd för miljöfarligverksamheter beviljas eller vid förnyelse av befintliga tillstånd. 

5.1 NYCKELTAL OCH INDIKATORER 

Den största delen av styrning och utvärdering av indikatorer bör ske lokalt (Tanaka, 2008; 

Norgate & Hague, 2010; Abdelaziz och andra, 2011) på respektive gruva och 

Anrikningsverket. Det är på plats i verksamheten som största kunskapen finns om processerna 

och möjligheten att implementera åtgärderna (Tanaka, 2008). Därför är mer detaljerade 

indikatorer ofta intressanta (Catasús och andra, 2008; Tanaka, 2008; Abdelaziz och andra, 

2011). Detta tillsammans med ett fåtal indikatorer som är övergripande (Energimyndigheten, 

2001; Catasús och andra, 2008) och mer ämnade för användning på gruvområdes och 

koncernnivå skapar ett system med indikatorer som är systematiskt applicerbara på olika delar 

och nivåer inom ett företag. 
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Det finns alltid en risk att vilja uppmärksamma för mycket detaljer med ett stort antal 

indikatorer som kan begränsa överskådligheten (Energimyndigheten, 2001). Därför bör 

antalet indikatorer hållas lågt men analytiskt möjligt. För indikatorer med ett förklarande 

ändamål, som uppföljning behöver inte energivärdena alltid sättas i relation till något annat 

som är metoden vid tillämpning av nyckeltal. Tillräcklig information och stor detaljrikedom 

fås genom att förbrukningssiffror för respektive process/maskin kan plockas ut och jämföras 

över tid (Azapagic, 2004). Om syftet med indikatorn är att identifiera avvikelser krävs ett mer 

detaljrikt dataunderlag (Azapagic, 2004). Det är viktigt att försäkra sig om att det är i en viss 

orsak eller flera identifierade som är hela orsaken till förändringen eller om det är något annat 

som också avviker. Det får inte glömmas bort att det kan finnas fler än en orsak till att en 

avvikelse uppstår. Här kan det vara värdefullt att ha ett antal olika typer av indikatorer och 

nyckeltal med olika styrande parametrar vilket även underlättar att identifiera vad som 

förändrats. 

Att använda sig av vissa centrala indikatorer kan underlätta överskådligheten samtidigt som 

de blir mindre detaljerade. De centrala indikatorerna kan grundas på mer detaljerade 

indikatorer vilket ger flera nivåer av indikatorer, som möjliggör spårning av orsakssamband 

(Energimyndigheten, 2001). Detta ger en komplex uppbyggnad med fördelar i både 

överskådlighet och möjlighet till detaljrikedom, då olika nivåer av indikatorer upprättas. Det 

är även möjligt att indexera indikatorer vilket innebär att indikatorkonstruktören viktar 

indikatorerna och ger flera olika parametrar ett gemensamt värde (Energimyndigheten, 2001). 

En indexering förutsätter en god kunskap om det studerade systemet och att systemet är 

relativt konstant. Detta ger mottagaren en mer förenklad bild där resultatet är begränsat till 

den viktning som gjorts mellan olika värden vid konstruktion av nyckeltalen för att skapa ett 

gemensamt värde. Om betydelsen för olika processer förändras eller att processerna i sig 

förändras måste indexeringen uppdateras för bibehållen tillämplighet. (Energimyndigheten, 

2001; Azapagic, 2004; Martins och andra, 2007; Tanaka, 2008; Chai & Yeo, 2012). 

Att mäta tillförd energi till ställverk gör att eventuella läckage och förluster inte 

uppmärksammas (Freeman och andra, 1997). För ett energiintensivt företag med äldre 

ledningar och maskiner, vilket Bolidenområdet delvis har, kan detta vara en faktor som 

påverkar den totala energianvändningen mer än bara felmarginaler. Därför är mätning av 

slutanvändningen av energi nödvändig direkt på aktuella maskiner. Antingen enbart eller 

tillsammans med mätning av inkommande energileverans. En mätning på total ingående 

energi finns alltid eftersom all energi som köps in kan spåras via fakturor, vilket dock inte kan 

härledas till specifika läckage. Mätning bör ske på ställverksnivå av ingående energi och på 

maskinerna för att identifiera läckage med indikator använd energi/leverarad energi där 

kvoten skall vara så nära 1 som möjligt (Chai & Yeo, 2012). 
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Att registrera mer statistik än vad som tas upp i centrala bokslut gör det möjligt för den 

intresserade att få ett underlag på hur just den maskinen eller processens energianvändning 

har sett ut för att kunna utvärdera användandet. Detta blir då en möjlighet för den intresserade, 

eller ansvarige att följa på detaljnivå utan att det inte blir för detaljerat på central nivå. 

Samtidigt får inte de centrala indikatorerna heller ge en för förenklad bild, då det riskerar att 

inte ge någon överblick (Catasús och andra, 2008), varför det är en balansgång att hålla en 

lagom detaljerad nivå. Dessutom är det inte relevant att bara mäta saker för mätandets skull. 

De metoder som är av relevans och allmänt vedertagna är framför allt nyckeltal, faktiska tal 

och jämförelse mot bästa tillgängliga teknik (Freeman och andra, 1997; Energimyndigheten, 

2001; Tanaka, 2008).  

5.1.1 Nyckeltal 

Nyckeltal kan användas som verktyg för att styra, utveckla och följa upp hela eller delar av en 

verksamhet. Nyckeltal är ett hjälpmedel för att förenklat och konkret beskriva, identifiera och 

ge en riktning för något i verksamheten som behöver uppmärksammas och är av intresse 

(Catasús och andra, 2008; Bunse och andra, 2011). I detta fall för att möjliggöra uppföljning 

och styrning av energianvändningen. Nyckeltal bör vara specifika och kvantitativt mätbara för 

att kunna uppfylla sitt syfte (Bunse och andra, 2011). Samtidigt är indikatorer, som nyckeltal, 

alltid förenklingar vilket gör det omöjligt att visa hela bilden med alla skiftningar och nyanser 

(Energimyndigheten, 2001). Nyckeltal kan vara ett hjälpmedel vid olika 

beslutsfattningsskeden (Energimyndigheten, 2001; Catasús och andra, 2008). 

Att mäta energianvändningen möjliggör att spåra optimeringsmöjligheter och senare bekräfta 

vilken effekt en förändring haft (Bunse och andra, 2011). Två vanliga typer av nyckeltal på 

energiområdet är energiintensitet som är en kvot med använd energi/producerad enhet. Det 

andra är producerad enhet/använd energi som visar energieffektiviteten, i båda dessa fall ska 

kvoten minska för att en förbättring skall ha skett. Istället för producerad enhet kan 

produktvärde användas, vilket gör att nyckeltalet blir mer ekonomiskt förknippat (Catasús och 

andra, 2008). Energianvändningen kan baseras på olika värden beroende på syftet med 

mätningen. Nyckeltal som innefattar produktvärde är ofta bra vid ett jämförande syfte. Medan 

de som innefattar en fysisk egenskap som producerad enhet är mer lämpliga för att följa upp 

specifika processer (Bunse och andra, 2011). Behov av nyckeltal med både energieffektivitet 

och energiintensitet finns på Boliden. 

Energi/tillverkad enhet är det nyckeltal som förekommer på Bolidenområdet idag, till Boliden 

Gruvor rapporteras kWh/ton anrikad malm för rullande 12 månader. Det har gjorts försök på 

Anrikningsverket att använda kWh/pris Cu-ekvivalenter (Lindén, 2012), detta indexerade 

nyckeltal blir då starkt beroende av världsmarknadspriserna på aktuella metaller (Ag, Au, Cu, 

Pb, Zn) och därmed vanskligt att använda över tid men kan vara en måttstock för att jämföra 

olika gruvor med varandra vid en specifik tidpunkt (Energimyndigheten, 2001). Det kräver en 
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omräkning av värdet på alla metaller så att de motsvarar kopparvärdet. Att använda kWh/ton 

Cu-ekvivalenter kan fungera men kommer att påverkas av malmens metallkoncentration som 

generellt långsiktigt minskar för respektive malm (Norgate & Hague, 2010). Dessutom 

kompliceras det i Bolidenområdet av att metallkoncentrationerna i de malmer som bryts 

varierar kraftigt (Holmbom, 2012). Cu-ekvivalenter är ett mer relevant värde att omräkna till 

än att använda kWh/ton metaller eftersom metaller blir en blandning av flera olika parametrar 

utan gemensam nämnare med olika densitet, kostnader för utvinning och försäljningspris. 

Därför är omräkningstal för indexering i detta fall bättre som parameter i ett nyckeltal även 

om det också blir mycket övergripande.  

För att kunna välja ett passande nyckeltal är det viktigt att ha utgångspunkt både i vad man 

vill uppnå med mätningen och vad som är av intresse (Energimyndigheten, 2001; Catasús och 

andra, 2008; Bunse och andra, 2011). Det är viktigt att klargöra i uppbyggnadsfasen av ett 

system med indikatorer och nyckeltal vad som är viktigt och varför delprocesser eller 

produktionssystemet som helhet från berg till anrikad malm är relevant att ha indikatorer för.  

Det mest intressanta värdet av ett nyckeltal bör finnas i täljaren (Catasús och andra, 2008). 

Nämnaren bör användas för att sätta det intressanta värdet i relation till en relevant post, för 

att helheten ska bli betydelsefull. Det är nödvändigt att diskutera vilken enhet som är relevant 

och om en organisation eller del av organisation bör ha samma nämnare i alla nyckeltal för en 

enklare förståelse. Alternativt att det är viktigare att fokusera på nyckeltalet i sig och det som 

är relevant för en specifik process. Bolidenområdet har en stor variation av processer och alla 

har inte en direkt koppling till produktionen av malm vilket gör det rimligt att ha olika 

nämnare även om de flesta övergripande nyckeltalen bör ha produktion som nämnare. 

Historiskt har ton anrikad malm och ton anrikad malm per rullande 12 månader, använts och 

efterfrågas vid rapportering från gruvområdena till Affärsområde Gruvor i olika syften som 

föroreningshalter, energianvändning etc. (Sjöblom, 2012; Forsell, 2012; Lindén, 2012). 

För att nyckeltalen ska vara relevanta på flera nivåer inom en organisation behövs nyckeltal 

både för hela processen och för olika delprocesser (Catasús och andra, 2008; Bunse och 

andra, 2011). Utöver de nyckeltal som används bör även mätningar för respektive 

process/maskin finnas för att det ska vara möjligt att gå in och i detalj veta var energiåtgången 

förändrats, för att kunna styra val av maskin/processteg där det är möjligt (Freeman och 

andra, 1997). Att ha kännedom om och kunna analysera energianvändningen för respektive 

maskin eller process innebär en fördel vid beslut om nyinvesteringar och vid jämförelse i 

energianvändning med andra på marknaden som använder motsvarande maskiner/processer 

(Freeman och andra, 1997). 

Beroende på yttre faktorer kan nyckeltalet påverkas både uppåt och nedåt, därför kan ett 

intressant grepp vara att lyfta ut vissa faktorer ur den generella analysen av en delprocess. 

Exempelvis för ventilationen som på vintern har en högre energianvändning då luften behöver 
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förvärmas innan den skickas ner i gruvan vilket är en enskild process. I Kristineberg och 

Kankberg är detta enkelt att särskilja då gasol används till detta ändamål och inte till något 

annat. Uppvärmningsdelen av energianvändningen för ventilation skulle då kunna lyftas ur 

och mätas separat vilket ger ett värde som inte är årstidsstyrt. Detta möjliggör att påvisa om 

det finns någon annan orsak än enbart uppvärmningen som påverkar variationer i 

energianvändningen för ventilationen under vintern. Detta skulle kräva ytterligare en 

mätpunkt men förenklar jämförelsen på månads och kvartalsbasis samt att olika energibärare 

hålls åtskiljda. På årsbasis har uppvärmningsbehovet mindre betydelse men den siffran i sig 

kan påvisa om förbättring sker i denna del av processen alternativt om det vissa år har varit ett 

större behov av gruvluftsuppvärmning beroende på temperaturvariationer. Dock är det osäkert 

hur nödvändig en sådan mätning är då det inte finns någon statistik på hur stor del 

gruvluftsuppvärmningen är av den totala energianvändningen för ventilation på 

vinterhalvåret. Det är möjligt att från den befintliga statistiken utläsa att energianvändningen 

ökar under kallare månader totalt för gruvan (Boliden, 2011b). 

Det är i många fall inte i den största energianvändaren som den största energibesparingen kan 

göras. Ofta finns stora energibesparingspotentialer hos någon av de processerna med mindre 

energianvändning genom att den procentuella minskningen i den processen är mycket stor 

(Energimyndigheten, 2004). Många gånger kan en energibesparande åtgärd ge följdeffekter 

inom systemet varför samtliga optimeringsförslag bör analyseras för en förbättrad helhetsbild, 

vilket möjliggörs med nyckeltal på flera nivåer.  

5.1.2 Faktiska tal på materialflöden och energianvändning 

Ett alternativ är att analysera den faktiska energianvändningen. Att direkt använda 

energianvändning utan att sätta den i relation till något annat är en metod som gör det svårt att 

få en överblick och se orsakssamband och vad minskningen beror på. Exempel på faktorer 

som kan påverka energianvändningen är förändrad produktion, vidtagna åtgärder, varmare 

vinter, fel i mätning etc. En sådan variation och osäkerheter leder inte till ökat intresse och 

förståelse för energianvändningen. Med en mycket stor befintlig energianvändning risken stor 

att betrakta att det inte spelar någon roll om det används lite mer energi då det knappt 

påverkar sett till den totala användningen eller kostnaden. Detta förhållande gör det 

pedagogiskt svårt att motivera energieffektiviserings åtgärder. (Martins och andra, 2007) 

Faktiska skillnader i energiåtgång är det som Energimyndigheten rekommenderar att använda 

vid nyinvestering och jämföra hur stor energibesparingen blir (Energimyndigheten, 2004). 

Komplikationer uppstår om man enbart tittar på energianvändningen utan att kombinera det 

med den energitjänst som ska utföras, som att flytta ett stort antal ton malm från punkt a till 

punkt b. Att göra det men en truck som använder väldigt lite energi per km kan vara bra men 

om den har en lägre lastkapacitet än en större truck som använder mer energi per km så 

kanske den större total sett använder mindre energi för det arbete som skall utföras, trots en 

högre energianvändning/km eftersom antalet körda km minskar. 
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Det finns ett behov av att kunna visualisera hur produktionen och energianvändningen ser ut i 

förhållande till varandra som totalvärden och för delprocesser. Med den statistiken kan det 

påvisas om energianvändningen ligger kvar på fortsatt samma nivå för visa parametrar även 

om produktionen minskar och sedan ta ställning till om förändringen är nödvändig eller om 

åtgärder behöver vidtas. Om den faktiska energianvändningen för ventilation används och 

sätts i samma diagram som antalet personer som vistas i gruvan eller antalet aktiva gavlar så 

kan ett samband visualiseras men separat säger de inte speciellt mycket för att veta om 

styrningen fungerar eller om det kan optimeras. Vid reinvesteringar och byte av teknik så bör 

de faktiska värdena användas (Energimyndigheten, 2004) tillsammans med det arbete som 

skall utföras.  

Att använda sig av faktiska tal är en väg som är mest lämplig på en mycket detaljerad nivå, 

exempelvis för att jämföra pumpar med varandra och då jämföra det utförda arbetet, hur 

mycket vatten pumpas med samma mängd energi (Energimyndigheten, 2006a).  

5.1.3 Jämförelse mot bästa teknik 

Att på kvartals- eller årsbasis jämföra sig mot bästa tillgängliga teknik (BAT). Detta verktyg 

är främst inriktat på ny- och reinvesteringsfrågor men med ett ordentligt dataset så kan det 

vara av intresse att följa utvecklingen hur utrustningen förhåller sig mot marknadens bästa 

tillgängliga teknik. Samtidigt kräver det ganska mycket arbete att undersöka marknaden och 

teknikutvecklingen. Framförallt om det görs på maskinnivå som kan ge en suboptimering i 

systemet som då i sig självt ger en tröghet. Att köpa in en ny maskin vars kapacitet inte kan 

utnyttjas för de övriga maskinerna inte klarar motsvarande kapacitet är inte alla gånger en 

relevant investering, varför det kan vara lämpligt att använda BAT på hela processteg eller 

grupp av maskiner. Att använda BAT för en hel verksamhet blir ett trubbigt verktyg och svårt 

att visualisera behovet av en investering, vilket troligtvis förskjuter effektiviseringsåtgärder 

till något är saknar reparationsmöjligheter. En tät uppföljning av teknikutvecklingen kommer 

visserligen visa på exakta svängningar men i de fall utvecklingen sker punktvis så ger den täta 

uppföljningen samma svar återkommande och blir då ett irrelevant arbete. 

Teknikutvecklingen bör följas med den regelbundenhet som lämpar sig för den specifika 

branschen. Genom att uppmärksamma ny teknik i nära anslutning till att den lanseras på 

marknaden, utan att ett för stort arbete läggs ner på analyser utan att förutsättningarna 

förändras. (Bor, 2008) 

Jämförelse mot bästa teknik kan också vara ett verktyg för att uppmärksamma nya och bättre 

maskiner/processer och undvika bekvämligheten med resonemanget att så har vi alltid gjort 

och det har fungerat därför gör vi så igen. Det är bra att använda sina erfarenheter men inte på 

bekostnad av bättre och effektivare lösningar, vilket kan vara en risk om man bygger upp en 

ny verksamhet med en gammal som modell. Regelbunden analys av marknaden är ett bra 

tillvägagångssätt för att optimera energi- och produktionseffektiviteten. 
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Det kan vara praktiskt att använda jämförelse mot bästa teknik tillsammans med styrande 

nyckeltal (Catasús och andra, 2008). Vid observation att en indikator förändras negativt och 

man kan utesluta punktorsaker som driftstopp, givarfel i mätare etc. kan det tydligare peka 

mot att nyinvestering är ett bra alternativ, exempelvis när viss utrustning behöver omfattande 

reparationer inom viss tid, kan det vara mer ekonomiskt att byta mot en ny modell med lägre 

energianvändning och högre driftsäkerhet istället för upprepade reparationer. 

Gruvnäringen upplevs på många sätt som ganska kritisk till nya lösningar och håller gärna 

fast vid det som fungerar med motiveringen att det fungerar (MIFU, 2010). Därför är det 

viktigt att arbeta mer med kalkylering av nya maskiner och metoder så att dessa blir 

trovärdiga ersättare för befintlig utrustning, samt att ett mer regelbundet arbete med nya 

tekniska lösningar minskar steget till att använda den nya tekniken. Detta tillvägagångssätt 

kräver god kunskap om befintlig standard och energiåtgång på maskinerna. 

När ny utrustning investeras idag ska den bästa etablerade tillgängliga tekniken upphandlas 

enligt Bolidenkoncernens energipolicy. Det finns viss differentiering i inställning till ny 

teknik. Att installera trådlöst nätverk gruvorna för att bättre kunna följa verksamheten 

välkomnas trots att tekniken för trådlöst nätverk i en miljö underjord som är under ständig 

förändring är ganska dålig (Holmbom, 2012). Samtidigt är misstron betydligt större att det 

inte kommer fungera att byta pumptyp för vattenundanhållning eller att byta typ av omrörare i 

flotationsanläggningen trots att tester genomförts småskaligt i verksamheten samt att 

investeringskostnaden är betydligt mindre för att successivt byta ut alla pumpar/omrörare 

jämfört med att installera trådlöst nätverk. Trådlöst nätverk anses ändå som mer attraktivt och 

viktig åtgärd än optimering av det rutinmässiga arbetet, (MIFU, 2010; Chai & Yeo, 2012) 

vilket hämmar effektiviseringsåtgärder av enklare åtgärder. 

Att i större utsträckning använda sig av BAT när reparationskostnaderna ökar eller att det 

krävs mer energi för samma mängd utfört arbete kan förbättra energi- och 

produktionseffektiviteten (Chai & Yeo, 2012) vilket minskar energianvändningen per ton 

malm.  

BAT är ett verktyg som är knapphändigt för att följa upp verksamheten med då det kommer 

visa på en försämring även om energianvändningen minskar så gör den sällan det i samma 

utsträckning som den bästa tillgängliga tekniken förbättras. När små förbättringar inte märks 

motverkar det intresset för att arbeta med ökad effektivitet om det inte syns att vidtagna 

åtgärder ger någon effekt (Chai & Yeo, 2012). 

5.1.4 Koncernövergripande synsätt på energianvändning och nyckeltal 

Det finns en samordnande intention, dock är ganska lite arbete utfört hittills. Den befintliga 

energipolicy som finns för Bolidenkoncernen är skriven med mycket övergripande riktlinjer 

(Gustavsson, 2009). En grundläggande faktor för samordning är att arbetet på de olika 

anläggningarna sker någorlunda likartat, åtminstone inom Affärsområde Gruvor respektive 
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Affärsområde Smältverk. Detta är ett ansvar främst för koncernen att ha lämpliga handlingar 

som en energipolicy som alla verksamhetsgrenar kan arbeta efter för att de lokala initiativen 

på gruvorna ska bli så lika som möjligt. I kombination med mer integrering och 

kunskapsspridning mellan de som arbetar med energi- och miljöfrågor genom på de olika 

områdena leder till mer samordning. 

För Boliden koncernen upprättas hållbarhetsmål för femårsperioder men i detta arbete finns 

idag inget mål för energianvändningen. Det finns planer att inför nästa målperiod, 2014 och 

framåt, att utveckla mål för energianvändning. Hållbarhetsmålen behöver anpassas efter 

produktionsmålen då det är orimligt att kraftigt öka produktionen och samtidigt minska den 

totala energianvändningen. En lösning kan vara att ha mål formulerade som kWh/producerad 

enhet snarare än en absolut minskning i procent eller MWh. Denna lösning fungerar bra när 

enbart produktionen ökar. Gruvbrytningen på befintliga områden sker allt mer utspritt och 

djupare vilket ökar transportlängden, behovet av ventilation och vattenundanhållning samt att 

metallkoncentrationerna som bryts blir allt lägre vilket gör att mer berg måste brytas för att 

framställa samma mängd producerade enheter som tidigare. Detta tillsammans och enskilt 

bidrar till att mer energi krävs för att motsvara tidigare produktion. För att kunna sätta rimliga 

mål för energieffektivisering behöver kunskapen om var det är möjligt att vidta åtgärder 

utnyttjas. Kunskaperna om verksamheterna finns vanligtvis på respektive gruva och 

Anrikningsverk samtidigt som målen ofta sätts centralt av koncernen. Det är viktigt med god 

kommunikation och förståelse för varandras kunskap och arbete för att rimliga mål skall 

kunna upprättas, och att åtgärder sätts in där de har störst effekt. 

Energianvändningen är av samma karaktär inom hela Affärsområde Gruvor respektive 

Smältverk men kvantiteterna är olika både sett till energiuttag och producerad mängd metaller 

från respektive enhet. Däremot är skillnaderna stora mellan processerna och energitjänsterna 

för smältverk och gruvor vilket gör arbetet med en enhetlig bild för hela Bolidenkoncernen 

komplicerad.  

5.1.5 Bolidenområdets arbete med energianvändning och nyckeltal 

Det arbete som gruvområdet i Boliden, (som är det huvudsakliga undersökningsobjektet i 

denna studie) tidigare gjort är att kartlägga sin energianvändning i flera omgångar, detta har 

för respektive gruva och Anrikningsverk visat hur energianvändningen är fördelad mellan 

olika processer. Detta är ett gediget arbete som baserar sig på momentana mätningar som 

sedan procentuellt fördelas, vilket ger schabloniserade nyckeltal för respektive betydande 

energiaspekt (Boliden, 2011b; Greencon, 2012). 

Energikartläggningarna har uppdaterats med 2-5 års intervall, dock har ingen ny karläggning 

skett för Maurliden och Kankberg sedan 2005 men sådan finns planerad i Bolidenområdets 

interna handlingsplan för energi. Det är tydligt att förändringar i verksamheten sker då det 

identifieras förändringar för vissa energiaspekter som överstiger 10 % vid ny kartläggning. 
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Detta är ett tecken på att det hinner ske stora förändringar i verksamheten mellan 

kartläggningar. Den procentuella fördelningen försvårar uppföljningsmöjligheterna av en 

åtgärd eftersom specialmätningar krävs för att kunna följa upp effekten, men blir ändå inte en 

del av rapporteringen för energifördelningen. 

Energikartläggningen ger en bra bild av nulägesförhållandena vid mättillfället och är därför 

ett bra verktyg för att se var och till vad energi används. För att kunna följa 

energianvändningen och dess utveckling över tid blir energikartläggningar ett trubbigt 

verktyg. Procentuella schablonvärden extraheras från kartläggningen och fördelas efter den 

totalt använda energin utifrån de förhållanden som gällde vid kartläggningen (Greencon, 

2012; Lindén, 2012). Olika åtgärder och optimeringar som genomförs fördelas således över 

alla delar i verksamheten istället för att de kopplas direkt till rätt processdel av verksamheten.  

För större noggrannhet är det nödvändigt med kontinuerlig mätning på respektive processdel, 

detta system ger direkt återkoppling vid optimeringar och andra åtgärder. Att mäta 

delprocessernas energianvändning och summera till ett totalvärde ger en möjlighet att jämföra 

med inköpt energi vilket kan uppmärksamma om det finns läckage. Det går också att 

uppmärksamma om onödig energianvändning sker av exempelvis pumpar eller fläktar i 

tidigare aktiva brytningsområden som inte fyller någon funktion för den drift som är aktuell 

men ändå utför ett arbete utan att det finns ett syfte. 

Med kontinuerlig eller regelbunden mätning på delprocesserna skulle det direkt kunna påvisas 

om en förändring sker och det blir tydligt vilken effekt det får. Det skulle även vara möjligt att 

identifiera fel som uppstår. Till exempel att en pump plötsligt dubblerar sin förbrukning så 

kan det kontrolleras och åtgärdas vilket förbättrar möjligheten till styrning av systemet, och 

optimerar energianvändningen samt ökar driftsäkerheten. 

En stor potential för kontinuerlig uppföljning finns i en inköpt hårdvara för att följa 

energianvändningen hos all utrustning, där all utrustning oavsett storlek ska vara inregistrerad 

så dess effekter och hur de har körts är möjligt att se (Lindén, 2012; Holmbom, 2012; 

Holmgren, 2012). I nuläget är de flesta energianvändare i Anrikningsverket inregistrerade 

dock sker ingen mätning som registreras i systemet kontinuerligt. Gruvorna är inte inkopplade 

eller utrustade med mätanordningar på respektive enhet, enbart ett fåtal testpunkter är inlagda 

för respektive gruva (Holmgren, 2012). Detta gör att systemet inte kan användas för 

uppföljning av energianvändningen som det är idag. Här kan det utvecklas så 

energianvändningen och effekten på respektive fläkt och pump kan följas för vald tidsperiod 

men detta har inte genomförts av olika anledningar, dels för att alla system inte gick att 

sammankoppla samt att systemet som togs fram för att vara en del av det befintliga 

produktionsstyrsystemet visade sig vara ganska klumpigt (Holmgren, 2012; Holmbom, 2012). 

Samtidigt finns det flera system inom Bolidenområdet som också används för mätning, 

styrning och uppföljning av olika verksamhetsdelar eller appliceringar. Exempelvis för 
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kvarnarna i anrikningsverket används ett separat system för att följa dessa på timnivå 

(Forsberg, 2012). Ett liknande system med anpassning för mätning som bara sker med viss 

regelbundenhet som används för mätning inom miljöuppföljning (Forsell, 2012). Samordning 

och beslut för användning av enhetligare system behövs för ett mer konsekvent arbete med 

verksamhetsstyrning och uppföljning ska kunna utföras samt att det är onödigt att investera i 

flera olika system när samma system kan användas i olika syften. 

Energifördelningen nedan är en sammanräkning för alla förekommande energislag med 

energitjänster som utgångspunkt mätt i kWh (figur 5 och 7) med värden från 

energikartläggningarna. Gruvluftsuppvärmningen har placerats inom energitjänsten 

ventilation eftersom gruvluftsuppvärmning sker för att undvika att isbildning uppstår i 

schaktet på grund av att luften är kall och är därför beroende av hur mycket luft som behövs i 

gruvan. Energianvändningen är separerad för respektive gruva för att påvisa var skillnader 

finns i energianvändning och att det inte alltid är överensstämmande faktorer för de olika 

gruvorna, även om energitjänsterna är desamma, vissa skillnader kan härledas till brister i 

energikartläggning där det förekommer värden som är mycket osannolika och felberäknande. 

 

Figur 5: Energifördelning för respektive gruva med ursprungsdata från energikartläggningen (Greencon, 2012) och 

modellering. 
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Anrikningsverket har lite andra aspekter att ta hänsyn till i figur 6 har energiaspekterna 

fördelats totalt för Anrikningsverket.  

 

Figur 6: Anrikningsverkets energianvändning fördelat på olika delprocesser totalt med alla energibärare samlat. 

 

På Anrikningsverket används nästan enbart el (99 %) som energikälla under normal drift. 

Diesel (1 %) används till en traktor samt till några personbilar som kör till och runt på 

reningsverksområdet. Viss gasol används för uppvärmning under den kallaste delen av vintern 

(Sundqvist, 2012), både dieseln och gasolen är inbakad i övrigt kategorin. 

Figur 6 och 7 visar tydligt tre stora energianvändare, malning, flotation och pumpning som 

utgör de betydande energiaspekterna i energikartläggningen som även är de tre viktigare 

energitjänsterna, att nå sandfraktion av malmen, avskilja metallerna och flytta flödet mellan 

processerna. Utöver detta finns energitjänsten avvattning som är viktig och sker med 

pressfilterteknik som är inkluderad i övrigt posten. Övrigt posten omfattar även uppvärmning, 

kompressorer, fläktar, kross, blandare och fordonsdiesel. 

 

Figur 7: Anrikningsverkets energianvändning per anrikningslinje och fördelat på delprocesser för alla energibärare 

samlat. 

  

Malning  
44% 

Pumpning 
17% 

Flotation 
20% 

Övrigt 
19% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Linje A Linje B Linje C

P
ro

ce
n

tu
e

ll 
e

n
e

rg
if

ö
rd

e
ln

in
g 

Övrigt

Flotation

Pumpning

Malning



Elin Törnander 

28 

I Anrikningsverkets tre linjer hanteras sju olika sorters malm från gruvorna och retur 

produkten slagg från smältverket Boliden Rönnskär. För respektive linje i Anrikningsverket 

varierar fördelningen mellan energiaspekterna. Linje A har betydligt mindre andel flotation, 

vilket beror av att det som körs i linje A är slagg, vilket gör att enbart kopparflotation 

används. De andra två linjerna har fler separata flotationssteg för zink, koppar och bly. 

Dessutom tillkommer lakverket som används för att separera ut guld, denna processedel är 

dessvärre i energikartläggningen inkluderad under övrigt då det inte har varit igång på flera år 

innan den drifttogs våren 2012 och det finns således inga energivärden separat för lakverket. 

Lakverket är en stor energianvändare och speciellt sedan lakverket uppgraderats med en tank 

till där varmlakning kompletterar den tidigare kallakningen för att öka utbytet av guld 

(Sundqvist, 2012), som är en investering till följd av att guldgruvan Kankberg har drifttagits. 

En fördel hade varit om lakverkets totala energianvändning hade kunnat särskiljas till en egen 

post eller inkluderats i flotationen och utgjort en enhetlig kategori för koncentrering. Viss 

avsaknad av data omöjliggör en fullskalig uppdelning för alla energitjänster som exempelvis 

kompressorer och pressfilter för respektive linje. 

Fördelningen av energianvändningen inom linjerna är mycket beroende av vilken malmtyp 

som hanteras. Att kunna mäta pumpeffekt för respektive malmtyp är relevant då effektuttaget 

på pumparna varierar kraftigt och pumparna går tyngre vid viss typ av malm och vid annan 

typ av malm så går de lättare (Forsberg, 2012). Det samma gäller för energianvändning för 

flotation och malning (Forsberg, 2012). 

Det används procentuellt mer energi till malning i linje C medan mer energi åtgår för flotation 

och pumpning i linje B. Detta är troligtvis en avspegling av vilken malmtyp som körs på 

vilken linje, men kan inte bekräftas fullt ut eftersom inga mätdata finns för respektive 

malmtyp annat än för malning och den onlinemätning som installerats i ett särskilt styrsystem 

för energiledning inte har fungerat. De olika malmtyper körs i huvudsak i en specifik linje och 

har nyligen förändrats i och med en ny typ av malm (Kankberg) hanteras i verket och den 

passar bäst i Linje C för guldlakningens skull. Renströmsmalm och Kristinebergsmalm körs i 

huvudsak i Linje B, tidigare har Renströmsmalm de senaste tre åren enbart gått i linje C och 

Kristinebergsmalm har körts i båda. Malmen från Maurliden och Maurliden östra körs numer 

i linje C och har tidigare körts, där det har passat beroende på hur malmlagren i de övriga 

gruvorna har sett ut. Nu kommer i första hand Kristinebergsmalm att köras i Linje C om 

utfyllning behövs där, beroende på hur produktionen i Kankbergsgruvan utvecklas. (Forsberg, 

2012) 

Det nyckeltal som finns säkerställt på Bolidenområdet idag är egentligen enbart kWh 

elenergi/ton producerad malm och kWh diesel/ton producerad malm totalt för respektive 

gruva. Motsvarande för Anrikningsverket är kWh elenergi/ton anrikad malm. Övriga 

nyckeltal som tas fram till kvartals och månadsredovisning som visar energianvändningen för 
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respektive processdel av verksamheten som ventilation, pumpning, uppfodring etc. baserar sig 

på kartläggningars procentuella fördelning för respektive process.  

Figur 8 och 9 visar de nuvarande nyckeltalen i gruvorna, där enbart den totalt använda energin 

som baserar sig på faktisk använd energi i relation till mängden bruten/anrikad malm. De 

övriga nyckeltalen i figur 8 och 9 med grå ram är baserade på energikartläggningen som 

gjorde mätningar 2010 och fördelade energianvändningen procentuellt för de betydande 

energiaspekterna (Greencon, 2012), vilket gör att dessa nyckeltal inte kan användas direkt för 

beslut eller uppföljning av verksamheten, vilket konfirmeras vid intervjuer på gruvor och 

Anrikningsverket att separata mätningar måste göras inför investeringar och dylikt (Rånman 

& Johansson, 2012; Sundqvist, 2012; Forsberg, 2012). Energin för transporter ovanjord till 

Anrikningsverket är inte med i den totala energianvändningen för gruvan utan återfinns som 

ett eget nyckeltal kWh/ton anrikad malm. Energiaspekterna som nyckeltalen grundar sig på 

överlappar ofta olika processteg, vilket försvårar analysen av verksamhetens 

energianvändning och förändringar eftersom gränserna är överlappande och inte direkt 

processrelaterade. 

 

Figur 8: Befintliga nyckeltal för respektive gruva, nyckeltalet med svart ram är säkerställt av faktisk använd energi, 

de nyckeltalen med grå ram är baserade på en procentuell fördelning utifrån energikartläggningen. 

För Anrikningsverket (figur 9) är det enda säkerställda nyckeltalet den totala 

energianvändningen i kWh/ ton anrikad malm. Nyckeltal med en procentuell fördelning finns 

också för malning, flotation, kompressorer, pumpning samt för kompressor som står för 

enbart 0,5 % av den totala energianvändningen (figur 9).  

 

Figur 9: Befintliga nyckeltal i Anrikningsverket, nyckeltalet med svart ram är säkerställt av faktisk använd energi, de 

nyckeltalen med grå ram är baserade på en procentuell fördelning utifrån energikartläggningen. 
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5.1.6 Transporter i gruvor och ovanjord till anriknings- och smältverk 

Ovanjord har Bolidenområdet fasta transportvägar från respektive gruva till Anrikningsverket. 

Underjord är transporterna beroende av var malmen finns att bryta, och de stora kostnader 

som är förknippade med att flytta krossutrustning och göra nya schakt för uppfodring. Att 

korta ner transporter genererar inte enbart en minskad energiåtgång då dieselförbrukningen 

minskar, samtidigt ökar också produktiviteten då körtiden blir kortare. Vanligtvis är det 

produktionseffektivitet som motiverar att körsträckorna planeras att bli korta. Kortare avstånd 

kan också innebära att behovet av antal fordon som kör minskar.  

Ovanjord sker transporterna på entreprenad av Renfors Åkeri från gruvorna till 

Anrikningsverket. Organisatör för detta är Anrikningsverket, men kostnaden för transporten 

adresseras till respektive gruva (Mikaelsen, 2012). Ecodriving kan med regelbunden 

uppföljning vara ett sätt att minska dieselförbrukningen.  Dieselanvändningen bör mätas på 

respektive transportsträcka hur mycket diesel som åtgår för varje resa, detta för att få verkliga 

värden på energianvändningen istället för schabloner. Till två av gruvorna Renström och 

Kristineberg går vissa malmbilar tillbaka med fyllningssand istället för tomtransport vilket 

påverkar dieselanvändningen. 

Ecodriving har genomförts på Boliden Garpenberg med en reduktion på 2liter/mil i 

dieselanvändning vilket är en 22 % minskning på ett år sen de bytte entreprenör 2010 

(Boliden, 2012). Detta resulterar också i ett minskat CO2 utsläpp. Här finns stora 

energibesparingar att göra på Bolidenområdet och för att mäta detta behöver det kunna 

särskiljas hur mycket transporter som sker för respektive gruva. Det finns uppgifter om att 

Ecodrivningutbildning med upprepning vart 5 år har genomförts på Renfors Åkeri som kör 

malmen från gruvorna till Anrikningsverket (Mikaelsen, 2012). Statistiken visar att 

dieselanvändningen ligger på samma nivåer sedan 2008 bortsett från 2009 då användningen 

var lägre vilket troligtvis beror på en lägre produktion under 2009 och därmed färre antal 

körda km. Detta gör att det inte finns någon indikation på om ecodriveutbildningen har gett 

resultat, vilket är ganska klart i linje med genomförda studier att effekten av utbildning i 

ecodriving klingar av och efter ett år kvarstår ~3 % minskad dieselanvändning för de som 

genomgått utbildningen (Hedenus, 2007; Löfroth & Svensson, 2012).  

För att bibehålla vinsterna av ecodriving krävs regelbunden individuell uppföljning med 

förbrukningsstatistik och information gärna kopplat till någon form tävling. Då är en 

minskning av bränsleförbrukningen om 15 % rimlig, variationer finns under året med en 

uppgång på vintern (Vägverket, 2008). För en bättre kontroll på dieselförbrukningen bör en 

indikator som inkluderar liter diesel, körda km och ton transporterad malm användas 

(Hedenus, 2007; Vägverket, 2008; Löfroth & Svensson, 2012). En vanlig form för detta är l 

diesel/ton.km. Detta är ett nyckeltal som med god erfarenhet används på Boliden Aitik där ett 

ecodriveprojekt har genomförts med gott resultat, dock är det oklart hur resultatet varit sett på 

längre sikt då projektet tog slut och där med den regelbundna uppföljningen (Sjöblom, 2012; 
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Burck, 2012). I samband med projektet genomfördes tävlingar mellan skiftlagen för att 

uppmuntra det nya körsättet (Sjöblom, 2012; Burck, 2012).  

För att minska dieselanvändningen på landsväg för transporterna från gruva till 

Anrikningsverk och från Anrikningsverk till smältverk är en utvecklingsmöjlighet fordonståg 

vilket innebär att ett släp till kopplas på lastbilarna. Ett extra släp gör att antalet hjulaxlar blir 

fler och därmed förblir axeltrycket det samma och då inte påverkar vägslitaget negativt  

(Löfroth & Svensson, 2012). Någon påverkan på trafiksäkerheten har det inte påvisats, dock 

är underlaget i dessa studier för tunt för att kunna utesluta en ökad risk men de indikerar att 

risk inte föreligger (Löfroth & Svensson, 2012). En totalvikt på 90 ton/lastbil skulle betyda 

och att det kan transporteras 1/3 mer malm per bil vilket motsvarar en minskad 

bränsleanvändning med 21 % observerat i studier från skogsindustrin (Löfroth & Svensson, 

2012). Tranportbehovet för skogsindustrin är av samma karaktär som för gruvindustrin 

skillnaden är framförallt att malmbilarna blir kortare och alltid har samma körsträckor vilket 

är en fördel sett ur trafiksäkerhetssynpunkt då det enbart är en viss vägsträcka som påverkas. 

Problemet med fordonståg är att det krävs antingen en förändring i transportföreskrifterna, att 

det skrivs in i miljötillstånden att fordon med en totalvikt på 90 ton får framföras på vägarna 

mellan gruvorna och Anrikningsverket. Alternativt att Transportstyrelsen föreskriver om 

undantag från trafikföreskrifterna för dessa transporter.  

Transportstyrelsen har beviljat undantagstillstånd för långa och tunga transporter om 80 ton 

för transporter mellan Malmö och Göteborg nattetid (TSFS 2012:3, 2012a) och om 90 ton för 

en transportled mellan Överkalix och Piteå dygnet runt (TSFS 2012:104, 2012b). Trafikverket 

kan meddela dispenser för tunga, breda och långa transporter dock har dessa en begränsning 

på max ett år om det rör transporter som är återkommande på samma vägsträcka 

(Trafikverket, 2011). Sådan dispens har utfärdats för Cliffton Mining och Northland 

Resources för transporter om 90 ton från Kaunisvaara till Svappavaara med beslut som är 

fordonsspecifika (Trafikverket, 2012-10-26). 

Att få ett jämnt transportflöde in till Anrikningsverket är viktigt för att undvika omlastning av 

malmen vilket är tidsödande och energikrävande. Malm kommer alltid att behöva omlastas 

någonstans eftersom gruvorna har kontinuerlig produktion och anrikning av de olika 

malmerna sker intermittent i Anrikningsverket. Utrymmen för malmlager är i dagsläget 

konstruerat så att det med fördel sker vid gruvorna, vilket gör att transporten av malm behöver 

ske jämt och av rätt typ så att malmen direkt kan läggas i inmatningsfickan in i 

Anrikningsverket.  

  



Elin Törnander 

32 

5.1.7 Osäkerheter med befintliga nyckeltal och energiövervakning  

Nyckeltal är väldigt beroende av vilken data som de baserar sig på. Bolidenområdet har idag 

en stor säkerhet i mätningen av total elenergi som kommer in i verksamheten med mätpunkter 

för varje mottagningsstation. För varje delprocess som malning, pumpar, ventilation etc. är 

mängden använd energi baserad på en kartläggning med momentana mätningar som i sig är 

utförlig men stämmer enbart så länge inga optimerings eller förbättringsåtgärder vidtas så en 

viss process som förändrar det procentuella förhållandet i energianvändning mellan 

delprocesserna. 

För Kristineberg och Renström skiljer sig den procentuella fördelningen kraftigt mellan 

delprocesserna ventilation och uppfodring vilket är något underligt då de bör stå för en 

ungefärlig lika stor andel av gruvans totala energianvändning (Lindén, 2012). Detta gör att det 

finns varningssignaler om att det inte är helt optimala mätningar som helt stämmer med 

verkligheten. Kartläggningarna stämmer ändå så tillvida att de är de faktiska förhållandena 

som uppmätts på respektive process i respektive gruva, under drygt 50 timmar våren 2010.   

De kartläggningar som används för Kankberg och Maurliden från 2005 är inte förenliga med 

de verksamheter som bedrivs idag. Kankberg är nu en producerande gruva och inte en 

efterbehandlingsgruva. Maurliden består av två dagbrott istället för ett som var förhållandet 

vid kartläggningen. Nyckeltalen från delprocesserna måste tas med stor försiktighet om de ska 

användas som underlag för investering eller uppföljning eftersom stora förändringar har skett 

i verksamhetens karaktär. En ny kartläggning skulle förbättra säkerheten i datat men det blir 

snabbt irrelevant igen när verksamheten utvecklas (produktionen i Kankberg kommer att öka, 

och byggarbetet minska), avvecklas (Maurliden östra kommer börja efterbehandlas) och 

energibesparande åtgärder vidtas. För att undvika detta bör mätdata baseras på kontinuerliga 

mätningar. Detta gör att när en uppdatering eller förändring sker någonstans i systemet så 

registreras det direkt på rätt plats och det finns alltid uppdaterade relevanta data. 

Den totala energianvändningen för gruvorna är något osäker då dieselanvändningen för 

transporter ovanjord baserar sig främst på fakturerad mängd för all transport från gruvorna till 

Anrikningsverket. Matematiska uppskattningar och schablonberäkningar används för att 

fördela transporternas energianvändning till respektive gruva, baserat på total dieselkostnad, 

antalet anrikade ton från respektive gruva och avståndet mellan gruvan och Anrikningsverket. 

Dessutom har man bortsett från att lastbilarna i vissa fall kör returbilarna tillbaka till gruvorna 

fullastade med sand från Anrikningsverket som används för att återfyllning i gruvorna, vilket 

är mer energikrävande än att köra lastbilar tomt tillbaka till gruvorna. detta har ansetts som en 

försumbar skillnad men någon faktiskt mätning är inte gjord (Lindén, 2012). 

Det finns komplikationer med att för hela gruvområdet använda sig av kWh/ton anrikad 

malm. Då gruvorna använder sig av kWh/ton bruten malm vilket egentligen inte alls har att 

göra med vad som går in i Anrikningsverket just den månaden. Detta beror på att 
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Anrikningsverket anrikar malm i etapper samt anrikar slagg som returnerats från smältverket 

ytterligare en gång vilket gör att mängden anrikad malm nästan alltid är högre än mängden 

bruten malm. Detta gör brytningen i gruvorna har brutit helt annan mängd än vad som 

anrikats som vissa månader varierar med 50 %. Att denna situation uppstår beror på att vid 

varje gruva finns ett malmlager som Anrikningsverket hämtar av efter vilken typ av malm det 

är bestämt att de ska anrika. Vilket gör att om mängden anrikad malm skulle användas på de 

enskilda gruvorna skulle det ge stora svängningar i nyckeltalet, vilket gör att det värdet är helt 

irrelevant att använda som nyckeltal per gruva även om statistiken finns idag på hur mycket 

av respektive malm som anrikats från respektive gruva men används enbart för 

Bolidenområdet som helhet. 

5.2 SAMMANFATTANDE DISKUSSION – NUVARANDE 
ENERGIANVÄNDNING  

Den hantering som finns idag med nyckeltal är ganska trubbig och behöver utvecklas för att 

arbetet med energiledningssystem, energieffektiviseringar ska bli mer lätthanterligt och ligga i 

framkant inför kommande lagstiftning baserat på Energieffektiviseringsdirektivet 

2012/27/EU. 

För att indikatorer ska kunna fungera som ett verktyg för att styra, följa upp och utvärdera 

verksamheten är det nödvändigt att ha indikatorer på flera nivåer som används i sammanhang 

som är av relevans för mottagaren. De mer övergripande indikatorerna används för 

internrapportering inom organisationen och mer detaljerade nyckeltal bör användas mer 

tillämpat inom respektive gruva och Anrikningsverk. En kombination av övergripande och 

detaljerade indikatorer kan användas för både gruvorna och Anrikningsverket enskilt och för 

en helhetsanalys av verksamheten på Bolidenområdet.  

För att arbetet med ökad energieffektivitet ska bli mer slagkraftigt, tydligt och minska 

osäkerheterna i mätningar behövs fler indikatorer. Indikatorerna behöver vara anpassade efter 

verksamheterna som pågår på respektive gruva och Anrikningsverk, med en avvägd 

detaljerings nivå för olika delar i verksamheterna och för rapportering på olika nivåer inom 

Bolidenkoncernen och på respektive gruvområde. 

Olika typer av indikatorer är relevanta beroende på applicering, i nästa avsnitt föreslås 

indikatorer främst i form av olika nyckeltal och faktisk energianvändning. Dessa indikatorer 

kan sedan användas för att jämföras mot bästa tillgängliga teknik inför investeringar och 

jämförelser mellan de olika gruvorna på Bolidenområdet. 

  



Elin Törnander 

34 

5 B INDIKATORER FÖR ENERGIANVÄNDNING OCH 
ENERGIEFFEKTIVITET 

Analysen av potentiella indikatorer fokuserar på processteg och energitjänster. Det är 

eftersträvansvärt att ha mätning av energi på fler ställen än enbart för indikatorerna för att det 

ska finnas en möjlighet att förstå varför en indikator förändras och ha möjlighet till ett bra 

underlag inför reparationer och nyinvesteringar. 

Här presenteras först en feedback modell för hur materialflöden och produktionen påverkar 

energianvändningen för att sedan gå vidare med att analysera vilka indikatorer som är 

relevanta för Bolidenområdet. 

5.3 ÖVERGRIPANDE INDIKATORER FÖR ENERGIEFFEKTIVITET PÅ 
BOLIDENOMRÅDET 

För en översiktlig och detaljerad förståelse för energianvändningen är det nödvändigt med 

indikatorer på olika nivåer av verksamheten som samverkar till en enhetlig bild. Av denna 

anledning har ett causal loop diagram (CLD) skapats för att beskriva hur systemet är 

uppbyggt och var energi används. 

En CLD är ett verktyg för att med ett systemanalytiskt tillvägagångssätt analysera ett systems 

orsakssamband och återkopplingar och därmed skapas en konceptuellbild av vald 

frågeställning (Haraldsson, 2000). 

I en CLD används pilar för att visa på ett orsakssamband mellan olika faktorer (figur 10).  

 pil med + tecken visar att sambandet fortsätter med samma utveckling (ex. 

ökad prospekterad malm ökar brytningsmöjligheterna)  

 pil med - tecken visar att sambandet fortsätter åt motsatt håll 

(ex. mer bruten malm minskar mängden malm i gruvan)  

 pil med  ⁄⁄ tecken  avser en fördröjning att det tar tid innan 

effekten uppstår (exempelvis mer avgaser ger med fördröjning 

mer teknikbyte till eltransporter). (Haraldsson, 2000) 

Detta skall ses som en övergripande analys och mer detaljer för vad som styr olika parametrar 

behandlas senare i studien (avsnitt 5C) i samband med den kvantitativa STELLA modellen 

och analys av indikatorer. 

Figur 10: Förteckning 

för pilar använda i 

CLD:n. 
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Figur 11: CLD, Återkopplingsdiagram för hur materialflöden påverkar energianvändningen för Bolidenområdet, med indexering för var de olika kapitlen återfinns. 
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För respektive gruva och Anrikningsverket bör det även fortsättningsvis finnas indikatorer 

som visar energianvändningen i förhållande till produktionen för den totala 

energianvändningen för respektive energislag samt för de betydande energiaspekterna. Var 

indikatorer ska implementeras i en verksamhet kan diskuteras, här föreslås att indikatorerna 

kopplas till de energitjänster som finns dvs. det arbete som skall utföras för att nå visst 

resultat eller produkt. Indikatorer behövs på en detaljerad nivå för att komma nära inpå den 

verkliga driften (Kissock & Eger, 2008) inom Bolidenområdet. Med indikatorer för att 

identifiera en effektiv produktion som skall fungera optimalt idag och i framtiden. En annan 

utgångspunkt är att fokusera på de stora energianvändarna vilket knyter nära till 

energiledningssystemet som det är uppbyggt på Bolidenområdet idag. Samtidigt är det 

nödvändigt för att kunna fortsätta ha ett certifierat energiledningssystem att mer mätning 

genomförs (Forsell, 2012). För att mätningen ska vara relevant över tid är utgångspunkten 

energitjänst mer relevant och enklare att arbeta med, det blir också lättare att koppla ihop 

produktionseffektivitet med energianvändandet när utgångspunkten är energitjänster.  

En bra utgångspunkt för att identifiera indikatorer är att undersöka tillförlitlighet till metoden, 

genomförbarheten i verksamheten och verifierbarheten för övervakning och uppföljning. 

Dessa tre är lämpliga grundläggande kriterier för att identifiera passande indikatorer (Tanaka, 

2008). En annan viktig del för att identifiera indikatorer är att det finns tydliga, anpassade och 

mätbara mål, samt att relevant mätning sker efter detta kan lämpliga indikatorer 

implementeras och följs upp (IAEA, 2005; Bunse och andra, 2011). 

Ton brutet berg, ton bruten malm, ton anrikad malm, ton slig och mängd metall är fem olika 

sätt att ange ett produktionsmått. Ton bruten malm och ton slig är närmare knuta till 

inkomster från gruvorna och Anrikningsverket. Här har aktivt val skett från Affärsområde 

Gruvor att energianvändningen ska presenteras som kWh/ton anrikad malm på rullande 12 

månader (Lindén, 2012; Sundgren, 2012). Detta hindrar eller påverkar inte att det internt på 

respektive gruvområde används fler detaljerade nyckeltal för att styra och följa upp 

verksamheten lokalt. Eller att detaljerade indikatorer ligger till grund för det nyckeltal som 

ska rapporteras. Att använda ton bruten malm är av större intresse på gruvorna eftersom att 

det är det nyckeltal som används på respektive gruva och det är den brutna malmen som har 

ett värde på gruvorna. Att blanda in gråberg som blir följden av att använda ton brutet berg 

upplevs ändå inte relevant för energieffektiviseringsmätningar då det avspeglar hur mycket 

arbete som utförts men utan att det finns något som indikerar lönsamheten. I teorin kan 

gråberg flyttas från a till b och tillbaka för att öka mängden hanterat material och genom det 

få ett lägre nyckeltal när brutet berg används vilket inte är syftet. På Anrikningsverket kan det 

vara intressant att titta på antingen slig eller metallinnehåll, för att mäta produktionen i det 

mått som man får betalt för att producera. Att mäta mängden metaller blir en väldig blandning 

av olika värden i en parameter ett bättre alternativ är att bättre omvandla allt till 

kopparekvivalenter. Kopparekvivalenter är mer komplicerat och inte direkt kopplat till 



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

37 

verksamheten eftersom metaller inte hanteras som direkta produkter på de olika 

verksamheterna. Det är bättre att använda en sådan omräkning på koncernnivå för jämförelse. 

På verksamhetsnivå blir det väldigt abstrakt att använda metaller som nämnare i ett nyckeltal 

och det är tydligt att för att kunna arbeta mer fokuserat med energieffektivitet krävs konkreta 

värden och enklare konkret förståelse (Tanaka, 2008; Saygin och andra, 2011; Rånman & 

Johansson, 2012; Holmbom, 2012).  

För lämpliga indikatorer när produktionsmått är aktuellt används på gruvorna ton bruten 

malm och för Anrikningsverket ton anrikad malm. Dessa två är förhållandevis 

överensstämmande på kvartalsnivå (figur 12) och därför lämpliga att använda för ett 

helhetsperspektiv på Bolidenområdet. Syftet är att kunna jämföra olika enheter, dock är 

skillnaden större för de månatliga värdena för bruten malm respektive anrikad malm. För att 

skapa en enklare förståelse för ett bredare system med indikatorer för energianvändningen 

fungerar ton anrikad malm som förenklingsmått på Bolidenområdet totalt och för 

Anrikningsverket. På respektive gruva är det för internanalys bättre att använda ton bruten 

malm. 

 

Figur 12: Mängd bruten malm och anrikad malm angivet med snittvärdet per kvartal i kton de senaste fyra åren. 
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Samtliga förslag till nyckeltal som analyserats under studien finns presenterad i Bilaga D. 

Nedan presenteras tabeller och analyser med de nyckeltal som bör implementeras i 

Bolidenområdets verksamhet fördelat på respektive processdel i gruvor och Anrikningsverk. 

Indikatorerna bör inhämtas från total mängd energi/luft/vatten etc. som faktiskt används av 

respektive maskin/enhet totalt snarare än hur mycket energi som skickas från ställverken till 

enheterna, ingen av dessa mätningar finns idag på Boliden varför det kommer att finnas ett 

behov av investering i mätutrustning för att kunna mäta energianvändningen kontinuerligt.  

Vissa övergripande nyckeltal bör finnas för den kvartals- och månadsrapportering som 

efterfrågas internt. Övergripande indikatorerna ger en översikt om hur energianvändningen är 

fördelad för energitjänsterna vilket anges i figur 13 och tabell 1-2 för gruvorna respektive 

Anrikningsverket.  

 

Figur 13: Övergripande processdelar indikatorer för Bolidenområdet strukturellt fördelat med ökande 

detaljeringsnivå nedåt. 
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Tabell 1: Indikatorer för respektive gruva på en översiktlig nivå med de betydande energitjänsterna som 

utgångspunkt. 

Processdel  

Gruva 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Gruva totalt kWh/ton 

bruten 

malm 

kWh/ton bruten 

malm 

Separat för varje gruva enskilt 

Ventilation kWh/ton 

bruten 

malm 

m
3
luft/kWh  

Vattenundanhållning kWh/ton 

bruten 

malm 

m
3
vatten/kWh  

Produktion kWh/ton 

bruten 

malm 

kWh/ton malm Implementeras enklast genom att 

använda mätning av den 1000V 

ström som skickas från ställverken 

Uppfodring kWh/ton 

bruten 

malm 

kWh/ton malm  

Transporter 

ovanjord 

kWh/ton 

malm 

Diesel/ton.km Dessa transporter genomförs av 

entreprenörer. Nuvarande nyckeltal 

baserar sig på schablonfördelning 

mellan de olika gruvorna  
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Tabell 2: Indikatorer för Anrikningsverket på en översiktlig nivå med de betydande energitjänsterna som 

utgångspunkt. 

Processdel 

Anrikningsverk 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Anrikningsverk 

totalt 

kWh el/ ton 

anrikad 

malm 

kWh/ton anrikad 

malm  

och l diesel/ km 

Implementering behövs för totala 

värdet och för varje malmtyp. 

Malning kWh/ton 

anrikad 

malm 

kWh/ton mald 

malm och 

ton/timme 

För varje malmtyp i respektive 

linje. Det nyckeltalet som finns 

baseras på kartläggning trots att 

kontinuerlig mätning finns med data 

lagrad. 

Flotation kWh/ton 

anrikad 

malm 

kWh/ton avskild 

malm och % 

metallinnehåll  

För varje malmtyp i respektive 

linje.  

Pumpning kWh/ton 

anrikad 

malm 

kWh/m
3
 flöde För respektive malmtyp och linje. 

Avvattning - kWh/ ton malm  För respektive malmtyp. 

 

Dessa indikatorer är bra för att få en översiktlig bild. För att öka förståelsen och för att 

tydliggöra energianvändningen, kunna följa effektiviseringspotential och förbättringsåtgärder 

är det nödvändigt med mer specificerade indikatorer för respektive energitjänst, nedan 

redogörs för ytterligare detaljeringsnivå för indikatorer.  

5.4 INDIKATORER FÖR GRUVOR 

Här utvecklas de mest detaljerade indikatorerna för gruvor med ytterliggare ett 

detaljeringssteg för respektive processdel i gruvorna för att bättre kunna följa upp och styra 

energianvändningen på respektive gruva. I figur 14 presenteras en översiktsbild över nyckeltal 

för respektive processdel i gruvorna. 
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Figur 14: Översiktsbild för gruvspecifika indikatorer för respektive processdel. 

 

I indikatorerna för ventilation och vattenundanhållning finns en säsongsberoende variation i 

den totalt tillförda energin till följd av att luften behöver värmas upp på vintern för att det inte 

ska frysa i schaktet. För vattenundanhållningen beror säsongsvariationen på avsaknad av 

dagvattenhantering på vintern när nederbörden kommer som snö och 

vattenundanhållningsbehovet ökar under snösmältningen på våren. För ventilationen kan 

säsongsvariationen hanteras med två nyckeltal, ett med och ett utan uppvärmningen 

inkluderad. För vattenundanhållningen är det svårare att anpassa nyckeltalet eftersom 

snösmältningen inträffar vid något varierande tidpunkt årligen. Nyckeltal för 

vattenundanhållning kan därför antingen användas på årsbasis eller kvartalsvis och jämföras 

med samma kvartal föregående år. Det bör beskrivas i samband med indikatorn att den är 

säsongsvarierad och vad som orsakar säsongsvariationen. 

Det är av stor vikt att veta vad som är av betydelse för respektive energitjänst och hur olika 

faktorer påverkar varandra både inom och mellan energitjänster, exempelvis så ger en 

minskad mängd transporter direkt en minskad mängd diesel men även en minskad mängd 

avgaser vilket reducerar behovet av ventilation (figur 15). Detta finns utförligare beskrivet 

nedan i respektive avsnitt för gruvorna, transporter ovanjord och Anrikningsverket. 
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5.4.1 Ventilation 

Det mest relevanta värdet för ventilationen är hur mycket luft som behövs, snarare än hur stor 

produktionen är. Till viss del inverkar produktionen på hur mycket ventilation som behövs 

beroende på hur många områden som aktiv brytning sker i och vilket moment som processen 

befinner sig. Exempelvis krävs mer ventilation vid lastning än vid borrning (Holmbom, 

2012). Här kan det snarare vara intressant att titta på hur mycket av driftstiden som en fläkt 

arbetar på maxeffekt, eftersom detta försämrar verkningsgraden kraftigt (Energimyndigheten, 

2006b). Effektregistreringen bör införas på verksamhetsfläktarna eftersom det är dessa som 

styr hur mycket luft som behövs i gruvan. Figur 15 visar ur ett systemanalytiskt 

energianvändningsperspektiv hur ventilationens olika delar påverkar varandra. 

 

Figur 15: Detaljerad systemförklaring för energianvändningen i gruvornas ventilation. 

 

En del i ventilationen är att luften på vintern behöver värmas upp. Detta bör utgöras av en 

separat indikator och samhöra med energianvändningen för ventilation och inte uppvärmning. 

För Kankberg och Kristineberg är denna urskiljning enkel att göra då den energi som åtgår för 

detta ändamål är gasol som enbart används till gruvluftsuppvärmning. Detta gör också att 

indikatorn för totalventilation blir årstidsoberoende vilket det inte bör ha varit tidigare. I 

energikartläggningen har gruvluftuppvärmningsdelen legat under posten uppvärmning vilket 

blir lite diffust och för en bättre förståelse för vilken uppvärmning som avses bör 

gruvluftsuppvärmningen vara en del av ventilationen. Gruvluftsuppvärmning sker för att inte 

Tilluft
Frånluft

Fördelnings-

fläktar

Effekt från

Verksamhetsfläktar

Gruvlufts-

uppvärmning

Temperatur under

noll grader

+

+

+

+

+

+

aktiva

brytningsområden

skjutningar

ventilationsbehov

per maskin

+

+

+

antal aktiva

maskiner

+

skador på

ventilationssystemet
+

framdragning av duken

till rätt position

-avstånd som luften

ska tranporteras

+

+

+

avgaser i gruvan

klimatförändring

-

+

-

brytningsdjup

utspridning av

brytning

+

+

+

Elenergi

användning
Olja/Gasol

användning

+

+

+
+

+



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

43 

skapa frysningar i schaktet med frostsprängning och risk att is rasar ner genom schaktet som 

följd och genomförs därför inte i syfte att värma upp anläggningen. Att redovisa 

gruvluftsuppvärmningen som en egen indikator ger även ett verktyg för att påvisa vilka 

följdeffekter ett ökat luftflöde vid en gavel får för den totala energianvändningen för 

ventilationen. 

Med figur 15 som utgångspunkt och ovanstående resonemang har indikatorer för ventilation 

enligt tabell 3 föreslagits. 

Tabell 3: Specificerade indikatorer för gruvventilation. 

Processdel 

Ventilation 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Ventilation totalt kWh/ton 

bruten 

malm 

m
3
luft/kWh Är säsongsvarierande när 

gruvluftsuppvärmningen är 

inkluderad. 

Tilluftsfläktar - m
3
/kWh  

Frånluftsfläktar - m
3
/kWh  

Fördelningsfläktar - m
3
/kWh  

Verksamhetsfläktar - m
3
/kWh, 

m
3
/kWh/aktiv 

gavel, antal 

fläktar 

Här är det intressant att se var luften 

behövs och hur mycket, detta bör 

mätas vid varje gavel ej fördelas från 

totalvärdet till ett snittvärde 

Gruvlufts-

uppvärmning 

- kWh/m
3
luft Detta styrs främst av 

utomhustemperaturen och behovet av 

luft, och är bara relevant vintertid 

Mängden luft är av intresse i förhållande till antalet kWh vilket gör att energiintensiteten är 

mindre relevant. Genom att mäta energieffektiviteten för respektive fläkt knyter indikatorn 

närmare till energitjänsten acceptabel luftkvalitet istället för energiintensitet och motiverar 

användandet av m
3
/kWh. 

Fördelen med m
3
 luft/kWh är att den faktiska mängden förflyttad luft uppmärksammas, vilket 

är det intressanta värdet. För ventilationen kan ett styrande nyckeltal vara m
3
 tilluft/m

3 
frånluft 

för att undvika obalans i gruvans lufttryck. När indikatorn har ett värde som avviker från 1 

skickas ett varningslarm. Detta kan tidsregleras så att förhållandet måste avvika under en viss 

tid innan det larmas, exempelvis tio minuter. m
3
 tilluft/m

3 
frånluft är ett verktyg som behöver 

utredas mer och kommer in i ett senare skede av processen. Denna indikator syftar till bättre 

kontroll över processen i första hand snarare än att följa och styra energianvändningen för 

ventilation. Balans i till- och frånluft är relevant eftersom det påverkar motståndet för att 

skicka in ny tilluft. Om mängden frånluft är mindre än tillförd luft skapas ett övertryck vilket 

ökar motståndet att skicka ner mer luft och ökar energianvändningen. 
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För att möjliggöra en bättre styrning av ventilationen behövs bättre mätningar på hur mycket 

luft som krävs i respektive ort/rum/gavel för respektive maskin. Detta är idag baserat på 

uppskattningar och till viss del beräkningar, det skulle kunna förbättras med mätning på 

fordonet hur mycket föroreningar de släpper ut och som därmed behöver vädras bort. 

Mätningen kan göras kontinuerligt med regelbunden avläsning och kräver därmed inte 

onlineregistrering. Onlineregistrering är fördelaktigt eftersom det ger en optimalmöjlighet att 

styra ventilationen men svår implementerat. Regelbunden avläsning är bättre än 

uppskattningar som är bakgrunden till den ventilationsstyrning som finns idag. Ytterligare ett 

steg mot säkrare mätning är att använda luftkvalitetssensorer på maskinerna vilket ger det 

säkraste värdet för hur mycket luft som behövs för en process och mängden luft kan anpassas 

om någon maskin av någon anledning släpper ut mer avgaser än vanligt. Anpassning sker 

automatiskt om motorer byts till bränslesnålare eller renare avgaser, vilket leder till en 

optimal luftkvalitet i gruvan och minskar risken för över och under ventilering. Denna typ av 

mätning med luftkvalitetssensorer kräver att mätningar kan ske online. I Kankberg som är en 

nyöppnad gruva finns denna möjlighet när det trådlösa nätverket driftsätts. Kankberg bör 

därför vara en pilotanläggning för denna typ av mätning för att undersöka vilken 

energibesparingspotential som finns.  

Det har vid reparationer på ventilationen minskat flödet under ett par veckor utan att klagomål 

framkommit eller att gashalterna stigit kraftigt, ändå har ventilationen direkt efter 

reparationen höjts upp igen, utan att nödvändigheten till mer luft ifrågasätts. De mätningar 

som utförs på gashalter överstiger inte ens vid sprängning hälften av gränsvärdet vilket tyder 

på att möjligheten att minska ventilationen utredas vidare för att identifiera konkret 

effektiviseringspotential.  

Det man ska ha i åtanke när ventilationen minskar kraftigt, exempelvis om all 

dieselanvändning upphör, är att det inte får resultera i förhöjda värden av radon, metallhalt i 

luften, kvicksilver eller bly som är en liten risk i gruvmiljön vid mycket liten ventilation 

(Lindén, 2012). Detta är inte ett problem i egentlig mening utan det kan mätas den dag 

ventilationsbehovet minskats mycket kraftigt tillsammans med mätning av de gaser som 

uppkommer från själva produktionen och avgaser exempelvis CO, CO2, NO2 etc.  

Att ha mätning på respektive fläkt och pump är relevant om man vill följa dess effektivitet för 

att kunna bedöma status och reparationsbehov. Det finns ett intresse för en sådan indikator 

kopplad till m
3
 luft/kWh respektive m

3
 vatten/kWh snarare än energianvändningen per 

producerad enhet. Det kan även vara intressant att titta på hur ventilationen är fördelad med 

hänsyn till hur många gavlar som är aktiva för brytning i respektive gruva. Dock blir det 

väldigt mycket att implementera och svåröverskådligt varför det inte är att rekommendera 

som ett första steg, men kan vara intressant att implementera efter behov. 
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5.4.2 Vattenundanhållning 

Vattenundanhållningen är uppbyggd av ett antal pumpar i flera steg. Pumparna längst ut i 

systemet pumpar vattnet till ett antal uppsamlingspumpar som sedan stegvis pumpar vattnet 

upp ur gruvan, generellt är energieffektiviteten bättre på större pumpar än mindre 

(Energimyndigheten, 2006a) enligt figur 16 detta gör att indikatorerna i tabell 4 är mest 

relevanta för vattenundanhållningen.  

 

Figur 16: Schematisk bild över pumpsystem i gruvan. 

Tabell 4: Specificerade indikatorer för vattenundanhållning i gruvan. 

Processdel 

Pumpning 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentarer 

Vattenundanhållning 

totalt 

kWh/ton 

anrikad 

malm 

m
3
/kWh,  Bör implementeras genom 

summering av värden från 

respektive pump. Är 

säsongsvarierande beroende av 

nederbördsmängd 

Reningsverk - m
3
/kWh, total m

3
 

renat vatten/dag 

 

Dagvattenpumpar - m
3
/kWh Detta nyckeltal är 

säsongsvarierande eftersom 

variabeln nederbörd innefattas 

vilket gör att den blir svår att 

påverka, men bör följas upp.   

Ovanjord pumpar - m
3
/kWh  

Uppsamlingspumpar - m
3
/kWh  

Slutpumpar  - m
3
/kWh, antal 

pumpar 

Avser de pumpar som sitter 

längs ut på systemet. 
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Att följa antalet slutpumpar är av relevans då gruvorna växer och områden stängs, att arbeta 

med att minska/bibehålla antalet pumpar där de är som minst effektiva är ett bra sätt att styra 

pumpkapaciteten dit de behövs, samt att kunna följa upp verksamheten.  

Den mest intressanta aspekten för pumpning är slutpumparnas arbete eftersom dessa är minst 

effektiva och mindre väderberoende än övriga pumpar. Att använda indikatorer som är 

säsongsvarierande ställer krav på hur uppföljningen sker. Jämförelse av pumparnas 

energianvändning i förhållande till produktionen blir irrelevant eftersom mängden vatten är 

oberoende av hur mycket malm som bryts. Vattenundanhållning är nödvändig oavsett om 

brytning sker eller om produktionen har stoppats tillfälligt. Här kan man jämföra samma 

period med året innan men inte jämföra månad med månad eller kvartal med kvartal för det 

blir inte relevant på grund av säsongsvariationen. Med uppföljning med ett rullande 12 

månaders värde jämnas de säsongsberoende variationerna ut.  

Det pumpas mycket vatten för att hindra vatteninträngning i gruvan samt att allt dagvatten 

samlas upp och pumpas till reningsverket för rening innan det lämnar respektive 

industriområde där gruvor och Anrikningsverk är lokaliserade. 

Att särskilja indikatorer för dagvattenpumpar är av intresse då dessa visar på hur pumpningen 

påverkas av årstidsvariationer. Det gör att pumpningen för gruvvatten till reningsverket blir 

tydligare, här finns även åtgärder att göra för att leda bort vatten så det inte behöver pumpas i 

flera steg i gruvan. Kan vatten följa naturliga avrinningsvägar och pumpas direkt från en 

större pumpstation till ovanjord minskar behovet av pumpar och energianvändningen 

minskar. 

Denna energitjänst och tillhörande indikator kommer generellt att vara starkt väder relaterade 

särskilt för pumpar ovanjord och reningsverk eftersom områdena är avdikade och allt 

dagvatten går via reningsverket innan det släpps ut i recipienten. Detta gör att värdena på 

våren i samband med snösmältning kommer att vara större och på vintern kommer det att vara 

lägre då ingen naturlig avrinning sker. Parallellt kommer vatten behöva pumpas i gruvorna 

året runt. 
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5.4.3 Produktionsprocesser 

Produktionsdelen består av ett antal komponenter som använder antingen el eller diesel som 

energibärare med indikatorer som bör fördelas enligt tabell 5. 

Tabell 5: Specificerade indikatorer för produktionsmaskiner i gruvan. 

Processdel Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Produktions- 

maskiner 

totalt 

kWh/ton 

bruten malm 

kWh/ton bruten 

malm, diesel/km 

Separat redovisning för el och diesel 

Borrar - kWh/drift h  

Laddare  - kWh/drift h  

Lastmaskin - kWh 

(diesel)/drift h 

Både lastar och transporterar ut material 

från gavel till ficka 

Skrotare - kWh/drift h  

Betongsprutor - kWh/drift h    

Bultsättare - kWh/drift h  

Personbilar - Diesel/km Består av ett antal bilar för att 

transportera folk ner, upp och inom 

gruvan 

Service- 

traktorer 

- Diesel/km  

Förflyttning 

 av maskiner 

- Diesel/km För att urskilja hur mycket maskiner 

flyttas runt och att dieselanvändningen 

påverkar behovet av ventilation 

 

För produktionsmaskiner bör nyckeltal finnas för diesel/km vid dieseldrift och 

kWh/drifttimme vid eldrift för respektive maskintyp.  Detta eftersom dieseln i första hand 

åtgår vid transport av maskiner mellan gavlarna och att el används i själva driften. Diesel 

åtgår även till personbilar och servicetraktorer. Att ha en indikator för lastmaskiner där 

diesel/km styr skulle ge ett lägre värde om sträckan är längre eftersom det skulle göra att 

dieselförbrukningen vid stillastående lastning skulle få mindre betydelse varför det är av stor 

vikt att fokusera på totala energianvändningen i hela lastprocessen med kWh/drifttimme. 

Det är förhållandevis enkelt att införa mätning för den totala energianvändningen för 

produktionsmaskinerna med el som energibärare eftersom de använder 1000V till skillnad 

från övrig utrustning i gruvan som mestadels använder 400V och till viss del 230V. Den totala 

mängden 1000V energi som skickas från ställverken kan användas för totala nyckeltalet för 

eldrivna produktionsmaskiner. Mätningen från ställverken bör kompletteras med mätning på 
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respektive maskin som samlas upp till ett nyckeltal för respektive maskingrupp, för borrar, 

laddare, skrotare, betongsprutor och bultsättare. Detta ger också en möjlighet att påvisa 

förekomst av förluster i systemet. Då det blir möjligt att ta fram både totalt nyckeltal för 

produktionsmaskiner baserat på mängden 1000V el ut från ställverket och på den använda 

elenergi av maskinerna. Dieseln till personbilar och servicetraktorer är ganska lätt att mäta 

eftersom dieselanvändningen mäts på fordonsnivå (Holmbom, 2012; Lindén, 2012; Rånman 

& Johansson, 2012; Lindström, 2012). Indikatorn behöver enbart kompletteras med hur långt 

respektive fordon kör, vilket mäts idag men sammanställs inte på fordons- eller maskinnivå. 

För att uppmärksamma förändringar är indikatorer för respektive maskin och maskingrupp 

nödvändigt, för att ha möjlighet till kännedom om fordonsflottans standard samt om de 

genererar den energitjänst de är avsedda att göra. 

5.4.4 Uppfodring 

För uppfodringen används två olika typer av energibärare diesel till största del och el till en 

mindre del (figur 17). 

 

Uppfodringen i detalj sker delvis med varierad metod för gruvorna. Kankberg och Maurliden 

uppfodrar med lastbil hela vägen från fickan till malmlagret ovanjord. I Renström och 

Kristineberg uppfodras malmen med lastbil till krossen och sen via band till skiper och 

bergsspel till malmupplaget ovanjord. Skillnaden är att Renström och Kristineberg har en 

tvåstegslösning med olika energibärare.  

Diesel används i uppfodring för transport med truckar till krossen (Kristineberg och 

Renström) och upp ovanjord (Kankberg och Maurliden), samt till gråbergstransporterna inom 

och upp ur gruvorna. Elenergianvändning finns på Renström och Kristineberg och är mer 

spridd på flera processer: Kross, transportband och skip. Indikatorer för uppfodring bör 

fördelas enligt tabell 6. 

Diesel 
83% 

Elenergi 
17% 

Figur 17: Energifördelning baserat på använda kWh i uppfodringen för alla gruvorna gemensamt. 
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Tabell 6: Specificerade indikatorer för uppfodringen i gruvan. 

Processdel: 

Uppfodring 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna  

indikatorer 

Kommentar 

Uppfodring kWh/ton 

bruten malm  

Diesel/km  I befintligt nyckeltal är 

diesel och el åtskilda som 

två separata nyckeltal.  

Truckar - diesel/drift h, diesel/km De som kör till kross och 

kör gråberg inom gruvan. 

Kross - kWh/ton krossad malm, 

tid tomgång på 

maxeffekt/dygn 

 

Transportband - kWh/ton malm  

Bergskip - kWh/ton malm  

 

När transporter sker med diesel som energibärare är diesel/km den generellt mest intressanta 

och tillämpade indikatorn. Det är även tänkbart att använda sig av diesel/ton.km för 

transporterad malm. Diesel/ton.km dock blir ett komplicerat värde som är knepigare att ta 

fram i gruvorna varför begränsning till diesel/km och diesel/ drift h har valts för att skapa en 

realistisk och genomförbar indikator, delvis är mängden transporterat material inkorporerat i 

hur många km som körs. Då fler ton kräver fler körningar, med ett mer utvecklat system för 

onlinemätning och vägning i gruvan bör övergång till indikatorn diesel/ton.km övervägas att 

användas. Det är viktigt att inte skapa indikatorer som är för tekniskt krävande att upprätthålla 

eftersom gruvornas infrastruktur hela tiden förändras och utrustningen regelbundet flyttas runt 

och det motiverar användandet av diesel/km i gruvorna.  

Krossens energianvändning bör mätas i relation till mängden ton krossad malm, samt 

tomgångstid på maxeffekt/dygn för att bättre kunna följa och styra verksamheten. 

Tomgångstiden är framförallt relevant ur energisynpunkt så länge som krossen inte kan 

effektstyras. 

Avstånden som malm och gråberg ska transporteras är av väsentlig betydelse för indikatorn 

för truckar. Samma truckar som kör malm transporterar gråberg som är lättare och ska till 

annan plats i gruvan. Det är av stor vikt att planera gråbergskörningarna så att de blir så korta 

som möjligt för att minska dieselförbrukningen och optimera fordonsutnyttjandet. Det är svårt 

att med enkelhet ta fram värden för gråbergskörningen eftersom ingen automatisk loggning av 

hur berget körs mätt i km eller drift timmar finns. Att införa och system för registrering är 

möjligt men det inte får bli för komplicerade eftersom gruvutrymmena hela tiden förändras 

och nya sträckor skall köras då nya gavlar påbörjas och äldre gavlar avslutas. Viss möjlighet 

finns i att använda handdatorer i truckarna där förarna får logga sina transportsträckor: 

Loggning sker med fördel som onlinerapportering vilket är möjligt i Kankberg, i de andra 
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gruvorna är det möjligt synkronisera det med datorsystem i efterhand. Detta är något som bör 

studeras vidare och kan vara till hjälp vid planering av gruvdriften. Samtidigt är det allra 

viktigast att använda indikatorerna vid investeringsbeslut, och utvärdering av verksamheten, 

och då har metodiken med onlinemätning eller regelbunden avläsning mindre betydelse. 

Registreringen bör oavsett ske i ett datasystem för att materialet ska bli enkelt att uppdatera 

och följa upp. 

Det är främst körning av gråberg som kan optimeras och planeras till ett närliggande rum 

eftersom det avståndet kan påverkas medan avståndet till krossen blir den sträckan det är 

mellan brytningsgaveln och krossen tills ett beslut tas att flytta krossen för att huvuddelen av 

brytningen ska flyttas åt visst håll. Generellt blir brytningen allt mer utspridd vilket ger längre 

transportsträckor även om krossen flyttas, och den nya lokaliseringen av krossen blir den fasta 

destinationspunkten istället.  

För Maurliden finns dieselanvändningen åtskild för de båda dagbrotten vilket gör det enkelt 

att särskilja nyckeltal för respektive dagbrott. Detta är relevant då Maurliden östra bara 

kommer vara i drift ca ett år till innan den är utbruten och ska börja efterbehandlas med bland 

annat återfyllning. Om separata nyckeltal för dagbrotten i Maurliden upprättas bör antalet för 

Maurliden Östra vara sparsamt då nyttan av att följa upp ett drygt halvårs drift torde vara 

ganska begränsat. Det är aktuellt att när återfyllningen påbörjas att använda nyckeltal för de 

specifika efterbehandlingsprocesserna vilket visserligen till största del kommer vara diesel 

och viss pumpning. Pumpningen bör minska i dagbrottet allt eftersom återfyllnad sker, 

samtidigt kommer allt dagvatten att behöva fortsätta pumpas för hela området. Det kan därför 

vara av intresse att ha ett specifikt nyckeltal för energiförbrukning för vattenreningen, vilket 

till största del består av pumpning och omrörning för tillsats av kemikalier (kalk i första 

hand).  

Boliden Aitik har genomfört och arbetar med regelbunden uppföljning av sina förare av tunga 

fordon vilket har minskat dieselanvändningen för uppfodring. Det är oklart hur stor effekt 

åtgärden har haft eftersom det också köpts in effektivare fordon under samma tid (Burck, 

2012; Sjöblom, 2012). Effekten syns först vid nästa energikartläggning då fördelningen 

uppdateras eller om total dieselanvändningen samkörs manuellt med när eco-drivingkurser 

har genomförts och när nya maskiner tagits i drift kan en utvecklingskurva upprättas. 

Energianvändningen för uppfodringen är starkt knuten till produktionsmängden bruten malm. 

Detta gör att indikatorer som är relevanta bör inkludera mängden bruten malm. Förflyttning 

av gråberg sker främst inom gruvan dessa transporter går till viss del att påverka i avstånd 

genom planering. Samtidigt påverkar avståndet från upphämtningsficka till krossen hur stor 

dieselanvändningen blir, därför bör indikatorn vara l diesel/ton.km men det är inte möjligt att 

implementera i gruvmiljön som ständigt förändras. Utveckling av indikatorn bör utvärderas 

när trådlöst nätverk installerats i gruvorna.  
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5.5 INDIKATORER FÖR TRANSPORTER FRÅN GRUVORNA TILL 
ANRIKNINGSVERKET 

Transporter mellan gruvorna och Anrikningsverket samt till smältverken motsvarar 17 % av 

Bolidenområdets totala energianvändning (Greencon, 2012). För transporterna ovanjord är 

ganska lite arbete gjort med att effektivisera energianvändningen. Det beror på att 

entreprenörer utför dessa transporter och att det har ansetts att det inte finns så mycket som 

går att påverka eftersom avstånden är som de är och att mängden malm som ska transporteras 

helt beror på produktionen (Mikaelsen, 2012). 

För transporterna mellan respektive gruva och Anrikningsverk används ett schablonvärde som 

gör det svårt att fördela dieselkostnaderna rättvist mellan gruvorna. Mätning bör ske 

individuellt för varje fordon och körsträcka. Det är nödvändigt att ta med i indikatorerna om 

lastbilarna kör retursand tillbaka till gruvorna för återfyllnad eller om de kör tomt, eftersom 

det påverkar dieselanvändningen samt att det är eftersträvansvärt att ha sandupplagen vid 

gruvorna istället för att minimera omlastningen totalt sett, samt minska risken för att behöva 

köra extra transporter med sand och tomtransport tillbaka till Anrikningsverket. Diesel/ton.km 

har använts för transporterna på Boliden Aitik och upplevs fungera bra (Burck, 2012; 

Sjöblom, 2012). Diesel/ton.km tar med både avståndet och den transporterade mängden vilka 

båda är relevanta variabler för energianvändningen. Att exkludera ton eller km från indikatorn 

utgör en osäkerhetsfaktor, när båda finns med i indikatorn finns inte en stark extern parameter 

som kan användas för att påverka indikatorn. Indikatorn blir ganska komplex men den ger 

också ett tydligt värde vilket gör att det är ett vettigt värde. Diesel/ton.km blir mer och mer 

vanligt förekommande inom transportsektorn att använda  (McKinnon & Ge, 2004; Hedenus, 

2007; Löfroth & Svensson, 2012). 

Transporter mellan respektive gruva och Anrikningsverk bör beskrivas med indikatorerna i 

figur 18 och tabell 7. 

  

Figur 18: Detaljerade indikatorer för transporter ovanjord. 
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Tabell 7: Specificerade indikatorer för transporter av malm och retursand mellan gruva och Anrikningsverk. 

Processdel: 

Transport gruva - 

Anrikningsverk 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Transport från gruva 

till Anrikningsverket 

kWh/ton malm Diesel/ton.km Ton avser 

mängden fraktad 

malm 

Retursandtransporter 

till gruvorna 

- Diesel/ton.km Ton avser 

mängden fraktad 

malm 

Returtransporter - Diesel/km, antal 

tomtransporter 

 

 

Det är möjligt att använda indikatorn diesel/ton.km på maskinnivå och summera upp till 

totalvärden för dieselanvändningen för respektive gruva. Genom att använda nyckeltalet på 

maskinnivå kan avvikelser upptäckas som gör att reparationsbehov av fordon 

uppmärksammas tidigare vilket minskar energianvändningen och motverkar vissa 

transportförseningar på grund av fordonshaverier. För att detta skall fungera optimalt bör det 

kopplas en funktion med ett normalvärde som fordonen inte ska avvika ifrån. Det innebär att 

till det nyckeltalet kopplas en funktion så att så länge allt håller sig inom normalvärdet så 

märks det inte av men när det går över eller under det värdet finns en larmfunktion så lämplig 

åtgärd kan vidtas. Detta är ett nyckeltal som enbart fyller en övervakande funktion och inte är 

av betydelse för någon rapportering annat än intern avvikelserapportering. 

5.6 INDIKATORER FÖR ANRIKNINGSVERKET 

I Anrikningsverket är elenergianvändning mycket stor och nästan enda energibäraren, lite 

diesel används till ett fåtal fordon, och gasol för uppvärmning vid temperaturextremer. 

Elenergianvändningen varierar beroende av vilken malm som anrikas. En särskiljning behövs 

för respektive malmtyp på varje linje för att kunna följa upp och arbeta med 

energieffektivisering internt på Anrikningsverket. Samtidigt är totalvärden intressanta för 

helhetsgrepp på områdesnivå och det är därför också relevant att ta fram nyckeltal för hela 

processer på verket. De detaljerade indikatorerna bör vara knutna både till malmtypen och i 

vilken linje anrikningen sker på. Linjerna är delvis olika uppbyggda därför är det irrelevant att 

jämföra energianvändningen mellan linjerna för att styra effektiviteten. Det är relevant att 

implementera processdelsspecifika indikatorer för malning, pumpning, flotation och 

avvattning för respektive malm och linje. Detta för att kunna följa hur förändring sker över 

tid, vilket är i första hand beroende av malmtyp.  
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Totalvärden för processteg sammanslaget för hela Anrikningsverket är mindre relevant och 

svårapplicerat för verksamhetsstyrning och vid ställningstagande om effektiviseringsåtgärder 

och uppföljning. Indikatorer för varje processteg bör kontrolleras att de följer samma 

utveckling som det totala nyckeltalet för att kunna identifiera avvikelser i hela processteg. 

Orsaker till avvikelser kan verifieras med mätdata om mätning implementeras. För 

Anrikningsverket föreslås följande indikatorer för respektive malmtyp i figur 19. Indikatorer 

bör upprättas för infrakt (tabell 8), malning (tabell 9), flotation och lakning (tabell 10), 

avvattning (tabell 11) och pumpning (tabell 12). 

 

Figur 19: Specificerade nyckeltal för Anrikningsverkets med ytterligare en detaljeringsnivå jämfört med figur 13. 

 

5.6.1 Infrakt 

Det är av betydelse att infrakten sker så smidigt som möjligt med minimal omlastning därför 

är indikatorn antal drift timmar för omlastning är särskilt relevant. Att inte behöva omlasta 

minskar energianvändningen och ökar produktionseffektiviteten samt ligger i linje med 

Bolidenområdets arbete med lean production. Att kunna undvika att använda energi i 

samband med att det förbättrar produktionen är mycket relevanta åtgärder och behöver lyftas 

fram (Boyd & Pang, 2000) med tydliga indikatorer. 

Indikatorerna för infrakten (tabell 8) är förhållandevis detaljerade men av relevans då 

energitjänsten är viktig samt att effektiviseringen består i förbättrad planering och för det 

ändamålet krävs mer detaljer (Energimyndigheten, 2001), dessutom är det enkelt att 

implementera dessa indikatorer. 
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Tabell 8: Specificerade indikatorer för infrakten till Anrikningsverket. 

Processdel: 

Infrakt 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Omlastning - kWh/drift h, antal 

drifttimmar 

Detta arbete utförs när ankommande 

malm inte kan köras direkt in i fickan 

för att direkt matas in i 

Anrikningsverket 

Kross - kWh/ton krossad 

malm, tid tomgång 

på maxeffekt/dygn 

Det finns ingen mätning alls på detta, 

och enligt energikartläggningen är 

energianvändningen 0.0% och 

kontinuerligt drift året om. Bör mätas 

enligt samma system som krossarna i 

gruvorna. 

Bandtransport - kWh/ton malm  

 

5.6.2 Malning 

Indikatorer för malning är främst för att bibehålla nuvarande effektivitet, snarare än att kunna 

optimera driften, samt att ha underlag vid jämförelser inför investeringar. Den malningsteknik 

som används är framtagen på Bolidenområdet och anses vara den bästa som finns att tillgå 

och är den teknik som konkurrenterna försöker att efterlikna, det bör samtidigt inte åsidosättas 

helt att ha en regelbunden uppföljning av vad som händer på teknikutvecklingssidan.  

Malning är en process som är väldigt viktig och det anses att ju mer energi som används till 

malning desto bättre blir utbytet (Forsberg, 2012; Mikaelsen, 2012). Resonemanget faller ut i 

att det inte finns några energivinster att göra mer än vad som redan gjorts med investering i 

frekvensstyrning av kvarnarna. Frekvensstyrning gör att effekten och varvtalet på kvarnen 

styrs av malmens malbarhetskaraktär, vilket sänker varvtalet och ökar effektivitet i malningen 

samtidigt som slitaget minskar (Sundqvist, 2012; Mikaelsen, 2012). En mer extensiv malning 

gör att mindre kraft behöver läggas på omrörning och pumpning etc. vilket ger energivinster 

senare i systemet (Forsberg, 2012; Mikaelsen, 2012). Det är viktigt att alltid ha ett 

helhetsperspektiv på vilka effekter en förändring har för senare led av produktionen 

(Mikaelsen, 2012).  



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

55 

Tabell 9: Specificerade indikatorer för malning i Anrikningsverket. 

Processdel: 

Malning 

Befintliga nyckeltal Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Malning totalt kWh/ton anrikad 

malm 

kWh/ton mald malm, 

ton/h 

 

Primär kvarn - kWh/ton malm För varje malmtyp och 

linje 

Sekundär 

kvarn 

- kWh/ ton malm För varje malmtyp och 

linje 

Vattentillförsel - m
3 

vatten/ton malm För varje malmtyp och 

linje 

 

Fraktionerna på malmen efter krossningen påverkar vilken effekt malningen får. Det är därför 

av intresse att studera optimeringsmöjligheter i fraktioneringen i sin helhet från sprängning 

och krossning till malning, för att så lite energi ska användas totalt sett.  Resultatet från en 

översyn av hur fraktionering sker optimalt eller vilken energi- och kostnadsbesparing det kan 

ge är omöjligt att säga utan närmare utredning. Fraktioneringen är också viktig för hur utbytet 

av metaller blir varför en ovannämnd utredning bör fokusera på metallutbyte, energi- och 

kostnadsbesparing, miljöpåverkan och slitage på den maskinella utrustningen. Miljöpåverkan 

är viktig eftersom anrikningssanden blir till deponisand eller återfyllningssand i gruvorna och 

kan mer sand användas till återfyllning i gruvorna blir det mindre farligt avfall att ta hand om 

som deponi vilket är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.  

 

5.6.3 Flotation 

För flotationen är det viktigaste nyckeltalet det övergripande kWh/ton malm (tabell 10) för 

respektive malmtyp och linje. Beroende på malmens sammansättning varierar 

energianvändningen kraftigt. Det är därför viktigt att nyckeltalet särskiljer malmtyperna så att 

rätt optimeringsmöjligheter kan sättas in anpassade till de verkliga förutsättningarna för 

respektive malm. Denna data kan även vara relevant för att lättare kunna bedöma potentialen 

för nya malmer i Anrikningsverket (Forsberg, 2012). 
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Tabell 10: Specificerade indikatorer för flotation/lakning i Anrikningsverket. 

Processdel: 

Flotation/lakning 

Befintliga 

 nyckeltal 

Föreslagna indikatorer Kommentar 

Flotation totalt kWh/ton anrikad 

malm 

kWh/ton avskild malm, % 

metallinnehåll 

 

Blåsmaskiner - kWh/ton anrikad malm Uppdelat på malmtyp 

och linje  

Omrörare - kWh/ton anrikad malm Uppdelat på malmtyp 

och linje 

Varmlakning Au - kWh/ton anrikad malm Uppdelat på malmtyp  

Kallakning Au - kWh/ton anrikad malm Uppdelat på malmtyp 

Lakning Te - kWh/ton anrikad malm  

 

För flotationsdelen är det möjligt att utveckla med indikatorer för varje separationssteg CuPb, 

Pb, Cu och Zn för varje linje utöver att de delas in i energitjänsten och malmtyp. Att separera 

indikatorer för varje metallseparationssteg för respektive malm blir ett väldigt stort och 

detaljerat material att hantera. Det är i nuläget av större vikt att hela linjernas delprocesser kan 

identifieras för respektive malmtyp då det anses vara malmtypen som gör att 

energianvändningen varierar och de olika separationssekvenserna inte har lika stor betydelse 

eller variation. Exempelvis arbetar omrörarna i flotationen och pumparna mindre vid 

Kankbergsmalm än för Kristinebergsmalm men för respektive malm lika mycket oavsett om 

det är separationssteg för zink eller koppar etc. (Forsberg, 2012; Mikaelsen, 2012).  

Guldlakverket har separat mätning och är en stor energianvändare när det är i drift. 

Guldlakverket är i drift när det finns högre guldhalter i någon malm vilket den nyligen 

drifttagna Kankbergsgruvan bidrar till (Sundqvist, 2012). Den tidigare sänkningen av 

energianvändningen på G1A har till stor del förklarats med all guldlakverket varit avstängt 

vilket gör att det är vikt att det finns separat mätning så att även eventuella andra avvikelser 

blir synliga och åtgärdade, dessutom är det enkelt att implementera denna indikator, eftersom 

mätdata redan finns, men inte används (Sundqvist, 2012). 

5.6.4 Avvattning 

Att ha särskilda indikatorer inom avvattningen enligt tabell 11 ger i likhet med infrakten 

indikatorer på en mer detaljerad nivå än för de övriga processtegens indikatorer på 

Anrikningsverket. Kompressorer är intressanta att mäta då de i energikartläggningen anses 

vara en betydande energiaspekt trots att de enbart utgör 1,6 % av Anrikningsverkets totala 

energianvändning. Tryckluft är mycket dyrt och systemet är gammalt vilket gör att det 

troligtvis finns läckage på systemet och förbättringsåtgärder kan utföras med god 

kostnadsbesparing som följd (Sundqvist, 2012). Kompressorer historiskt har utgjort en 
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betydligt större del av Anrikningsverkets energianvändning (Lindén, 2012). Det är tveksamt 

ur ett energieffektiviseringsperspektiv om det ska vara en högprioriterad åtgärdspunkt. 

Pressfilter är relevanta att ha indikator för eftersom att det är denna energitjänst är slutsteget 

för att flödet skall kunna transporters vidare som produkten slig till smältverket. 

Tabell 11: Specificering av indikatorer för avvattning i Anrikningsverket. 

Processdel: 

Avvattning 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Kompressorer kWh/ton 

malm 

m
3
 luft/ton 

malm 

Detta är en liten del av den totala 

energianvändningen men anses vara väldigt 

viktig för kostnadseffektivitet och drift och 

finns därför med även i fortsättningen. 

Pressfilter - kWh/ton 

malm 

Är en liten del av energianvändningen men 

viktigt energitjänst för slutprodukten slig. 

 

Genom att använda indikatorn m
3
 luft/ton malm för kompressorerna blir det mer kopplat till 

hur mycket luft som används och därmed lättare att relatera om läckaget ökar vilket är det 

som främst påverkar energianvändningen utöver produktionen. 

 

5.6.5 Pumpning 

Indikatorerna för pumpning behöver på samma sätt som för övriga indikatorer på 

Anrikningsverket separeras efter malmtyp och för respektive linje (tabell 12). Det är möjligt 

att fördjupa analysen genom att indexera indikatorer för hela flotationsprocessen med en 

indikator för respektive malm för hela flotationen inklusive de pumpar som är del av den 

flotationen. På samma sätt som vattentillsättningen i kvarnarna utgör en separat indikator till 

kvarnarna. Det som då blir kvar under pumpning är groppumpar som används för att pumpa 

undan spillvatten. 

Tabell 12: Specificerade indikatorer för pumpning av material/flödet i Anrikningsverket. 

Processdel: 

Pumpning av 

flöde/pulp 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna 

indikatorer 

Kommentar 

Pumpning totalt kWh/ton anrikad 

malm 

kWh/ m
3
flöde  

Linje A - kWh/ m
3
flöde  

Linje B - kWh/ m
3
flöde Bör separeras per malm 

typ. 

Linje C - kWh/ m
3
flöde Bör separeras per malm 

typ. 
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De olika metallerna separeras i olika flotationssteg med hjälp av olika reagens (figur 20). 

Denna process hjälper avskiljningen i flotationen så metallerna flyter upp till ytan, 

energitjänsten är pumpning av kemikalierna som ingår i reagensen, som inte är en särskilt 

energikrävande process men ingår i indikatorbatteriet för pumpning. Då det inte är något stort 

flöde eller en energikrävande process avsätts ingen separat indikator för ändamålet. Vid behov 

kan en indikator implementeras som m
3
 flöde/kWh tillsammans med indikatorerna för 

pumpning alternativt som en egen grupp med indikatorer för reagenstillsättning vilket blir ett 

mycket smalt och detaljerat område. 

 

Figur 20: Flotationstegen med tillsättning av reagens i varje steg för att viss metall skall avskiljas. 

 

5.6.6 Transporter inom Anrikningsverket 

Diesel står för en mycket liten andel av energianvändningen på anrikningsverket och fler 

indikatorer ger inte en tydligare bild av dieselanvändningen då det rör sig om ett fåtal bilar 

och en traktor. Det är av intresse för ett enhetligt system på Bolidenområdet att ha mätning på 

respektive fordon för att vid förändring kunna analysera orsaken till förändringen samt 

kännedom om befintlig status inför nyinvestering. För ett enhetligt system på hela 

Bolidenområdet kan det införas två nyckeltal med ett för personbilarna och ett för traktorn 

som är att betrakta som produktionsmaskin. Detta blir något för detaljerat för att vara relevant, 

men kan implementeras i ett senare led om det finns intresse av att jämföra Anrikningsverken 

inom koncernen. Det är tveksamt om det är väsentligt för Anrikningsverket att fokusera på 

dieselanvändningen då den är mycket liten i förhållande till totala energianvändningen. I och 

med att mätning finns på fordonsnivå så kan sådana nyckeltal med enkelhet implementeras 

med statistik för hur användningen sett ut tidigare.  
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5.7 INDIKATORER FÖR TRANSPORTER FRÅN ANRIKNINGSVERK TILL 
SMÄLTVERK 

Med en indikator för totala mängden transporter, diesel/ton.km samt att det mäts på 

fordonsnivå per transport (tabell 13) ger en tydlig bild av dieselanvändningen. Indikatorer 

skall också finnas för returtransporter med slagg och för tomtransporter. Dessa indikatorer 

motsvarar de för transporter mellan gruva och Anrikningsverk och ska hanteras på samma sätt 

med samma motivering (avsnitt 5.5).  

Tabell 13: Specificering av indikatorer för transporter till smältverk (av produkten slig). 

Processdel: 

Transporter 

Anrikningsverk – smältverk 

Befintliga 

nyckeltal 

Föreslagna  

indikatorer 

Kommentar 

Transport av slig från G1A 

till smältverk/hamn 

kWh/ton 

malm 

Diesel/ton.km Ton avser mängden 

fraktad slig 

Returtransport med slagg - Diesel/ton.km Ton avser mängden 

fraktad slagg 

Tom returtransport - Diesel/km, antal 

tomtransporter 

 

5.8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION - INDIKATORER OCH 
ENERGIANVÄNDNING 

En sammanhållen struktur av indikatorer avsedda att användas både övergripande och mer 

detaljerat detta är nivå beskrivet i figur 21. Indikatorsystemet är uppbyggt med ett fåtal 

övergripande indikatorer för att skapa en överblick och flertalet detaljerade indikatorer för att 

kunna styra och följa upp verksamheten. De detaljerande indikatorerna ska appliceras för 

respektive gruva och Anrikningsverket. Indikatorerna kan vid intresse jämföras mellan 

gruvorna.  

För att möjliggöra uppföljning av verksamheterna krävs att indikatorerna kommuniceras på 

lämplig nivå. De övergripande indikatorerna är viktiga för helheten och kan användas mot 

mer centrala enheter och sammanställning för övergripande syften. På respektive gruva, 

anrikningsverket och processteg bör det fokuseras mer på de detaljerade indikatorerna för 

respektive energitjänst. 
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Figur 21: Samtliga indikatorer samlade, fördelade efter tillämpning och detaljeringsnivå.
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En helhetssyn på energianvändningen är av väsentlig betydelse för att inte riskera att 

suboptimera systemet, dock är det med befintliga mätningar inte möjligt att åstadkomma en 

analys av suboptimeringsriskerna. Ett exempel är energitjänsten för att nå en viss 

malningsgrad grundläggs redan vid sprängningen som via kross och kvarnar når resultatet 

anrikningssand. Andra områden som ventilationskedjan, pumpkedjan bör utredas vidare för 

en bredare energioptimering. Suboptimeringsriskerna är som störst där flera 

organisationsdelar är inblandade och är också svårare att kartlägga och analysera effekterna, 

här kan de mer detaljerade indikatorerna och en utökad mängd data vara ett bra verktyg och 

hjälpmedel. Detta är dock inte tillräckligt utan är en frågeställning som behöver 

detaljanalyseras vidare med systemanalys och testas, vilket ligger utanför denna studies 

omfattning.  

Att använda sig av indikatorer för processdelar ger en tydlighet i var förändring sker och ökar 

uppföljningsmöjligheterna samt att det ökar säkerheten i den genererade data som ligger till 

grund för processer och totala energianvändningen/ton anrikad malm. 

För att arbetet med indikatorer på Bolidenområdet ska bli ett effektivt och kraftfullt verktyg 

krävs en högre detaljrikedom än tidigare så att material- och energiflöden kan följas i detalj. 

Det är önskemål från flera håll att kunna följa verksamheten bättre (Rånman & Johansson, 

2012; Sundqvist, 2012; Holmbom, 2012; Forsberg, 2012; Mikaelsen, 2012). Det behövs fler 

mätpunkter och att det inrättas indikatorer på olika processteg med återkoppling för respektive 

indikator. Detaljstudering av olika delar inom respektive processteg som transportband, 

skrotare och kross är nödvändigt för att enkelt kunna identifiera varför förändring sker och 

hur det kan förbättras. 

För Anrikningsverket är det relevant att dels titta på respektive processteg, infrakt, malning, 

flotation, avvattning och pumpning, för respektive linje och respektive malm. Uppdelningen 

på malm och linje är relevant eftersom det krävs olika mycket energi beroende på malmens 

sammansättning och hårdhet. Exempelvis används varm- och kallakning när Kankbergsmalm 

anrikas (för guld och tellurutvinning), när Kristinebergsmalm anrikas är det trögare för 

pumpar och omrörare än vid annan malm på grund av att den malmen är mer svår mald. Det 

saknas data på hur mycket det skiljer sig men det är märkbart för de som arbetar med driften 

(Forsberg, 2012; Mikaelsen, 2012). 

En aspekt som inte har tagits med bland ovanstående indikatorer är hur projekt som pågår i 

gruvan kan påverka energianvändningen. Energianvändningen för projekt är kraftigt 

varierande beroende på projekt och kan i vissa fall utgöra 30-50 % av gruvans totala 

energiförbrukning, exempel på sådant projekt är att borra ett nytt schakt (Holmbom, 2012). 

Detta är något som kan behöva särskiljas från indikatorn för produktionsmaskiner där alla 

1000V maskiner upptas eftersom många energikrävande projekt använder sig av 1000V 

maskiner. Därför är det viktigt att istället mäta på maskinnivå för att komma runt problemet 
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och inte få omotiverade toppar på energianvändningen till produktion. När energin egentligen 

använts till något som var planerat, ska inte orsaka svängningar indikatorer för 

produktionsmaskiner. Samtidigt för planeringens skull är det intressant att veta uppskattad 

mängd energi till specifikt projekt. För att enkelt kunna urskilja om det sker någon oväntad 

förändring i energianvändningen i ”normaldriften” utan att de kan avfärdas med att ett visst 

projekt är igång, utan att veta hur mycket energi projektet använder. Detta förbättrar 

möjligheterna till att följa upp trender och att styra verksamheten. En lösning är att använda 

sig av indikatorerna antal projekt och specificera projektens uppskattade energianvändning. 

Vid val av ett nyckeltal som inte är beroende av produktionen som ventilationen med m
3
 

luft/kWh är det av intresse att lyfta ut produktionsvariationer ur siffran för att identifiera om 

det är något annat som styr behovet av luft eller om systemet är optimerat efter produktionen. 

Det finns ett behov av att kunna visualisera hur produktionen och energianvändningen ser ut i 

förhållande till varandra som totalvärden och för delprocesser. Med jämförelse mellan 

produktion och energianvändning som enskilda värden kan det illustreras om 

energianvändningen ligger kvar på fortsatt samma nivå för visa parametrar även om 

produktionen förändras och utvärdera om det är nödvändigt eller ej. 

För att minska onödig energianvändningen är det relevant att ha indikatorer för antalet fläktar 

och pumpar samt för drift timmar och antal timmar tomgångskörning på fordon och maskiner. 

5 C TEST AV SCENARIOBASERAD MODELLERING FÖR 
FORTSATT UTVECKLING MOT ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET 

En modell (Bilaga E) har skapats i modelleringsprogrammet STELLA för att beskriva 

produktions- och energiflödet. Syftet med modellen är att skapa en överblick av systemet 

samt att analysera Bolidenområdets processer och potentiella förbättringar. Modellen kommer 

också att visa vilka brister det finns i dagens mätningar och att tydliggöra vilka indikatorer 

som är lämpliga för mätning av energieffektivitet. 

En modells styrka är att utifrån ett systemanalytiskt perspektiv ge en översiktlig och 

detaljerad beskrivning av ett system och illustrerar hur olika variabler påverkar systemet och 

därmed kan en verklighetsnära analys genomföras (Durucan och andra, 2006), en begränsande 

faktor är ingångsdatat och faktisk upplösning.  

Modellen är dynmanisk sektorsvis efter befintliga data och uppskattningar från 

energikartläggningar och intervjuer samt vid behov med stöd från generella LCA-analyser. 

Beskrivning av modellen och förutsättningar för antaganden och uppskattningar finns i Bilaga 

E-G. 
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5.9 MODELLUTVECKLING 

Här redogörs övergripande hur utvecklingen av en dynamisk modell för Bolidenområdets 

materialflöden och energianvändning (utförligare metodbeskrivning återfinns i Bilaga F). För 

att illustrera och skapa en förståelse för systemet och hur det förändras vid förändringar har 

modelleringsverktyget STELLA använts. Denna modell har sedan använts för att analysera 

energieffektiviseringspotentialer och vilken effekt de får för energianvändning ur olika 

perspektiv.  

Systemet är begränsat till Bolidenområdet med gruvorna Renström, Kristineberg och 

Maurliden samt Anrikningsverket. där konkreta energieffektiviseringsåtgärder simuleras. För 

Kankbergsgruvan finns ingen relevant mätning för en producerande gruva, då den nyligen är 

återöppnad för produktion, varför denna gruva inte finns med som en del i modellen. 

Inkluderat är de processer som finns i en aktiv gruva samt processer i Anrikningsverket. De 

processer som krävs för att starta en gruva med tillståndsförfaranden, prospektering, 

infrastruktur etc., samt kringliggande verksamheter som uppvärmning, verkstad och 

personalutrymmen är inte medtagna i modellen. Modellen är uppbyggd i olika sektorer för 

materialflöden och energianvändning för respektive enhet, Maurliden, Renström, Kristineberg 

och Anrikningsverket. 

Antalet mätningar och fördelningen av dessa sätter begränsning i möjligheten att analysera de 

enskilda flotationsstegen i respektive linje och lakverkets betydelse för energianvändningen. 

De mätningar som finns från energikartläggningar är i regel enbart är dokumenterade med ett 

sammanslaget värde. 

Modellen har begränsats och kan därför inte betraktas som en komplett detaljerad 

energianalys, utan ska ses som en övergripande strategisk analys som fokuserar på de 

processdelar som individuellt utgör mer än 5 % av det totala energibehovet. 

Ursprungsvärdena för elenergianvändningen är baserade på tidigare kartläggningarna som 

genomförts 2005 för Maurliden och 2010 för Renström, Kristineberg och Anrikningsverket.  

Modelleringsintervallet är timmar eftersom verksamheten snabbt förändras och detta gör att 

det under simuleringar går att justera för förändrade malmtyper, oregelbundna korta och 

intensiva processer som krossen etc. på ett effektivt sätt. Det är ur energisynpunkt irrelevant 

att arbeta med längre tidsrymder samt att vid en förändring så märks effekterna snabbt när det 

kan justeras för förändringar omedelbart på ett enkelt sätt. 

Modellen är uppbyggd för beräkning av energianvändningen i kWh. I scenarierna kopplas 

energieffektiviseringsåtgärderna direkt till respektive åtgärd och processteg, samt jämförs mot 

anläggningens totala energianvändning, detta är något som inte är möjligt att göra med den 

mätning och uppföljning av energianvändningen som används idag på Bolidenområdet med 

procentuella fördelningar som är statiska under hela tiden en kartläggning används. 
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5.10 SCENARIER FÖR EN FORTSATT UTVECKLING MOT ÖKAD 
ENERGIEFFEKTIVITET 

I detta avsnitt är de viktiga energitjänsterna analyserade i en kvantitativ modell för Bolidens 

gruvor Maurliden, Renström och Kristineberg samt Anrikningsverket i Boliden. Modellens 

nulägesberäkningar stämmer väl överens med den senaste energikartläggningen och utfallet i 

energianvändning från 2011. Detta gör att resultatet för de olika scenarierna med 

förbättringsåtgärder bör stämma väl överens med vad som är potentiellt möjligt för 

Bolidenområdet.  

Det finns ett behov av mer data för att göra modellberäkningarna mer säkra. Exempelvis finns 

enbart ett samlat värde för alla blåsmaskiner i Anrikningsverket och inte separerat för 

respektive linje eller maskin. 

Här presenteras scenarier för gruvornas ventilation, vattenundanhållning, produktion och 

uppfodring samt för Anrikningsverkets malning, flotation och pumpning med utgångspunkt i 

var det finns störst energieffektiviserings potential och störst energianvändning. I Bilaga F 

återfinns tabeller för bakgrundsdata samt fler diagram för energieffektivisering för olika 

energitjänster i gruvan och Anrikningsverket. 

5.10.1 Scenarier för energieffektivisering i gruvorna 

Inledningsvis beskrivs effektiviseringsåtgärder som har störst effekt för den totala 

energianvändningen för respektive gruva för att sedan djupare analysera respektive 

energitjänsts energieffektiviseringspotential. Figur 22 visar att minskat luftflöde, minskad 

dieselanvändning i uppfodringen och effektivisering av tomgång på krossen har 

förhållandevis stora förbättringspotentialer.  

 

Figur 22: Procentuell förändring av total energianvändning vid respektive gruva vid bättre behovsstyrning av 

ventilation, 10 % minskad dieselanvändning respektive minskad effekt på krossen vid tomgång. 
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Som visats i figur 6-8 står ventilation och uppfodring för de enskilt största energianvändandet 

i gruvorna. För att minska dessa poster bör ansträngning läggas på att bättre styra 

ventilationen dit den behövs. En sådan optimeringsåtgärd uppskattas kunna minska behovet 

av luft med 20 % utan att kvaliteten på luften påverkas i gruvan där verksamhet pågår 

(Holmbom, 2012). Åtgärden baserar sig i första hand på att stänga av fläktar där inget arbete 

pågår eller någon uppehåller sig, och i andra hand en effektminskning där det är möjligt. 

Detta är en realistisk möjlighet som grundar sig på att fläktarna under en period kördes med 

20 % reducerad effekt under ett underhållsarbete som pågick ett par veckor utan att någon 

klagade eller att det märktes på mätningar av CO och CO2-halter och vanligt är att det snabbt 

kommer reaktioner när det ska ske minskning på fläktarnas effekt. Samtidigt kan inte fläktar 

direkt stängas av helt, då luftflöde behövs på många platser för att inte ventilationsduken som 

luften passerar i ska hänga ner i vägen för fordon och där med skadas (Holmbom, 2012; 

Rånman & Johansson, 2012). Det kan även undersökas om det finns alternativa lösningar för 

att mekaniskt hålla upp duken istället, vilket är en utredning som inte omfattas av denna 

studies ramar, men som skulle minska behovet av luft. 

5.10.1.1 Ventilation 

Vid förbättrad behovsstyrningen av luftflödet med 20 % minskat luftflöde, minskar 

ventilationens energianvändning med motsvarande andel (dvs. 20 %) samt den totala 

energianvändningen på respektive gruva med ~ 6-7 % (figur 23).  

 

Figur 23: Procentuell förändring av energianvändningen vid bättre behovsstyrning och därmed 20 % minskat 

luftflöde för gruvans respektive ventilationen energianvändning. 

 

De olika delarna i ventilationssystemet bidrar olika mycket till den totala energianvändningen 

för ventilation(figur 24), samtidigt som fördelningsfläktar och fläktar i verksamheten har 

betydelse för hur mycket tillufts- och frånluftsfläktarna behöver arbeta.  
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Figur 24: Fördelning av energianvändningen inom ventilationen baserat på energikartläggningen Renströmsgruvan 

över och Kristinebergsgruvan under (Greencon, 2012). 

Det mest effektiva sättet att minska energianvändningen med en enskild åtgärd att minska 

behovet av luft. Detta är möjligt att åstadkomma genom bättre styrning av 

ventilationssystemet. Andra lösningar för att minska ventilationens energianvändning är 

genom investering i effektivare fläktar på olika nivåer av ventilationskedjan, samt att minska 

luftföroreningarna (figur 25). 

 

Figur 25: Förändring av energianvändning vid effektiviseringsåtgärder för olika delar av ventilationssystemet i 

förhållande till den nuvarande energianvändningen för ventilationen, vilket ger i princip samma värden för Renström 

och Kristineberg därför presenteras en sammanslagen figur. 
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Att med mer mätning skapa en bättre kännedom om luftkvaliteten där verksamhet pågår ökar 

möjligheten att behovsstyra ventilationen. Detta bör i första hand ske med sensorer placerade 

på fordon och maskiner som mäter halter av olika gaser i luften och baserar luftflödet efter 

detta. En sådan styrning skulle innebära att avkänning sker där maskinerna är och efter det 

behov som finns för stunden. Ett problem som finns idag är att de eldrivna 

produktionsmaskinerna förflyttas med hjälp av dieselmotorer som sedan stängs av och 

maskinen ansluts till 1000V el. För att försäkra sig om att dieselavgaserna vädras ut så är 

ventilationen alltid inställd på att dessa maskiner har dieseldrift oavsett vilken energibärare 

som används (Holmbom, 2012), vilket leder till en onödigt stor ventilation vid eldrift. 

Potentiellt kan en mätning av föroreningshalt resultera i att ventilationsbehovet ökar. Det inte 

en trolig utveckling då motsvarande ventilationsminskning inte har resulterat i sämre värden 

av CO, CO2 och NO2-halter i gruvan när ventilationskapaciteten varit sänkt under 

reparationsperioder (Holmbom, 2012). Det är däremot möjligt att det temporära behovet blir 

större ibland men att basventilationen minskar. Dessutom motverkar luftkvalitetsmätare att 

det ventileras efter att arbete slutförts i ett rum för att en rörelsevakt aktiverats, vilket sker 

idag och att ventilationen fortsätter i 2-3,5 timmar utan att något arbete utförs. De tester som 

gjorts för luftkvalitet och arbetsmiljö visar idag inte på några brister vilket tyder på att 

gruvorna är väl ventilerade (Rånman & Johansson, 2012; Holmbom, 2012). Snarare antyder 

mätningarna att potential bör finnas för minskad ventilation eftersom ventilationsbehovet 

många gånger enbart är grovt uppskattat.  

Ett minskat luftbehov får också positiva effekter för energianvändningen i alla led i 

ventilationskedjan. Genom ett minskat luftbehov kan fläktarna arbeta på lägre varvtal, detta 

har både en direkt energibesparande effekt. När effektuttag på fläktarnas övre kvartil undvikas 

då energianvändningen blir onödigt stor i förhållande till den högre effekt som genereras 

(Energimyndigheten, 2006b).  Att undvika att överventilera gruvan är även bra ur ett 

nyinvesteringsperspektiv. Gruvorna blir hela tiden större och mer utbredda allt eftersom 

brytningen fortsätter i nya rum och gavlar. Detta gör att flera olika delar av gruvan behöver 

ventileras, samt att avståndet som luften ska transporteras blir allt längre och att då kunna 

hålla nere ventilationsbehovet förskjuter behovet av att investera i nya större och fler fläktar. 

Att minska tilluftsfläktarnas och frånluftfläktarnas energibehov kräver större investeringar i 

ny utrustning då dessa fläktar anpassar effekten efter vad som begärs beroende av behovet i 

gruvan. En effektivisering av dessa fläktar ger ingen följdeffekt på resten av systemet, mer än 

en ökad kapacitet, vilket blir tydligt i staplarna två och tre från höger i figur 25. Däremot kan 

en kapacitetsökning skynda på utvädringen efter skjutningarna. Skjutningarna är idag 

planerade så att inte påverkar produktionen negativt vid normal drift, samt genomförs snarare 

som en drifts- eller produktionsoptimering än för energieffektiviserings. Energibesparing blir 

mer av en positiv bieffekt vid denna typ av åtgärd (Holmbom, 2012). 
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När frånluftsfläktar, verksamhetsfläktar och gruvluftsuppvärmning plockas ut som enskilda 

aspekter (figur 26) blir det tydligt att de två förstnämnda står för en förhållandevis liten del av 

energianvändningen enskilt men att de får stora synergieffekter (figur 24). 

Gruvluftuppvärmning däremot är en enskilt stor del av ventilationens energianvändning (figur 

24) men svårpåverkad eftersom den styrs av hur mycket luft som behöver värmas. Ett 

alternativ är att utvärdera vilken energibärare som används för att värma luften och om den 

kan ersättas från nuvarande gasol (Kristineberg) och olja (Renström). Alternativ är el eller att 

nyttja energiåtervinning av den varma luft och vatten som avges från gruvan, vilket är en helt 

annan frågeställning än vad som behandlas i denna studie. 

För processdelarna i ventilationen enskilt finns en signifikant potential att minska 

energianvändningen för just den delen av ventilationen på ett sätt som inte tydligt synliggörs i 

figur 24. Figur 26 illustrar att när effektiviseringsåtgärderna visas i relation till de enskilda 

delprocesserna istället för effekten på ventilationen totalt finns en stor 

effektiviseringspotential för den processdelen. 

 

Figur 26: Förändring i energianvändning för olika delar av ventilationen vid effektiviseringsåtgärder i Renström och 

Kristineberg. 

 

5.10.1.2 Uppfodring 

10 % optimerad dieselanvändning ger en minskning med 7,6 % till 10 % av 

energianvändningen för uppfodringen, och 3,5–4,5 % vid förbättrad tomgångskörning på 

krossen (figur 27). Hur uppfodringen totalt påverkas av en minskad dieselanvändning eller 

minskad tomgångseffekt på krossen beror på att enbart en del av energianvändningen 

påverkas vid respektive åtgärd. Maurlidens uppfodring består enbart av transport med truck 

från ficka till ovanjord och inte någon eldriven transport. Samma system för uppfodringen 

kommer att gälla för Kankberg som för Maurliden med enbart diesel som energibärare och att 

all uppfodring sker i ett steg med truckar och således ger en minskad dieselanvändning 

samma effekt för hela energianvändningen för uppfodring.   
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Figur 27: Procentuell minskning av energianvändningen för uppfodringen vid respektive gruva. 

För uppfodringen är dieselanvändningen den klart övervägande delen (figur 17) här behövs 

åtgärder inom 

 utbildning av förare i ecodriving,  

 planering av gråbergstransporter så de blir så korta som möjligt,  

 alla truckar alltid kör med fullt lass,  

 tomgångskörningen reduceras, 

 vid nyinvestering köpa in fordon med lägre dieselförbrukning och/eller kunna köra 

mer ton berg/bil  

Sammanvägt bör dessa i kombination ge en minskad dieselanvändning med 10 % (Hedenus, 

2007; MIFU, 2010; Löfroth & Svensson, 2012). Samtidigt som dieselanvändningen minskar i 

gruvan kommer även ventilationsbehovet att minska eftersom det styrs av mängden giftiga 

gaser i luften. Detta samband gör det nödvändigt att mäta de faktiska utsläppen eller faktiska 

luftkvaliteten i gruvan, för att kunna styra ventilationen så effektivt och precist som möjligt 

utan att luftkvaliteten försämras. Ytterligare möjlig förbättring för att minska 

dieselanvändningen är att höja standarden på vägarna i gruvorna (Löfroth & Svensson, 2012). 

För uppfodringen som energitjänst är det enbart själva trucktransporten och krossningen som 

det funnits möjlighet analysera för förbättringsåtgärder då data saknas för transportbanden 

och skiper. En åtgärd som kan genomföras är att frekvensstyra transportbanden så att de 

enbart körs när det finns malm på dessa. Effekten av denna åtgärd är mycket svårt att 

utvärdera tydligare men frekvensstyrning bör minska energianvändningen, där det inte redan 

är genomfört. 

Den största delen av uppfodringen utgörs av dieselanvändning (figur 17). Den generella 

inställningen i gruvorna är att det är svårt att påverka uppfodringens energianvändning 

eftersom dieselanvändningen är direkt kopplad till var i gruvan det bryts malm och 

krossanläggningens placering. Ecodriving för tunga transporter har en långsiktig effekt på 3-6 

% minskning av dieselanvändnigen samtidigt är den kortsiktiga effekten efter genomgången 

utbildning omkring 15 %  (Hedenus, 2007). En hög långsiktig effekt kan bibehållas med 
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upprepade insatser i form av förbrukningsstatistik både på månadsbasis och med färddator i 

fordonet så att bränsleförbrukningen direkt återkopplas under körning. Information och 

engagemang från ledningen är en viktig del för att arbetet med körsättsförändring ska bli 

långsiktigt framgångsrikt (Hedenus, 2007; Vägverket, 2008). Då körningen i gruvan sker med 

tung last och ofta i motlut 1:7 så är det inte troligt att nå en långsiktig förbättring med 6 % 

med enbart ecodriving. Att kunna minska dieselförbrukningen med 10 % totalt sett bör vara 

möjligt om de ovannämnda åtgärderna tillsammans vidtas. Inställningen till 

dieselanvändandet som en nödvändighet gör också att potentiella utvecklingssteg inte 

uppmärksammas i samma utsträckning som för krossens elenergianvändning.  

Dieselanvändningen är stor i uppfodringen att bara några få procent gör en stor skillnad i 

antalet använda kWh och bränslekostnaden. 1 % minskning av dieselanvändningen i 

Kristineberg motsvarar 60MWh/år och ~49000kr/år (Boliden, 2011b; Holmbom, 2012). 

Att krossa malmen till mindre fraktioner förenklar arbetet med den fortsatta transporten upp 

ur gruvan med skiper och lastbil till Anrikningsverket. Krossningen ska ske på ett sätt som 

gör att malmen har olika fraktioner för att fungera väl i nästa steg i förädlingsprocessen, 

autogenmalning på Anrikningsverket. När krossen stängs av är det av driftsäkerhetsskäl 

mycket viktigt att det inte finns något material kvar i krossen annars går den inte att starta 

igen. Detta gör att krossen inte stängs av utan tillåts att köras på tomgång med stora 

energiförluster som följd. Det finns möjligheter att installera frekvensstyrning på krossen så 

att när det inte finns material i krossen så går den ner i effekt till 10 % alternativt 50 %. 

Krossen tomgångkörs upp till 1/3del av tiden. Inmatning av malm varierar kraftigt och är 

svårstyrt varför det är svårt att stänga av krossen (Rånman & Johansson, 2012). Att kunna 

frekvensstyra krossen kräver investering och installation av sådan utrustning vilket påverkar 

produktionen tillfälligt och medför investeringskostnader. 

För respektive gruva skiljer sig potentialerna för effektiviseringsåtgärder på kross och 

dieselanvändning åt enligt figur 28. 

  

Figur 28: Förändring i energianvändning vid respektive gruva vid effektiviseringsåtgärder på uppfodringen i 

förhållande till nuvarande energianvändning för uppfodringen. 
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En stor andel av krossens energianvändning åtgår till tomgång vilket är något som bör 

åtgärdas. Figur 29 visar både energianvändningen med en 10 % och 50 % effekt vid 

tomgångskörning med utgångspunkt i krossens energianvändning. Hänsyn har tagits till 

krossarnas kapacitet och produktionsvolymer i respektive gruva för att avgöra tiden för 

tomgång. Intressant är att för krossen blir energianvändningen mycket reducerad vilket visas 

tydligt i figur 29. Den procentuella minskningen av energianvändningen för uppfodringen 

totalt inte har lika stor betydelse i procent. Antalet sparade kWh det samma oavsett och visar 

att när detaljerad fördelning av energianvändningen sker i större utsträckning blir effekterna 

av en åtgärd tydligare och mer lätt kommunicerad. Det visar också att energieffektivisering 

bör redovisas som procentuellförbättring, sparade kWh och kostnadsbesparing. 

 

Figur 29: Förändring i energianvändning för krossen vid minskad tomgångseffekt på krossen. 

  

5.10.1.3 Vattenundanhållning 

Samma tendenser som för ventilation identifieras för vattenundanhållningen (figur 30). Ett 

minskat vattenflöde har störst potential att minska energianvändningen dock krävs då att 

vatten går att avleda åt ett annat håll eller att det kan vara fuktigare i någon del av gruvan. 

Detta kan genomföras med inventering av behovet av pumparna och om de utför ett arbete 

som är nödvändigt. Om detta görs får det synergieffekten att vattnet pumpas i färre steg när 

slutpumpar kan tas bort eller att delflöden kan ledas av egen kraft till en större pumpstation. 

Det kombinerade alternativet med ett 20 % minskat flöde och en 20 % minskad 

energianvändning för verksamhetspumparna är realistiskt möjligt. Investeringskostnaderna för 

detta blir små eftersom det snarare är en analys av vattenpumpandet som ska göras. 

Genomförandet kan inledningsvis ske som ett projekt men behöver vara ett kontinuerligt 

arbete som sker allt eftersom gruvbrytningen flyttas. Detta är ett ganska stort arbete då antalet 

pumpar är 200-300 stycken i Kristineberg (Rånman & Johansson, 2012) och ett liknande antal 

i Renström. Maurliden har något färre pumpar till antal men en stor väderutsatt och 

underhållskrävande huvudpump i västra dagbrottet (Nordström, 2012). Denna pump bör 

kunna bytas ut mot en effektivare pump som kan minska energianvändningen med 30 % för 

den enskilda pumpen, samt minskar underhållsbehovet och ökar driftsäkerheten (Holmbom, 
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2012). Intresset för nya pumpar är mångbottnat men det är inte av akut karaktär att åtgärda 

som en del andra miljötekniska problem kan vara. Exempelvis är pH-värdet vid vattenrening 

mer kritiskt och ständigt en fråga för diskussion då mycket kalk åtgår för att höja pH-värdet 

Åtgärder av akut karaktär gör att energieffektiviseringsåtgärder nedprioriteras, därför är det 

nödvändigt att någon specifikt fokuserar på energioptimering. 

 

Figur 30: Förändring av energianvändning för respektive del av pumpningen i förhållande till energianvändningen 

för pumpning vid olika effektiviseringsåtgärder. 

En aspekt som är viktig här är att mindre pumpar har en sämre verkningsgrad och större 

energiförluster (Energimyndigheten, 2006a). I många fall kan det vara effektivare att låta 

vattnet falla till en lägre nivå för att där pumpas uppåt istället för att med flera småpumpar 

stegvis pumpa vattnet till en större pumpstation. 

Det är möjligt att låta det bli fuktigare där drift inte sker vilket gör att pumpningen skulle 

kunna reduceras vid mer koncentrerat driftområde. Detta är dock ett arbete som är beroende 

av var malmen finns och därför blir svårt att styra efter att hålla ett så kompakt område som 

möjligt, produktion, säkerhet och optimering av maskinanvändning är parametrar som är mer 

prioriterade vid planering av driften och där är pumpningen en förhållandevis liten kostnad 

men bör inkluderas i livscykelanalyskalkylerna (Holmbom, 2012; Rånman & Johansson, 

2012). 

5.10.1.4 Produktionsmaskiner 

Effektiviseringsåtgärder för produktionsmaskiner blir mer diffusa eftersom många maskiner 

av olika typ som är inblandade. Det är samtidigt tydligt att borrning står för den enskilt största 

delen av elenergianvändningen, dock skiljer sig fördelningen kraftigt mellan Kristineberg och 

Renström (figur 31) vilket är något märkligt och bör verifieras med kontinuerlig mätning på 

respektive maskin för att få en tydlig bild av var den största energieffektiviseringspotentialen 

finns. Att det skiljer 40 procentenheter i hur mycket bultsättning som genomförs är osannolikt 

men den användning som uppmäts i energikartläggningen (Greencon, 2012).  
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Figur 31: Energifördelning för produktionsmaskiner Renström överst och Kristineberg under baserat på 

energikartläggning (Greencon, 2012) och modellering. 

En motsvarande bild som figur 31 för Maurliden är inte möjlig att göra då data för detta 

saknas då den inte kartlagts vid samma tillfälle som Renström och Kristineberg. I de uppgifter 

som finns utgörs Maurlidens energianvändning för uppfodring enbart av diesel som 

energibärare (Boliden, 2011b). 

Uppfodringen omfattar en mängd olika energitjänster som till största del använder el som 

energibärare och diesel för att flyttas runt mellan olika gavlar. I Maurliden finns enbart 

dieselanvändning angivet för produktionsmaskiner medan Renström och Kristineberg har 78 

% respektive 55 % elenergianvändning (figur 5). Maurliden som är ett dagbrott har inte ett 

lika stort behov av bultsättning och betongsprutning som underjordsgruvorna. I Maurliden 

används en pallbrytning som metod, malmbrytningen sker etagevis och att gruvan hela tiden 

växer i utbredning. 

Innan åtgärder genomförs här är det viktigt att verifiera att fördelningen enligt figur 31 

stämmer och att den helst är baserad på statistik från kontinuerlig mätning eftersom de 

uppmätta värdena skiljer sig anmärkningsvärt procentuellt mellan Renström och Kristineberg 

(figur 31). Effektiviseringsåtgärderna som föreslås för respektive maskingrupp är kraftigt 

differentierad mellan gruvorna om respektive maskingrupp skulle effektiviseras med 20 % 

(figur 32). Åtgärderna är rimliga med nyinvestering av effektivare maskiner och minskad 

tomgångskörning. 
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Figur 32: Procentuell förändring av produktionsmaskinernas energianvändning vid olika potentiella 

energieffektiviseringsåtgärder. 

 

5.10.2 Scenarier för energieffektivisering i Anrikningsverket 

På Anrikningsverket har åtgärder analyserats för malning, flotation och pumpar. Malningen 

påverkar energianvändningen för resten av anrikningsprocessen och är svåroptimerad då den 

bästa tillgängliga teknik används. Det finns potentialer att förbättra delar av 

flotationsanläggningen och pumparna. 

5.10.2.1 Malning 

Den absolut största energitjänsten på Anrikningsverket är att få ut ett finkornigt sandmaterial 

av malmen. Detta sker med kvarnar som använder autogenmalning som metod. Kvarnen 

matas med malm i olika fraktioner och vatten sedan mals malmfraktionerna mot varandra, 

vilket är bästa teknik för att effektivt nå en lämplig malgrad (Mikaelsen, 2012). Graden av 

malning är viktig för att utbytet av metaller ska bli så stort som möjligt och att sandflödet ska 

gå att pumpa runt till de olika flotationsstegen. Detta gör att det finns få förbättringar att göra 

just för malningen, utan att negativt påverka produktionen eller kvaliteten på slutresultatet. 

För malningen som enskild process och kWh/ton malm indikeras tydliga skillnader för 

respektive kvarn mellan vilken typ av malm som mals (figur 33). Modellen visar att det är 

relevant att separera nyckeltal för detta då nyckeltalet för det totala värdet blir för abstrakt för 

att kunna arbeta med lokalt på verket. Hur motsvarande energianvändning ser ut för 

respektive malm i övrigt på verket finns ingen data för, men vore intressant att arbeta vidare 

på särskilt för flotation, pumpning och avvattning eftersom iakttagelser är att pumpningen går 

lättare med Kankbergsmalm som använder mest energi i malningen (Forsberg, 2012).  
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Figur 33: Energiåtgång vid malning för respektive malmtyp med data från intern rapporteringssystemet IPAK. 

 

Malning har stor betydelse för hur energianvändningen ser ut för resten av processerna i 

Anrikningsverket. Den enda möjliga åtgärden för malningen är att förändra malgraden vilket 

får synergieffekter för hela anrikningsprocessen. Figur 34 visar hur förändringen påverkar 

energianvändningen totalt sett för Anrikningsverket, vid 20 % minskad respektive ökad 

energianvändning till kvarnarna. 

 

Figur 34: Anrikningsverkets totala energianvändning för de olika linjerna vid förändrad malningsgrad. 
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Av figur 34 framgår att när effekten på kvarnarna minskas så ökar energiåtgången i senare 

processteg varför just kvarnarna är intressanta att följa men inte främst för att minska deras 

energianvändning utan för att optimera en så hög malningsgrad som möjligt eftersom det är 

gynnsamt ur energianvändningsperspektiv för hela Anrikningsverket, metallutbyte och 

produktionsflöde. 

5.10.2.2 Flotation 

Som tidigare angivet står flotationen för 20 % av Anrikningsverkets totala energianvändning 

(figur 6). Här har två olika effektiviseringsåtgärder analyserats, dels att minska läckaget av 

luft till blåsmaskinerna så de blir 20 % effektivare och att investera i effektivare omrörare som 

minskar omrörarnas energianvändning med 20 %.  

Flertalet olika modeller omrörare har testats i begränsad skala och de flesta har visat sig 

undermåliga för att klara av trycket och tyngden som finns. En omrörare som är ~20% 

energieffektivare och som fungerar lika bra som de som används idag (Mikaelsen, 2012). En 

sådan förändring ger en stor förbättring i energianvändningen om de skulle användas i full 

skala figur 35.  

 

Figur 35: Procentuell förändring i energianvändning vid förbättrade omrörare med 20 % för respektive linjes totala 

energianvändning för enbart flotationens energianvändning. 
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flotationsprocessen med 7-13 %, om utgångspunkten istället är hela Anrikningsverkets 

energianvändning ger det en 0.1- 1.5 % minskad energianvändning, vilket motsvarar en 

minskning med 70-1020MWh/år (Boliden, 2011b) och 27000-408000kr/år. 

Ett annat sätt att effektivisera flotationen är att förbättra blåsmaskinerna här handlar 

åtgärderna om att optimera systemet och minska läckage på slangar och övrig utrustning till 

blåsmaskinerna. Potentialen för detta är något oklar men då systemet är gammalt är det troligt 

att finns stora förbättringsåtgärder som har uppskattats till att 20 % försvinner i läckage. 
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Uppskattningen är i enlighet med Saidur och andra, 2010 som visar att blåsmaskinsystem kan 

ha ett läckage på upp till 50 %, visst underhåll har genomförts för att minska läckaget 

(Sundqvist, 2012; Mikaelsen, 2012) varför 20 % är en rimlig förbättringsåtgärd. Hur detta 

skulle påverka respektive linje är inte möjligt att beräkna då den mätning som finns för 

blåsmaskiner enbart är total energiåtgång utan att separera dessa till respektive linje vilket är 

önskvärt att så sker när mätning av energianvändningen utvecklas mot mer kontinuerlig 

onlinemätning. För hela Anrikningsverket visar figur 36 att energianvändningen minskar med 

1,4 % och enbart för flotationsprocessen minskar energianvändningen med 6,7 %, vilket 

motsvarar 952MWh/år (Boliden, 2011b) och 381000kr/år. 

 

Figur 36: Förändring i energianvändning vid förbättrade blåsmaskiner för Anrikningsverket totalt och flotationens 

energianvändning. 

Vid analys av hur flotationen påverkas av att malgraden (figur 37) förändras är den beroende 

av hur svårblandat flödet är samt flödets uppluckrande egenskaper då reagenser tillsätts för att 

få metallerna att fastna på reagensen och luftbubblorna för att avskiljas i flotationsbassängens 

överkant. En ökad malgrad minskar flotationens energianvändning, samtidigt har en minskad 

malgrad större negativ effekt på andra delar av anrikningsprocessen. 
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Figur 37: Förändring i flotationens energianvändning vid olika effektiviseringsåtgärder för linje B och C i 

Anrikningsverket. 

 

5.10.2.3 Pumpning 

Den energitjänst som är av intresse för pumpningen är att flytta den trögflytande massan 

(sanden) mellan flotationsbassängerna och vidare för avvattning av metallhaltigtkoncentrat 

och till deponi för övrig sand. Pumparna kan bytas ut till mer effektiva. Moderna effektiva 

pumpar av annat utseende än de gamla pumparna vilket gör att de inte alltid får plats i de 

befintliga utrymmena (Sundqvist, 2012). Att bygga om för att skapa plats åt ett antal pumpar 

som står på många olika platser i verket är inte realistiskt.  

Viss skepsis finns mot att byta ut pumpar då de alltid fungerat bra, vilket nu har resulterat i att 

pumpar måste bytas då det inte längre finns reservdelar till de befintliga pumparna 

(Sundqvist, 2012). Där det är möjligt att byta ut pumpar med remdrift till direktdrivna med 

frekvensomriktare minskar energianvändningen med ca 20-50 % (Energimyndigheten, 

2006a). Det är inte realistiskt att byta alla pumpar utan ett arbete som sker successivt och har 

påbörjats. Det har i modellen för effektiviseringsåtgärder endast tagits hänsyn till hur en 

förändring i trögflytandet hos flödet påverkar energianvändningen för pumpningen (figur 34). 

Det som gör skillnad i pumpeffektivitet är om pumparna är direktdrivna eller remdrivna. De 

remdrivna har en lägre effektivitet och större energiförluster men är de som funnits längst på 

marknaden och de som tidigare har använts på Anrikningsverket. Vilket gör att det utrymme 

som finns för pumpen är dimensionerat efter dessa. De direktdrivna pumparna är mer 

kompakt kubiska där motorn sitter direkt på pumpen medan de remdrivna har en rem mellan 

motor och pump som gör att dessa är mer avlånga. En remdriven pump har större 

underhållsbehov än en direktdriven varför det finns flera orsaker att välja direktdrivna pumpar 

(Energimyndigheten, 2006a). 
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5.10.3 Transporter 

En viktig del av Bolidens energianvändning som inte finns med i modell är transporterna 

ovanjord. Dieselanvändningen ovanjord är enklare att påverka än dieselanvändningen i 

gruvorna som sådan eftersom avstånden ovanjord är fasta. Det är relevant att vidta åtgärder 

för dieselanvändningen. Problematiken är lagstiftningen om tillåtna maxvikter på väg 

(Trafikverket, 2011) som minskar möjligheterna att reducera antalet transporter genom att öka 

vikten på respektive lastbil. Fordonståg (dvs. lastbilar med flera släp) har diskuterats under 

många år och har testats på prov med gott resultat. De två mest problematiska aspekterna med 

fordonståg är trafiksäkerheten och ökat vägslitage som dock visat sig vara mindre än 

förväntat. Gällande vägslitaget blir det ingen skillnad då extra släp tillkopplas och vikten 

därmed fördelas över fler hjulaxlar. (Löfroth & Svensson, 2012) 

Att öka tonnaget per lastbil kan minska dieselförbrukningen totalt sett med 20 % till följd av 

att antalet transporter minskar. Att arbeta mer aktivt med ecodriving, minskad 

tomgångskörning och att varje transport är fullastad kan minska energiåtgången med 10 % 

och potentiellt mer beroende på hur väl och långsiktigt ecodriving arbetas med. 

5.11 SAMMANFATTANDE DISKUSSION - SCENARIER FÖR EN 
FORTSATT UTVECKLING MOT ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET 

Det finns många olika energieffektiviseringsåtgärder att vidta. Många åtgärder ger enskilt 

ganska liten skillnad på den sammantagna totala energianvändningen för hela gruvan eller 

Anrikningsverket men har för en enskild energitjänst eller processteg stor betydelse och 

särskilt i exemplet med energieffektivisering av krossen (figur 28). En minskad 

tomgångskörning på krossen har en mycket liten effekt för gruvan som helhet men för 

energianvändningen till krossen ~40 % minskad energianvändning. En ~40% minskning av 

energianvändningen för krossen motsvarar 150MWh/år och 240MWh/år för Renström 

respektive Kristineberg. Detta svarar för en ungefärlig årlig kostnad på 60 000 kr respektive 

96 000 kr (tabell 14) vid det elenergipris som används vid livscykelkostnadsanalyser på 

Bolidenområdet.  
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Tabell 14: besparingspotentialer för olika åtgärder utifrån 2011 års energianvändning, baserat på att åtgärderna 

utförs Kristineberg, Maurliden och Renström.  

Processdel Åtgärd Energibesparing Kostnadsbesparing 

Minskad 

dieselanvändning 

uppfodringen 

Ecodrivning, 

vägstandard, minskad 

tomgångskörning, 

planering för fullastade 

bilar 

Diesel: 2245 

MWh/år 

~1,72miljoner kr/år 

Kross Minskad tomgång, till 10 

% effekt 

El: 390 MWh/år ~156000kr/år 

Ventilation Behovsstyrning av 

fläktar, 20 % minskat 

luftflöde 

Gasol: 1203 

MWh/år 

El: 3046 MWh/år 

Gasol: 

~840000kr/år  

El: ~1,2miljoner 

kr/år 

Ventilation 20 % effektivare 

tilluftsfläktar  

El: 457 MWh/år ~183000kr/år 

Vattenundanhållning 20 % minskat flöde  El: 2257 MWh/år ~903000kr/år 

Transporter 

ovanjord 

10 % minskning genom 

Ecodrivning, alltid max 

last a 42,5 ton malm 

Diesel: 3437 

MWh/år 

~3,86miljoner kr/år 

Transporter 

ovanjord 

20 % minskning genom 

fordonståg 64 ton 

malm/last bil 

Diesel: 6873 

MWh/år 

~7,7miljoner kr/år 
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Den största potentiella förbättringen för uppfodringen finns i fordonens dieselanvändning, här 

handlar det både om förarnas körsätt och om hur mycket malm som kan lastas på varje bil 

detta är faktorer som går att påverka. Nära kopplat till dieselanvändningen är avstånden i 

gruvan från brytningsgavlarna till krossen, detta är svårare att påverka men kan på 

månadsbasis ge stor variation på energianvändningen, när indikatorn kWh/ton malm används. 

Vid 10 % minskad dieselanvändningen för dessa tre gruvors uppfodring så kan 

energianvändningen minska med 2245MWh/år vilket motsvarar en bränslekostnad av 

~1,72miljoner kr/år. dessutom så kan det innebära att färre lass behöver köras vilket minskar 

slitage på fordon och vägar, reparationsbehov samt reducerar mängden avgaser som behöver 

ventileras bort.  

Tabell 14 visar hur transporter ovanjord potentiellt kan minskas. De två föreslagna åtgärderna 

sker oberoende av varandra där fordonståg är mer långsiktigt potentiellt då det antingen 

kräver undantagstillstånd eller förändring av lagstiftning. Att aktivt arbeta med ecodriving, 

planera för att alltid köra med max last är betydligt enklare att genomföra. 

Att arbeta med timintervall i modellen möjliggör också en utvecklingspotential för modellen 

där effekttoppar, brytningsmängd etc. kan visualiseras, samt kan anpassas när mer data 

tillkommer med kontinuerlig mätning. 

Med mer data finns möjligheten att utveckla modellen och möjliggöra analys av fler delflöden 

och delprocesser samt att med kontinuerlig mätning kan tomgångsförlusterna bättre 

uppmärksammas samt att differentieringen underlättar upptäckten av förändringar vilket är till 

hjälp för att öka styrningen och används som underlag vid nyinvesteringar av 

energieffektivare lösningar. 

Det är tydligt att det finns stor potential för minskad energianvändning. Direkta punkter som 

bör undersökas vidare är omrörarna i flotationen, blåsmaskinernas effektivitet och läckage 

samt en förbättrad styrning av luftflödet i ventilationsfläktarna. För dessa punkter och för 

respektive energitjänst är de första punkter som individull kontinuerlig mätning bör installeras 

för att säkerställa och höja säkerheten för antaganden och beräkningar som gjorts. Åtgärder i 

modellen har använts eftersom en stor effekt uppnås, är konkreta och förhållandevis enkla att 

implementera.  

En fortsättning på dessa förslag är att utreda kostnaderna för effektiviseringsåtgärderna och 

genomföra en analys för effektivisering med utgångspunkt i respektive malmtyp istället för 

linje i Anrikningsverket. Denna vidareutveckling kan med fördel göras genom 

vidareutveckling av CLD:n och simuleringar i en fortsatt utvecklad kvantitativ STELLA 

modell.  
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6 SLUTDISKUSSION 

Den konceptuella modellen som CLD:n utgör bör vidareutvecklas i detaljeringsgrad och 

inkludera ett ekonomiskt perspektiv för att möjliggöra en utförligare värdering av 

effektiviseringsåtgärder och besparingspotential. För CLD:s är möjligheterna goda att 

applicera på andra problem som kräver en systemsyn och kan göras mer detaljerad beroende 

på applicering. 

Kostnadsuppskattningar för energieffektiviseringsåtgärder har till största del utelämnats från 

studien då det inte funnits tid för detta samt att den statistik som ligger till grund för 

energianalysen är för odetaljerat för att kunna beskriva en sannolik kostnadskalkyl varför det 

är av stor vikt att mer mätning genomförs och företrädesvis kontinuerlig mätning, för att de 

utpekade indikatorerna ska bli relevanta för energiuppföljning.  

Vissa osäkerheter i de data som används i modellen hade kunnat undvikas om mer statistik 

funnits som varit knuten till kontinuerlig mätning, dock är det svårt att införa onlinemätningar 

för vissa delar av gruvorna. Detta utesluter ändå inte en kontinuerlig mätning men kräver ett 

överföringssteg med regelbunden avläsning. Den största rekommendationen från denna studie 

för att bli ett energieffektivare företag samt att enklare och mer kostnadseffektivt kunna arbeta 

med energiledningssystem är att mäta på en mer detaljerad nivå med olika former av 

kontinuerlig mätning. Där det är möjligt bör onlinemätningar används för att ha kännedom om 

utgångsläget. Utan ett bra underlag kan inte de föreslagna indikatorerna utgöra det kraftfulla 

verktyg som beskrivs i studien för att följa upp, styra och utveckla verksamheterna till att bli 

mer energieffektiva. 

Besöket på Boliden Aitik visade att de stora energianvändarna är överensstämmande med 

Bolidenkoncernens olika gruvor och Anrikningsverk. De stora energianvändarna i form av 

fordonsdiesel, produktionsmaskiner, pumpning för vattenundanhållning i gruvan, el till 

kvarnar och flotation. Ventilation är inte en stor energianvändare för Boliden Aitik eftersom 

det är två dagbrott.  

Det finns möjligheter att mer ingående studera möjligheterna att övergå till mer elenergi 

istället för dieseldrivna fordon som vanligtvis rör sig enbart kortare distanser som 

lastmaskiner som transporterar malmen från gaveln ut till upphämtningsfickan dock så kräver 

det att maskinerna kopplas med sladd då batterier inte ger tillräcklig effekt och drifttid. Detta 

skulle också få som följdeffekt att mindre ventilation behövs eftersom det kommer att minska 

avgaserna och därmed blir behovet mindre att vädra ut giftiga gaser vilket gör att detta både 

påverkar vilken energibärare som används och med den nordiska elmixen är elenergi en 

betydligt bättre energikälla än dieseldrift sett ur ett miljöperspektiv (Energimyndigheten, 

2011a) samt ett betydligt billigare alternativ. För dieselanvändningen kan mer utredningar 

göras för att minska användningen och se över vilken energitjänst som bör utnyttjas. En 

anledning till att man kommit längre på elenergidelen beror mycket på att fokuseringen har 
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legat på elenergi eftersom det är el som är viktigt inom PFE samt är enklare att mäta eftersom 

största delen av dieselanvändningen sker i transporterna ovanjord och dessa sker på 

entreprenad. Med det kommande energieffektiviseringsdirektivet kommer alla energibärare att 

bli lika viktiga och mer långtgående åtgärder kommer krävas. 

6.1 VAL VERKTYG FÖR MÄTNING AV ENERGIEFFEKTIVITET 

Luftkvalitetssensorer för att mäta utsläpp från dieselfordon bör utformas så de direkt styr 

omfattningen på ventilationsluften detta för att inte mer luft än nödvändigt ska användas. Som 

systemet är uppbyggt idag kan mängden luft ökas för att luftuttaget inte har placerats rätt eller 

justerats efter de senaste skjutningarna vilket är viktigt att det genomförs på rätt sätt för att 

luftmängden ska bli rätt (Holmbom, 2012). Genom att som att sätta gasmätare på maskinerna 

och låta dessa styra ventilationsbehovet gör att luftmängden regleras av den faktiska 

sammansättnigen och kvaliteten på luften på just den platsen. Fördelen med att mätaren är 

placerade på maskinerna är att de inte blir utsatta för onödiga påfrestningar vid skjutningar, 

oberoende av var arbete sker i gruvan finns mätaren tillgänglig. Vid de regelbundna 

kontrollerna av maskinerna även finns möjligheten att kontrollera och kalibrera mätaren. Att 

ha noggrann kontroll av mätarens funktion är viktig i ett implementeringssyfte där ny teknik 

ofta mottas med skepsis. En sensorstyrd mätare gör att de operativa justeringarna tas bort från 

ventilationen och behovet av luft blir alltid baserat på luftkvaliteten.  

Antalet pumpar och fläktar är det relevant att ha kännedom om och gärna i kombination med 

hur många områden aktiv brytning sker i för att undvika onödig energianvändning. Samma 

resonemang avses för omlastningen och andra tillfällen där antalet driftstimmar kan minskas 

för att öka produktionseffektiviten och genererar energibesparingar. 

6.1.1 Osäkerheter 

En viktig källa till osäkerheter i denna studie beror av det tillgängliga bakgrundsmaterialet 

som finns i form av energikartläggning som i sig är begränsad samt att en del antagande i 

kartläggningarna inte är dokumenterade tillräckligt. Dessutom är vissa värden orealistiska 

med tanke på hur verksamheten ser ut. Årsanvändningen för respektive gruvas olika 

betydande energiaspekter baserade på en uppskattad mätning för dryga 50 timmar som sedan 

är extrapolerade genom multiplicering för elenergianvändning och det fungerar som 

årsanvändningen tillsammans med fakturerad mängd olja och diesel. Bergsspelets 

energianvändning i Renström väldigt liten i förhållande till annan energianvändning mot vad 

den borde vara samt att den enbart är 4 % av Kristinebergs energianvändning för bergsspelet, 

samt att räknefel finns vid beräkning av energianvändning av pumpar i Renströmsgruvan som 

påverkar pumpningens energianvändning med 3 % ökning.  

En del av detta problem kommer per automatik att försvinna med en kontinuerlig mätning 

som genererar verkliga värden för respektive maskin/process och del av verksamhet vilket ger 

en säkrare analys i energifördelningen som rapporteras kvartalsvis. 
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6.2 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE MED 
IMPLEMENTERING OCH ANPASSNING AV NYCKELTAL 

För att arbeta vidare med en systematisk implementering av indikatorer som denna studie 

föreslår förbättrar och förenklar arbetet med energiledningssystemet på Bolidenområdet bör 

följande stegvisa utveckling genomföras.  

För att optimalt utnyttja indikatorerna är det nödvändigt att utveckla uppföljningssystemet så 

det är anpassat efter ett bredare spektra av indikatorer och i relevant detaljeringsnivå efter var 

i organisationen indikatorn används.  

Det första steget är att införa kontinuerlig mätning för de föreslagna indikatorerna så en 

konkret och uppdaterad analys av nuläget alltid finns till hands, utan det kan inte 

indikatorerna avspegla en rättvis bild över verksamheten då osäkerheterna blir förstora.  

Först när kontinuerlig mätning finns är det relevant att gå vidare till steg två, att skapa ett 

system så att uppföljningen av indikatorerna är ett aktivt levande arbete på relevanta nivåer. 

Uppföljningsarbetet med energisammanställningar behöver uppdateras, anpassat till de 

indikatorer som används samt appliceras på rätt verksamhetsnivå så rätt personer har tillgång 

till lämplig statistik så det som mäts är lätt hanterligt. 

Steg tre är att utifrån indikatorerna och de föreslagna effektiviseringsåtgärderna utreda vidare 

hur energieffektiviteten kan ökas och vilka kostnader det medföljer. Detta görs med fördel 

genom att vidareutveckla modellen och CLD:n som tagits fram i denna studie. 

Nummer fyra som även kan ske parallellt med utredning av effektiviseringsåtgärder är en 

utveckling mot ett ökat samarbete mellan energiansvariga och miljösamordnare på de olika 

gruvområdena och på koncernnivå. För mer likriktade nyckeltal, dela erfarenheter vilket kan 

förebygga att samma utredningar och misstag görs på flera gruvområden ökar jämförbarheten. 

Det har i denna rapport utvärderats lämpliga nyckeltal för både Anrikningsverk, 

underjordsgruvor och dagbrott som kan vara ett underlag för att utvidga arbetet med nyckeltal 

och indikatorer för Bolidenkoncernens övriga gruvområden Boliden Garpenberg, Boliden 

Aitik och Boliden Tara, som skulle förbättra möjligheten att inom Bolidenkoncernen jämföra 

gruvområdena med varandra. De olika gruvområdenas förutsättningar är förhållandevis lika 

vilket gör att en samsyn av mätmetoder blir förhållandevis enkelt, samtidigt som anpassningar 

är ytterst nödvändiga då verksamheterna inte är identiska. 

En liknande utveckling med mer samordning bör även ske för smältverken och även där bör 

en samordning ske och mer precisa och styrande nyckeltal tas fram. Smältverkens verksamhet 

är helt annorlunda än gruvornas och behöver ha andra typer av nyckeltal men de bör vara 

baserade på systemanalys och kontinuerligt uppmätta värden där sådan inte finns. Här kan 

arbetet dock vara större då verksamheterna finns på något fler platser, i flera länder, mer 

varierad verksamhetskaraktär och olika metalltyper hanteras. 
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Ett viktigt fortsatt steg för ett helhetsgrepp om dieselanvändningen och att alla dieseldrivna 

fordon utför energitjänster där diesel är den mest lämpliga energibäraren behöver analyseras 

och utvärderas. Helhetsgreppet bör tas tillsammans med entreprenörerna Renfors Åkeri och 

Grenholms åkeri som hanterar transporterna mellan gruvor och Anrikningsverk respektive 

Anrikningsverk och smältverk för att gemensamt ta fram en strategi för en minskad 

dieselanvändning och effektivare transporter. Detta för att alla inblandade aktörer ska arbeta 

mot samma mål med möjlighet att med ta hjälp av varandras erfarenheter, öka medvetenheten 

samt ge tyngd åt att arbetet med minskad dieselanvändning är viktigt. 
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7 SLUTSATSER 

Det finns betydande effektiviseringspotentialer på 390-6873 MWh/år för enskilda åtgärder 

och de största energivinsterna finns inom optimering av ventilationssystemet och minskning 

av dieselanvändandet både för transporter ovanjord och i gruvorna.  

Att utveckla en modell är ett värdefullt verktyg för att kunna förstå framtida 

effektiviseringspotential och för att beslutsärenden ska bli resurs-, tids- och energieffektiva. 

Indikatorer och nyckeltal är effektiva för att få kännedom om sin verksamhet men för att det 

ska fylla en funktion krävs att arbete sker aktivt med energieffektiviseringsåtgärder. Både för 

att följa utvecklingen av pågående verksamhet och för att jämföra med marknaden inför 

investeringsbehov. Detta gör att indikatorerna blir ett relevant arbete och verktyg när de 

används. Beroende på var i verksamheten de appliceras varierar användningsområdet utan att 

jämförbarheten påverkas.  

En systemanalytisk genomgång av processerna i gruvverksamheten är värdefullt för analys 

och förståelse för var investeringsmöjligheter och optimeringsåtgärder finns i verksamheten. 

För att förkorta beslutsvägarna genererar systemanalyset ett konkret underlag att utgå ifrån. 

Systemanalys underlättar arbetet med ett fungerade energiledningssystem, att uppfylla kraven 

för deltagandet i PFE och senare EU:s energidirektiv. 
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BILAGA A -TERMINOLOGI  

Ag - Silver 

Aktiv gavel = del av gruva där malm bryts 

Anläggning – Här avses en gruva, Anrikningsverk eller smältvek 

AOG – arbetsområde gruvor, dvs. hela organisationen för Boliden Mineral AB  

Au – guld 

Autogenmalning – malning som sker utan att något medie tillsätts utan malmfraktionerna 

mals genom att malmfraktionerna från början har olika storlekar och mals mot varandra 

BAT – Bästa tillgängliga teknik  

Bolidenområdet – Avser Bolidenkoncernens gruvor Kankberg, Kristineberg, Maurliden och 

Renström samt Anrikningsverk i Boliden. Området sträcker sig ~10 mil i geografisk 

utbredning  

Boliden Aitik - Gruvområdet i Aitik utanför Gällivare 

Boliden Garpenberg - Gruvområdet i Garpenberg 

Boliden Gruvor – Samlingsorganisation för Bolidenkoncernens gruvor, 

Boliden Smältverk - Samlingsorganisation för Bolidenkoncernens smältverk 

CLD – Casual loop diagram 

CO2 - Koldioxid 

Cu – koppar 

Fickor – del av gruvan som fungerar som avlastningszon av något slag, det kan vara för 

förvaring, möte i rampen etc. 

Frekvensomriktare – ett styraggregat som möjliggör styrning av fläktar, ventilation etc., 

genom att minska varvtalen. 

Flotation – Avskiljningsprocess som med luftbubblor och omrörning separerar ut önskvärd 

produkt till översta skiktet av en bassäng så att de kan separeras  

G12 – Gruvområdet i Boliden, se Bolidenområdet.  

G1A – Anrikningsverket i Boliden 

G1N – Kankbergsgruvan 

G1M – Dagbrotten i Maurliden om inte annat skrivs ut så kan detta avse enbart Maurliden 

som ibland då benämns Maurliden västra 

G1O – Maurliden östra dagbrott 

G1P – Petiknäsgruvan 

G1R – Renströmsgruvan 

G2E – Einarsonmalm från Kristinebergsgruvan som har en något annan sammansättning än 

övrig malm från Kristineberg 

G2K – Kristinebergsgruvan 

G5 – se Boliden Aitik 

G9 – se Boliden Garpenberg 
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Gavel - del av gruvrum där malm bryts 

Gruvområde – Geografiskt och organisatorisk avgränsning som innefattar en eller flera gruvor 

och ett Anrikningsverk 

Inre marknaden –  

Lave – lagring av malm i ett sista steg vid gruvan innan det fraktas med malmbil till 

Anrikningsverket. 

LCC-analys - livscykelskostnads -analys 

PFE – Programmet för energieffektivitet. 

Ramp – väg som leder upp ur gruvan eller inom gruvan, vanligtvis 1:7 lutning (kompromiss). 

Sandfyllning - återfyllning av schakt i gruvan med sand som återförs till gruvan från 

Anrikningsverket. 

Skipper – Hissannordning för uppfrakt av malm från lagringsfickan vid krossen i gruvan till 

laven 

Spel – transporterar malm och folk i höjdledvanligt vis från underjord till laven. 

VF - Verksamhetsfläkt 

Zn – Zink 
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BILAGA B - INTERVJUFRÅGOR 

INTERVJUFRÅGOR VID DE OLIKA ENHETERNA PÅ G12 
 Hur ser energibehovet ut, vilka är de störta och/eller viktigaste punkterna? 

o Vilka energitjänster genererar det mer specifikt?  

o Finns det andra möjliga lösningar för att nå samma resultat (andra tekniska 

lösningar etc.)? 

o Hur följs energibehovet upp?  

 Finns det någon specifik energiutnyttjande som är särskilt viktig att följa upp? 

 Vilken mätning av energi skulle du vilja ha? 

o Hur skulle den förbättra förståelsen och planeringen av energibehovet? 

o Vilken enhet är då relevant att mäta och i relation till vad för att det även skulle 

kunna nyttjas som ett nyckeltal. 

 Hur följs de befintliga nyckeltalen upp? 

 Finns det konkreta mål för hur energianvändningen ska minskas eller förändras? 

o Hur arbetar ni aktivt med detta? 

 Har det skett någon större uppdatering/förbättring/försämring av energianvändningen? 

 Mäter ni eller finns nyttjandegraden av tillförd energi kartlagd? Var finns de största 

förlusterna? 

 Har energiledningssystemet påverkan på det ni gör och är det relevant för 

verksamheten?  

 Hur mäter ni transporternas energianvändning och vilka transporter är inräknade? 

 Hur är dieselanvändningen optimerad? 

o Finns det andra tänkbara bränslen/alternativa processer? 

o Kan dieselanvändningen optimeras? (med minskad omlastning eller minskad 

tomkörning etc.) 

 Kan den anrikade mängden malm spåras bakåt till respektive gruva? 

o På vilken nivå? (total ton malm, antal lastbilar etc.) 

 Hur kan en ökad mängd mätpunkter av energianvändning förbättra styrningen av 

energianvändningen? 

o Kan det även påverka processoptimering för produktionen? 

FRÅGOR VID KOMMUNIKATION MED MILJÖSAMORDNARE G9 
 Vad baserar sig era nyckeltal för energi på för delprocesserna är det en procentsiffra från en 

energikartläggning eller faktiska kontinuerliga/regelbundna mätvärden från respektive 

process, eller något annat? 

Hur motiverar ni att använda KWh/ton brutet berg som måttenhet för gruvan, hur relaterar det 

till mängden anrikad malm som ni använder för total energiförbrukning för området? 

Ni har, som jag förstår det, försökt implementera nyckeltal för 400V respektive 1000V vilket 

system har ni valt för detta och vilka är problemen för att få det att fungera? 
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Hur använder ni er av nyckeltalen för delprocesserna malning, flotation och sandstation för 

Anrikningsverket, sker det någon uppföljning eller samlas datat enbart in? 

Finns det några ytterligare nyckeltal ni är intresserade av att implementera?  

Finns det någon energibesparande åtgärd som är särskilt relevant att genomföra? 

FRÅGOR VID BESÖK OCH MÖTEN I AITIK 
 Vilka möjligheter finns att följa upp energianvändningen 

o Hur kan det förbättras? 

 Vilka nyckeltal används för energi? 

 Hur vill du kunna följa upp energianvändningen? 

 Är nyckeltal som är lika för hela Boliden ett verktyg som skulle förenkla 

uppföljningen av energianvändningen? 

 Vilken energieffektivisering arbetar ni med aktivt? 

 Hur ser du att projekt påverkar energianvändningen och är det något som du vill kunna 

bryta ut och ha separata nyckeltal för. 

 Hur följs de befintliga nyckeltalen upp? 

 Vilken nytta ser du av de befintliga nyckeltalen? 

 Vilka nyckeltal skulle vara till hjälp i verksamheten  

o på vilka processer/moment är det intressant med nyckeltal? 

 Finns det konkreta mål för hur energianvändningen ska minskas eller förändras? 

o Hur arbetar ni aktivt med detta? 

 Har det skett någon större uppdatering/förbättring/försämring av energianvändningen 

senaste tiden? 

 Hur mäter ni transporternas energianvändning och vilka transporter är inräknade? 

o Nyckeltal för ovanjord transporter, l diesel/km 

 Hur är dieselanvändningen optimerad? 

o Finns det andra tänkbara bränslen/alternativa processer? 

o Kan dieselanvändningen optimeras? (med minskad omlastning eller minskad 

tomkörning etc.) 

 Kan den anrikade mängden malm spåras bakåt till respektive gruva? 

o På vilken nivå? (total ton malm, antal lastbilar etc.) 

 Kan en ökad mängd mätpunkter av energianvändning förbättra styrningen av 

energianvändningen? 

o Kan det även påverka processoptimering för produktionen? 

 Mäter ni eller finns nyttjandegraden av tillförd energi kartlagd? Var finns de största 

förlusterna? 

 Har energiledningssystemet påverkan på det ni gör och är det relevant för 

verksamheten?  
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BILAGA C - SÖKKRITERIER LITTERATURSTUDIE 

Litteratursökningar har genomförts i databaserna Scopus, ScienceDirect, Stockholms 

universitets biblioteksdatabas (sub.su.se), Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 

publikationer samt Mitt i juridiken på Infotorg transportstyrelsen.  

Sökord som använts vid sökningar på Scopus och ScienceDirect är: energy efficiency, energy 

efficiency + industry, energy efficiency +mining, energy + mining, KPI, Energy indicator, 

Energy indicator + KPI, sustainability indicators, sustainability indicators + KPI, transport + 

KPI, sustainability indicators + energy, PFE, energy + life cycle, energy + LCA, energy + 

modeling, sustainable + industry, sustainability + industry measuring energy, energy metrics.  

På Infotorg har sökningar gjort i Rättsbanken på Maurliden, Kankberg, Boliden, PFE och 

tunga transporter.  

På Transportstyrelsen har sökningar gjort på tunga transporter och dispens för tunga 

transporter.  

På naturvårdsverket har sökningar gjorts på energieffektivisering, energi och PFE, 

miljöledningssystem och energiledningssystem.  

På energimyndigheten har sökningar gjorts på energieffektivisering, energieffektivisering+ 

företag, PFE och energiledningssystem. 

 I Stockholms universitet bibliotekskatalog har sökningar gjorts på Nyckeltal, 

energieffektivisering, energieffektiv, PFE, energy efficiency, energy indicators och 

energiledningssystem. 
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BILAGA D - TABELL MED FÖRESLAGNA NYCKELTAL 

Tabell Bilaga D 1: Sammanställning av nyckeltal som hanterats under studien. 

 Processdel Indikator Kommentar 

Totalt    

 Totalt kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm 

 

 Totalt från berg-slig kWh/ton anrikad G1N malm, kWh/ton 

anrikad G1Rmalm, kWh/ton anrikad 

G1M malm, G1OZn, G1OCu, G2K, 

G2E och slagg kWh/ton slig, kWh/k 

metall 

 

 G1N kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm, kWh/ton brutet berg 

 

 G1R kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm, kWh/ton brutet berg 

 

 G2K kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm, kWh/ton brutet berg 

 

 G1M kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm, kWh/ton brutet berg 

 

 G1A med guldlakverk kWh/ton anrikad malm, kWh/ ton slig  

 G1A utan guldlakverk kWh/ton anrikad malm, kWh/ ton slig  

 Totalt 

produktionsmaskiner 

1000V/ton bruten malm Totalt och på respektive gruva 

 Totalt övrig användning 400V/ton bruten malm Totalt och på respektive gruva 

Från berg till slig    
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 Processdel Indikator Kommentar 

 Malm från G1N l diesel/km, kWh/ton bruten malm, 

kWh/ton anrikad malm 

 

 Malm från G1R l diesel/km, kWh/ton bruten malm, 

kWh/ton anrikad malm 

 

 Malm från G1M l diesel/km, kWh/ton bruten malm, 

kWh/ton anrikad malm 

 

 Malm från G2K l diesel/km, kWh/ton bruten malm, 

kWh/ton anrikad malm 

 

 Sandreturer Antal returbilar med fyllsand/Totalt antal 

returbilar 

Totalt och för G1R och G2K & separat 

 Gråberg till G1N l diesel/körd km, ton gråberg/lastbil  

Uppfodring    

 Totalt kWh/ton bruten malm Avgränsning för när det är produktion 

respektive uppfodring har analyserats 

 Totalt inkl. 

gråbergsuppfodring 

kWh/ton bruten malm kWh/ton brutet 

berg 

Den del av gråberget som ska upp 

ovanjord. 

 Kross kWh/ton bruten malm, 

tid utan belastning/tid full effekt, tid 

tomgång på maxeffekt/dygn 

 

 Truckar l Diesel/körd km, 

kWh/ton bruten malm diesel/drift h 

 

 Transportband kWh/ton malm  

 Skiper kWh/ton malm  

 Personspel kWh/antalet transporterade personer, 

kWh 

Är en liten del av processen 



Elin Törnander 

VIII 

 Processdel Indikator Kommentar 

Vattenundanhållning   Vad är mest intressant, m
3
 vatten eller 

kWh? 

 Totalt m
3 

vatten/kWh, kWh/ m
3 
vatten, 

kWh/ton bruten malm  

 

 Uppsamlingspumpar m
3 

vatten/kWh, kWh/ton bruten malm, 

kWh/m
3
 vatten/höjdmeter 

 

 Slutpumpar m
3 

vatten/kWh, 

kWh/ton bruten malm, antal pumpar 

 

 För dagvatten m
3 

vatten/kWh, 

kWh/ton bruten malm, nederbörd/medel 

nederbörd 

 

 I reningsverk m
3 

vatten/kWh, 

kWh/ton bruten malm, total m
3
 renat 

vatten/dag 

 

Transporter underjord    

 Totalt l diesel/km, kWh/ton bruten malm  

 Lastbilar l diesel/km, kWh/ton bruten malm, % av 

total för transporter 

 

 Betongbilar l diesel/km, kWh/ton bruten malm, % av 

total för transporter 

 

 Förflyttning av 

produktionsmaskiner 

l diesel/km, kWh/ton bruten malm, % av 

total för transporter 

 

 Övrig dieselanvändning l diesel/km, kWh/ton bruten malm, % av 

total för transporter 

 

Produktionsfordon/maskiner    

 Totalt kWh/ton bruten malm, kWh/drift h  
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 Processdel Indikator Kommentar 

 Borrare kW/ton bruten malm, kWh/drift h  

 Laddare kWh/ton bruten malm, kWh/drift h  

 Lastare kWh/ton bruten malm, kWh/drift h  

 Skrotare kWh/ton bruten malm, kWh/drift h  

 Personbilar Diesel/km, diesel/ton.km Består av ett antal bilar för att 

transportera folk ner, upp och inom 

gruvan 

 Service- 

traktorer 

Diesel/km, diesel/ton.km  

 Förflyttning av maskiner Diesel/km, diesel/ton.km För att urskilja hur mycket maskiner 

flyttas runt och att dieselanvändningen 

påverkar behovet av ventilation 

Projekt    

 Totalt kWh/ton bruten malm, kWh/ton anrikad 

malm, l diesel/km 

 

 Transporter l diesel/km, kWh/ton bruten malm, 

kWh/ton anrikad malm 

 

  Antal pågående projekt  

  kWh använda i projekt/projekt  

  (kWh/projekt)/(kWh totalt), 

(kWh/projekt)/(kWh totalt 

produktionsmaskiner) 

Tänkt att ha på respektive gruva, Totalt 

här syftar på respektive gruvas totala 

energianvändning. Skulle kunna 

presenteras som procentsiffror. 

Produktion    

 Totalt kWh/arbetad gavel  
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 Processdel Indikator Kommentar 

Anrikningsverket   Att särskilja respektive malmsort på 

respektive punkt dvs. kWh/ton anrikad 

G2K/G1R/G1N/G1M/G1OZn/G1OCu/ 

G2E/Slagg malm och lika oberoende om 

andra faktorer används i indikatorn 

 Omlastning kWh/drift h, antal drifttimmar Detta arbete utförs när ankommande 

malm inte kan köras direkt in i fickan för 

att direkt matas in i Anrikningsverket 

 Malning kWh/ton anrikad malm, kWh/ton slig 

 

För respektive kvarn, malmsort och totalt 

 Primär kvarn kWh/ton malm För varje malmtyp och linje 

 Sekundär kvarn kWh/ ton malm För varje malmtyp och linje 

 Vattentillförsel m
3 

vatten/ton malm För varje malmtyp och linje 

 Kompressorer kWh/ton anrikad malm,  

m
3
 luft/kWh 

 

 Pressfilter kWh/ton malm  

 Blåsmaskiner kWh/ton malm Uppdelat på malmtyp och linje  

 Omrörare kWh/ton malm Uppdelat på malmtyp och linje 

 Varmlakning Au kWh/ton malm Uppdelat på malmtyp och linje 

 Kallakning Au kWh/ton malm Uppdelat på malmtyp 

 Lakning Te kWh/ton malm  
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 Processdel Indikator Kommentar 

 Pumpning Linje A kWh/ton malm ton malm avser det tonnage som går i 

den linjen, separerat per malm typ 

 Pumpning Linje B kWh/ton malm ton malm avser det tonnage som går i 

den linjen, separerat per malm typ 

 Pumpning Linje C kWh/ton malm ton malm avser det tonnage som går i 

den linjen, separerat per malm typ 

 Transporter Diesel/ körd km, diesel/ton.km 

kWh/ton anrikad malm 

En traktor och några personbilar som rör 

sig inom området 

 Guldlakverk kWh/ton anrikad malm, 

kWh/ton anrikat i guldlakverk 

 

 Tellurverk kWh/ton anrikad malm, 

kWh/ton anrikad tellur 

 

 Ångpanna för värmedel i 

lakverk 

kWh/ton anrikad malm G1N Det är bara Kankbergsmalmen som 

kommer gå här, detta processteg är för 

tellurutvinning 

  Kostnad/ton anrikad malm  På de olika sorterna malm, energikostnad 

Transporter ovanjord Transport från gruva till 

Anrikningsverket 

kWh/ton malm, Diesel/ton.km  

 Retursandtransporter till 

gruvorna 

Diesel/ton.km antal tomtransporter  

 Transport av slig från 

G1A till smältverk/hamn 

kWh/ton malm Diesel/ton.km 

Värmeåtervinning Där det finns möjlighet 

vid frånluft och 

uppumpat vatten 

kWh/ton anrikad malm återvunnen 

kWh/insatt kWh 
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BILAGA E - STELLA MODELL 

I följande figurer finns de olika sektorerna för STELLA modellen. 

Materialflödena av malm och gråberg i Maurliden gruvorna: 

 

Figur E 1: Materialflöden i Maurliden. 
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Materialflödena av malm och gråberg i Renströmsgruvan: 

 

Figur E 2: Materialflöden Renström. 
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Materialflödena av malm och gråberg i Kristinebergsgruvan 

 

Figur E 3: Materialflöden Kristineberg. 
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Materialflödena i Anriknignsverket från malm genom uppkoncentrering till slig och avfallssand: 

 

Figur E 4: Materialflöden Anrikningsverket. 
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Energiflöden för delprocesserna vattenundahållning (pumpning), uppfodring, ventilation, uppvärmning, produktionsmaskiner och övrigt i 

Renströmsgruvan: 

 

Figur E 5: Energianvändning Renström. 
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Energiflöden för delprocesserna vattenundanhållning (pumpning), uppfodring, uppvärmning 

och produktionsmaskiner i Maurlidengruvorna: 

 

Figur E 6: Energianvändning Maurliden. 
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Energiflöden för delprocesserna vattenundanhållning (pumpning), uppfodring, ventilation, 

uppvärmning, produktionsmaskiner och övrigt i Kristinebergsgruvan: 

 

Figur E 7: Energianvändning Kristineberg. 
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Energi användning i Anrikningsverkets linje A för delporcesserna malning, pumpning, 

flotation och övrigt: 

 

Figur E 8: Energianvändning Anrikningsverket linje A. 
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Energi användning i Anrikningsverkets linje B för delporcesserna malning, pumpning, flotation och övrigt: 

 

Figur E 9: Energianvändning Anrikningsverket linje B. 
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Energi användning i Anrikningsverkets linje C för delporcesserna krossning, malning, pumpning, flotation och övrigt: 

 

Figur E 10: Energianvändning Anrikningsverket linje C. 
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BILAGA F – MODELL BESKRIVNING 

Här beskrivs modellen i mer detaljerade drag samt att fler scenarier med 

effektiviseringsåtgärder presenteras för att visa på andra effektiviseringsåtgärder. 

UTFÖRLIG METODBESKRIVNING FÖR STELLA MODELLERING 

Scenarierna i modellen är utformade så att de ska spegla den produktion som kommer att 

finnas närmsta åren och tillåten brytningsmängd enligt tillstånden för miljöfarligverksamhet. 

Detta får till följd att Maurliden östra är bortsedd från i Anrikningsverket då den malmen 

kommer vara utbruten till mitten av 2013 och är därför irrelevant att analysera för nyckeltal 

och effektiviseringsåtgärder som är baserade på gruvdrift. Det kommer inte finns något att 

följa upp samt att bakgrundsdata saknas för energianvändningen eller energifördelningen för 

Maurliden östra. Modellen begränsas av de mätdata som finns tillgängliga, med mer 

detaljerad information kan modellen utvidgas, för ökad noggrannhet och detaljrikedom. Tre 

malmtyper finns i Maurlidens dagbrott men ingen skillnad görs på vilken malm som bryts 

utan det sker med samma tillvägagångssätt oavsett malmtyp däremot separeras malmtyperna i 

Anrikningsverket men för modellen är differentieringen bortsedd från, vid en utveckling för 

nästa steg av modellen med en ansats till ekonomisk analys kan dessa särskiljas under 

förutsättning att dataunderlag tas fram eller utveckling för att inkludera efterbehandling. 

Maurliden är i modellen beräknad för brytning enligt miljötillståndet dvs. 400 000 ton 

malm/år  (Umeå tingsrätt, 2010) med 5 % i marginal för att undvika överuttag, detta gör att 

med den brytning som sker totalt i Maurliden kommer nära verkligheten och är relevant för 

hur brytningen kommer att se ut. Detta kan anses vara något optimistiskt då det varit svårt att 

bryta malm de senaste åren och ett omtag pågår för att komma åt malm som finns djupare i 

berget i Maurliden samt att det finns vissa vattenundanhållningsproblem. Detta kompenseras 

dock med att det finns malm från Maurliden östra som inte är del av modellen och som då kan 

fylla ut om malm saknas från Maurliden för Anrikningsverkets malminflöde samt en mer 

jämn produktion och energianvändning. Med utveckling till en mer detaljerad modell kan 

denna förenkling bli en del av variationerna i modellen men förenklingen har valts att 

användas i denna studie för att modellen ska bli mer långsiktigt hållbar samt begränsningar i 

det befintliga dataunderlaget. 

För Kankberg är förutsättningarna 400 000 ton malm/år enligt miljötillståndet med 5 % i 

marginal för att undvika förstort uttag. Energivärden för Kankberg under produktion är 

väldigt knapphändiga då produktionen nystartats och när gruvan senast var igång i början på 

1990-talet var energianvändningen inte i lika stort fokus samt att det då var ett dagbrott och 

nu är en underjordsgruva. Dock har Kankberg byggts upp efter Renströmsgruvan som modell 

men i mindre skala eftersom gruvan är grundare och mer kompakt, detta gör att Kankberg inte 

är modellerat som en enskild gruva utan enbart som malm som kommer in i verket. Eftersom 
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mätning för energianvändning finns för malning, och totalt för resten av processerna är det 

inte möjligt att bygga modellen för respektive malmtyp som har anrikats vilket är en brist som 

finns tillföljd av ett begränsat dataunderlag, däremot har det till största del varit möjligt att 

dela in Anrikningsverket i respektive linje. För vissa komponenter som kompressorer har det 

inte gått att särskilja och har då fördelats lika mellan linje B och linje C.  

För linje C är kampanjschemat avvägt efter att varje malmtyp har 4 kampanjperioder 

återkommande per år vilket är en rimlig uppskattning utifrån 2010-2012 års statistik det som 

blir lite fel är Einarssons malm (G2E) från Kristinebergsgruvan som i Anrikningsverket 

behandlas som en egen malm typ som anrikas mer sällan än så, därför har medelvärdet för 

total mängd malm för 2010-2012 använts istället för som för övriga den beräknade mängden 

anrikad malm. Detta ger följande schema (Tabell F1) för malning och krossning (G2E krossas 

ej på Anrikningsverket).  

Tabell F 1: Mängd malm som behandlas i Anrikningsverkets linje C. 

Malmtyp Total mängd anrikad 

malm per år 

Ton mald 

malm/h 

Timmar/kampanj Kampanj/år 

G1N 380 000 84,6 1123 4 

G1M 380 000 106,8917 889 4 

G2E 23164 (medelvärde 

2010-2012) 

92,28 63 4 

Summa 783.164  Summa: 2075 Summa 12 

 

Under 2011 och 2012 var Anrikningsverkets faktiska drifttid var 8396 timmar respektive 

8381 timmar (baserat på faktiskt mätning till och med 1 december 2012, resterande del av 

2012 är extrapolerat). Motsvarande för modellen är 2075*4= 8300 timmar. Övriga timmar på 

året är avsatta för reparationer. I modellen återkommer 115 timmar med reparationer fyra per 

år. Att avsätta fyra tillfällen för reparationsstopp är en förenkling för att låta modellen snurra i 

likadana cykler, vid ett närmare arbete med driftsplaneringen kan modellen utvecklas så att 

det stämmer mer precist med de nuvarande förhållandena vilket är ett snitt på 23,21 

drifttimmar per dygn och vanligtvis två längre reparationsstopp. Det viktigaste i modellen 

som den är utformad nu är att antalet drifttimmar inte avviker från det verkliga totala antalet 

drifttimmar, vanligtvis är Anrikningsverket två stopp per år för reparationer men då är 

stoppen längre per stopp än modellen redogör för, vilket gör att antalet timmar för driftstopp 

är överensstämmande. Att använda statistik för längre tillbaka än 2010 är inte relevant då 

nyinvesteringar har skett på kvarnar och variationer i malmtyper.  

I linje B behandlas malmerna från Renström och Kristineberg. Med kampanjer på 894 timmar 

för Renström och 1296 timmar för Kristineberg vilket ger 4 kampanjer för varje malmtyp och 

år enligt tabell F2.  
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Tabell F 2: Mängd malm som behandlas i Anrikningsverket linje B. 

Malmtyp Total mängd 

anrikad malm per 

år 

Ton mald 

malm/h  

G1R 300.000 103.99 

G2K 640.000 104.86 

 Summa: 940.000  

 

Modellen är uppbyggd för beräkning av energianvändningen i kWh, indikatorer kan ha en 

annan form där mer hänsyn tas till behovet av luft eller vattenundanhållning etc. vilket 

diskuteras tidigare i avsnitt 5B. 

Mängden malm genom verket är baserad på medelvärdet för det som kvarnarna mal per 

timme för respektive malm. Detta ger ett trovärdigt värde eftersom mängden mald malm är 

kontinuerligt uppmätt och går att ta fram ur internrapporterings IPAK med data hämtad direkt 

från i styrsystemet (Forsberg, 2012). 

För Anrikningsverket är energianvändningen baserad på Greencons energikartläggning samt 

den ovannämnda energirapporteringen för kvarnarna från IPAK. För Renström och 

Kristineberg är all elenergianvändning hämtad från Greencons energikartläggning för övriga 

energislag är datat hämtat från energifördelningen som bygger på fakturerad användning och 

schablonmässiga fördelnings uppskattningar som används för det interna 

energirapporteringssystemet på månads och kvartalsbasis (Boliden, 2011b). 

Övrigt posten uppgår i samtliga fall till över 5 % av total energianvändning vilket kvalificerar 

sig som en betydande energianvändare, denna del av energianvändningen har i modelleringen 

bortsetts från vid förbättringsåtgärder men finns med för att totala energianvändningen ska bli 

korrekt. 

Motsvarande MWh olja används för gruvluftsuppvärmning på G1R som MWh gasol för 

Kristinebergs gruvluftsuppvärmning med hänsyn taget till variation i total energianvändning 

för ventilation, Renströmsgruvan har 53,5% av Kristinebergs energianvändning i avseende till 

ventilation. vilket gör att antalet MWh som krävs på Renström för gruvluftsuppvärmning 53,5 

% av de MWh som Kristineberg använder för samma ändamål och omräkning i 

energiinnehåll påverkar knappt. Vilket motsvarar 3187 MWh/år, detta är ett något överskattat 

värde då det är olika energislag som används men är det närmaste värde som finns att tillgå. 

Förenklingen med att hela gasolanvändningen från Kristineberg gör att energianvändningen i 

gruvluftsuppvärmningen är något överskattad då en liten del av lokaluppvärmning men med 

nya uppdaterade värden till våren kommer detta att stämma till fullo med hur mycket energi 
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som åtgår för gruvluftsuppvärmning, då all annan gasoluppvärmning har ersatts av 

luftvärmepumpar och att all gasol används för gruvluftsuppvärmning. 

Det är rimligt att anta att en 20 % förbättring av fläktar och pumpar är möjligt att optimera 

utan större ansträngning, skulle absolut bästa teknik användas blir effekten en 50 % 

förbättring för pumpar och fläktar (Energimyndigheten, 2006a; Energimyndigheten, 2006b), 

vilket inte är applicerbart överallt då utrymmesbrist och driftsäkerhet är två begränsande 

faktorer.  

Materialflödesdelen in till Anrikningsverket är anpassad för att malmvolymerna in i 

malningsprocessen ska bli korrekt med den nuvarande verksamheten, samt i 

Anrikningsverkets energianalys där värden finns för malning och pumpkapacitetsbehovet 

vilket är de energiaspekter som det finns data på och går att särskilja de olika malmerna på i 

dagsläget 

Inkluderat i modellen för materialflöden är behandlingen från malm i berget till slig, 

återvinningssand och deponisand. Med sektorer för respektive gruva, Maurliden, Renström, 

Kristineberg och Anrikningsverket G1A med materialflödena och energiflödena i separata 

sektorer för varje produktionsenhet. Värdena är hämtade från energikartläggningen utförd 

under 2010 (Greencon, 2012), hänsyn har inte tagits till de totala värden som har uppmätts 

under 2011 och sedan fördelats enligt den procentuella energifördelningen (Boliden, 2011b) 

eftersom de värdena kan vara påverkade av förbättringsåtgärder som kan ha skett var som 

helst i verksamheten under året och blir därmed osäkrare att använda i modellen än det som 

faktiskt har uppmätts vid kartläggningen.  

FÖRKLARANDE TABELLER OCH DIAGRAM FRÅN MODELLERINGEN 

Gruvorna  

 

Figur F 1: Generell energianvändningsfördelning sammanslaget för alla gruvor i Bolidenområdet. 
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Tabell F 3: Energianvändning i siffror för respektive gruva för en månad. 

  uppfodri
ng 

pumpni
ng 

Produkti
onsmask
iner 

uppvär
mning 

Övrigt ventilation 

G2K 
Energi- 
fördelning 

1227340 478340 496255 104160 308023 1436121 

G1R 
Energi- 
fördelning 

426982 503703 306000 344643 361606 775181 

G1M 
Energi- 
fördelning  

630689 269328 94242 30504     

Totalt 2285010 1251371 896498 479307 669630 2211302 

 

Variationerna mellan gruvorna i fördelningen av energianvändningen kan härledas till 

energikartläggningen och dess grova dataunderlag. Samtidigt som den procentuella 

fördelningen är förhållandevis lika skiljer sig de faktiska värdena mycket varierande vilket 

kan förklaras i att Kristinebergsgruvan är mer utspridd med större avstånd än Renström som 

är mer koncentrad samt att dubbelt så mycket malm produceras i Kristineberg jämfört med 

Renström, vilket ger olika förutsättningar och behov av ventilation, detta i sig är också en 

delförklaring till den större andelen av verksamhetsfläktar i Kristineberg än Renström 

presenterat i figur 24, avsnitt 5.10.1.1. 

En av de mest kritiska energitjänsterna är att det inte ska uppstå frost och isbildning i 

luftschakten vintertid. Att få frysningar i schaktet hindrar ventilationen och skapar stora 

störningar i produktionen vilket gör att man inte vågar optimera gruvluftsuppvärmningen fullt 

ut för att inte riskera några frysningar. Detta gör att gruvluftsuppvärmning är en kritisk 

funktion samtidigt har optimering skett och arbete fortgår för att inte värma luften mer än 

nödvändigt vilket innebär att luften som skickas ner inte värms till mer än +4°C-+1°C och 

sedan med hjälp av uppvärmningseffekten som finns av gruvan i sig fungerar som 

effekthöjare. En förbättringsåtgärd är att temperaturmätningar sker i schaktet på flera platser 

istället för ovanjord, vilket gör det enklare att reglera uppvärmningsbehovet då mätningen 

sker där det inte får frysa, samt att det gör att den uppvärmningskapacitet som finns i 

schaktets bergväggar som oftast är varmare än omgivande luft kan används i större 

utsträckning. Detta är en förhållandevis optimerad del av gruvans verksamhet dock är de 

geografiska förutsättningarna med vintertemperaturer som går ner till -20 - -30°C regelbundet 

och kallare vid väderextremer, gör ändå att uppvärmningsbehovet blir stort. Det som däremot 

påverkar gruvluftsanvändningen är hur mycket luft som skickas in i gruvan varför optimering 

av luftbehovet direkt avspeglar behovet av gruvluftsuppvärmning.  



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

XXVII 

Tabell F 4:Fördelning av ventilationen i kWh under en timme för Renström. 

G1R Ventilation 
totalt 

Tillufts-
fläktar 

Frånlufts-
fläktar 

Fördelnings-
fläktar 

Verksamhetsf
läktar- 

Gruvlufts-
uppvärmning 

Nuläge 1041,91 236,00 208,90 171,84 61,27 363,90 

Förbättrad behovsstyrning ventilation 20 % 
minskat luftflöde 

833,53 188,80 167,12 137,47 49,02 291,12 

20 % effektivare verksamhetsfläktar 906,31 188,80 167,12 137,47 49,02 363,90 

20 % minskat luftflöde & 20 % förbättrade 
verksamhetsfläktar 

725,05 151,04 133,70 109,98 39,21 291,12 

20 % effektivare tilluftsfläktar 994,71 188,80 208,90 171,84 61,27 363,90 

20 % effektivare frånluftsfläktar 1000,13 236,00 167,12 171,84 61,27 363,90 

 

Tabell F 5: Fördelning av ventilation i kWh under en timme för Kristineberg. 

G2K Ventilation 
totalt 

Tillufts-
fläktar 

Frånlufts-
fläktar 

Fördelnings-
fläktar 

Verksamhets-
fläktar 

Gruvlufts-
uppvärmning 

Nuläge 1930,27 166,67 390,6 339,3 347,06 686,64 

Förbättrad behovsstyrning ventilation 20 % 
minskat luftflöde 

1544,22 133,34 312,48 271,44 277,65 549,31 

20 % effektivare verksamhetsfläktar 1681,54 133,34 312,48 271,44 277,65 686,64 

20 % minskat luftflöde & 20 % förbättrade 
verksamhetsfläktar 

1345,24 106,67 249,98 217,15 222,12 549,31 

20 % effektivare tilluftsfläktar 1896,94 133,34 390,6 339,3 347,06 686,64 

20 % effektivare frånluftsfläktar 1852,15 166,67 312,48 339,3 347,06 686,64 
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En grundläggande energitjänst för gruvorna är att vatten inte översvämmar gruvorna. För att 

produktionen skall fungera krävs att vattenundanhållningen fungerar vilket sker med hjälp av 

pumpar. 

 

Figur F 2: Förändring av energianvändning för respektive del av pumpningen i förhållande till pumpningens 

energianvändning vid olika effektiviseringsåtgärder vid respektive gruva. 

 

 

Figur F 3:Förändring i energianvändning för verksamhetspumpar vid olika effektiviseringsåtgärder. 
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Figur F 4: Procentuell förbättring för verksamhetspumpar vid olika åtgärder. 

 

Tabell Bilaga F 6: Energianvändning för pumpar i Renströmsgruvan i kWh under en genomsnittlig timme. 

G1R Total Verksamhet Uppsamling Reningsverk 

Nuläge 677,02 178,91 466,41 31,7 

20 % minskat flöde 541,62 143,13 373,13 25,36 

20 % förbättrade 
verksamhetspumpar 

547,96 143,13 373,13 31,7 

20 % förbättrade 
uppsamlingspumpar 

583,74 178,91 373,13 31,7 

20 % förbättrade 
reningsverkspumpar 

670,68 178,91 466,41 25,36 

20 % förbättrade 
verksamhetspumpar och 20 
% minskat flöde 

438,36 114,5 298,5 25,36 

 

Tabell F 7:Energianvändning för pumpar i Kristinebergsgruvan i kWh under en genomsnittlig timme. 

G2K Total Verksamhet uppsamling  Reningsv
erk 

ovanjor
d 

Nuläge 642,93 36,91 403,86 145 57,16 

20 % minskat flöde 514,34 29,53 323,09 116 45,73 

20 % förbättrade 
verksamhets-
pumpar 

543,34 29,53 323,09 145 45,73 

20 % förbättrade 
uppsamlings-
pumpar 

550,73 36,91 323,09 145 45,73 

20 % förbättrade 
reningsverks-
pumpar 

613,93 36,91 403,86 116 57,16 

20 % förbättrade 
verksamhets-
pumpar och 20 % 

434,68 23,62 258,47 116 36,58 
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minskat flöde 

20 % förbättrade 
pumpar ovanjord 

631,5 36,91 403,86 145 45,73 

 

Tabell F 8: Energianvändning för pumpar i Maurliden i kWh under en genomsnittlig timme. 

G1M Total verksamhet huvudpump i 
dagbrott 

Renings-
verk 

ovanjor
d 

Nuläge 362 42 200 14 92 

20 % minskat flöde 282,88 33,6 160 11,2 66,88 

20 % förbättrade 
verksamhets-
pumpar 

288,48 33,6 160 14 66,88 

20 % förbättring 
huvudpump i 
dagbrott 

322 42 160 14 92 

20 % förbättrade 
reningsverks-
pumpar 

359,2 42 200 11,2 92 

20 % förbättrade 
verksamhets-
pumpar och 20 % 
minskat flöde 

256,48 33,6 160 14 66,88 

20 % förbättrade 
pumpar ovanjord 

343,6 42 200 14 73,6 

 

Tabell F 9: Energianvändning till pumpning i respektive gruva och snitt för alla gruvor fördelat på olika 

delprocesser. 

Total energi för pumpning G1R G2K G1M Snitt för  
G1M, G1R, G2K 

Nuläge 677,02 642,93 362 560,65 

20 % minskat flöde 541,62 514,34 322 459,32 

20 % förbättrade verksamhetspumpar 547,96 543,34 288,48 459,93 

20 % förbättrade uppsamlingspumpar 583,74 550,73 322 485,49 

20 % förbättrade reningsverkspumpar 670,68 613,93 359,2 547,94 

20 % förbättrade verksamhetspumpar och 
20 % minskat flöde 

438,36 434,68 256,48 376,51 
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Figur F 5: Energifördelning inom produktionsmaskiner i gruvorna (G1M, G1R och G2K) generellt gemensamt 

baserat på energikartläggning (Greencon, 2012) och modellering. 
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Tabell F 10: Energianvändning för produktionsmaskiner vid olika förbättringsåtgärder och nuläget, i kWh för en genomsnittlig timme för Renströmsgruvan. 

G1R Totalt Diesel El Bult Borr Skrotare Betongsprutor 

Nuläge 443,44 98,06 345,38 184,09 100,64 32,15 28,5 

20 % mindre energi på Bult 406,62 98,06 308,56 147,27 100,64 32,15 28,5 

20 % mindre energi på Borr 423,31 98,06 325,25 184,09 80,51 32,15 28,5 

20 % mindre energi på Skrotare 437,01 98,06 338,95 184,09 100,64 25,72 28,5 

20 % mindre energi på Betongsprutare 437,74 98,06 339,68 184,09 100,64 32,15 22,8 

 

Tabell F 11:Energianvändning för produktionsmaskiner vid olika förbättringsåtgärder och nuläget, i kWh för en genomsnittlig timme för Kristinebergsgruvan. 

G2K Totalt Diesel  El Bult Borr Skrotare Betongsprutor 

Nuläge 667,01 276,6 390,41 10,83 260,69 22,33 96,56 

20 % lägre energi på Borriggar 614,87 276,6 338,27 10,83 208,55 22,33 96,56 

20 % lägre energi på Betongsprutor 647,7 276,6 371,1 10,83 260,69 22,33 77,25 

20 % lägre energi på Skrotare 662,54 276,6 385,94 10,83 260,69 17,86 96,56 

20 % lägre energi på Bult 664,84 276,6 388,24 8,66 260,69 22,33 96,56 

 

Tabell F 12: Energianvändning för produktionsmaskiner, i kWh för en genomsnittlig timme för Maurlidengruvan. 

G1M Totalt 

Nuläge 126,67 
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Uppfodringen består av ett antal transporter för att frakta malmen från upphämtningsficka 

utanför brytningsgavel med truckar till krossen (i Renström och Kristineberg) och sedan 

vidare transport med transportband och skipas upp till laven för lagring. I Maurliden sker 

ingen krossning utan all malm fraktas direkt med truck till malmlagret ovanjord.  

 

Figur F 6: Förändring av energianvändning för Renströms uppfodring som helhet vid olika 

energieffektiviseringsåtgärder. 

 

Figur F 7: Förändring av energianvändning för Kristinebergs uppfodring som helhet vid olika 

energieffektiviseringsåtgärder.  
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Tabell F 13: Energianvändning för uppfodring för en standard månad (744h) i kWh vid olika förhållanden för 

Renströmsgruvan. 

G1R uppfodring bil från 
ficka 

Kross 

Nuläge 426981,6 339301,2 46128 

10 % minskad diesel 
användning  

393051,5 305371,1 46128 

Kross på 50 % av total 
effekt vid tomgång 

416224,6 339301,2 35371 

10 % av total effekt vid 
tomgång på krossen 

407619 339301,2 26765,4 

10 % effekt av krossen vid 
tomgång och 10 % mindre 
energi med mer malm på 
bilarna 

373688,9 305371,1 26765,4 

 

Tabell F 14: Energianvändning för uppfodring för en standard månad (744h) i kWh vid olika förhållanden för 

Kristinebergsgruvan. 

G2K uppfodring Bil från 
ficka 

Kross 

Nuläge 1227340 936993,6 47616 

10 % minskad diesel 
användning 

1133640 843294,2 47616 

Kross på 50 % av total 
effekt vid tomgång 

1215756 936993,6 36032 

10 % av total effekt vid 
tomgång på krossen 

1206488 936993,6 26764,8 

10 % mer malm per bil och 
10 % effekt vid tomgång på 
kross 

1112789 843294,2 26764,8 

 

Tabell F 15: Energianvändning för uppfodring för en standard månad (744h) i kWh för Maurliden som det är idag 

och vid en 10 % minskning av energianvändningen. 

G1M total uppfordring 

Nuläge 630688,8 

10 % minskad diesel användning  567619,9 
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Anrikningsverket 

 

Figur Bilaga F 8: Förändring av energianvändningen (kWh) vid Anrikningsverket vid olika åtgärder. 

 

Tabell F 16: Energianvändning (kWh) i Anrikningsverket för respektive linje och totalt vid olika 

effektiviseringsåtgärder för ett genomsnittligt kvartal. 

 G1A  Linje A Linje B Linje C G1A Totalt  
 

Nuläge  2985342 9385472 9070808 21557107 

Ökad malgrad 20 % mer energi till 
kvarnarna 

 3012555 9289565 9356906 21591612 

Minskad malgrad 20 % mindre energi 
till kvarnarna 

 2958129 10216120 9037614 22409632 

20 % förbättrade omrörare  2956211 8908280 8722844 21082921 

20 % förbättrade blåsmaskiner  2985342 9238234 8923570 21212631 

20 % förbättrade kompressorer  2985342 9349381 9034717 21484924 

20 % förbättrade blåsmaskiner och 
omrörare 

 2985342 8754398 8568962 20788445 

 

Tydligast märks i Linje B att en minskad malningsgrad ökar energianvändningen detta beror 

av att Kristinebergsmalmen som anrikas där är mer svårmald och gör att ursprungsläget på 

pumparna är högre än för de andra malmtyperna (Forsberg, 2012), som ger ett större utslag än 

för de övriga linjerna, då pumparna pressas mot sin maxkapacitet. 

För pumpeffekter och malgrad finns det ingen dokumenterad statistik eller schablon värden då 

det inte finns någon speciell standard för att mäta detta så jämförelse med andra 

Anrikningsverk i Sverige och världen är mycket svårt samt att metoder och kvalitet på berg är 

kraftigt varierande mellan olika gruvor vilket gör att det inte finns någon generell statistik att 

grunda detta på (IEA, 2007). I detta konkreta fall finns vissa iakttagelser från de som arbetar 

med driften på Anrikningsverket på Bolidenområdet. Hur detta påverkar den totala 

energianvändningen för Kankbergsmalmen specifikt går inte att förklara från modellens 
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beräkningar eller från det data som finns uppmätt på Anrikningsverket för uppföljning eller 

energikartläggning.  

 

Figur F 9: Förändring i energianvändning totalt för linje A vid olika effektiviseringsåtgärder. 

 

 

Figur F 10: Förändring i energianvändning för linje B vid olika effektiviseringsåtgärder. 

 

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Linje A

P
ro

ce
n

tu
e

ll 
fö

rä
n

d
ri

n
g 

Ökad malgrad 20%mer
energi till kvarnarna

Minskad malgrad

förbättrade omrörare 20%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Linje B

P
ro

ce
n

tu
e

ll 
fö

rä
n

d
ri

n
g 

Ökad malgrad 20%mer
energi till kvarnarna

Minskad malgrad

förbättrade omrörare 20%

förbättrade blåsmaskiner

Förbättrade kompressorer

20% förbättrade
blåsmaskiner och omrörare



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

XXXVII 

 

Figur F 11: Förändring i energianvändning för linje C vid olika effektiviseringsåtgärder. 
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Tabell F 17: Energianvändning för Anrikningsverkets malning vid olika förutsättningar, i kWh för ett genomsnittligt kvartal. 

 Malning G1A Slagg G2K G1R G1M G1N G2E/G2K Linje A Linje B Linje C 

Nuläge 1188053 1916170 1819365 1788403 2620691 91797,38 1188053 3735535 4500892 

Ökad malgrad 20 % mer 
energi till kvarnarna 

1425664 2299404 2183238 2146083 3144830 110156,85 1425664 4482642 5401070 

Minskad malgrad 950442,5 1532936 1455492 1430722 2096553 73437,9 950442,5 2988428 3600713 

20 % förbättrade omrörare 1188053 1916170 1819365 1788403 2620691 91797,38 1188053 3735535 4500892 

20 % förbättrade 
blåsmaskiner 

  1916170 1819365 1788403 2620691 91797,38   3735535 4500892 

20 % förbättrade 
kompressorer 

  1916170 1819365 1788403 2620691 91797,38   3735535 4500892 

20 % förbättrade 
blåsmaskiner och omrörare 

  1916170 1819365 1788403 2620691 91797,38   3735535 4500892 
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Tabell F 18:Flotation vid G1A under ett genomsnittligt kvartal vid olika effektiviseringsåtgärder i kWh. 

 Flotation G1A  Flotation A Flotation B Flotation C 

Nuläge  145656,9 2501445 1739823,6 

Ökad malgrad 20 % mer energi till kvarnarna  116525,5 1908769 1391858,9 

Minskad malgrad  174788,3 3340345,7 2261770,7 

20 % förbättrade omrörare   126721,5 2171491 1614527,1 

20 % förbättrade blåsmaskiner    2354207,1 1592585,5 

20 % förbättrade kompressorer    2501445 1739823,6 

20 % förbättrade blåsmaskiner och omrörare    1790978,5 1274068,4 

 

 

Figur F 12: Förändring i pumpning vid förändring av malningsgrad under ett kvartal i kWh. 

 

Tabell F 19:Pumpning av flöde vid G1A under ett genomsnittligt kvartal vid olika effektiviseringsåtgärder i kWh. 

Pumpning G1A  Pumpning A Pumpning B Pumpning C 

Nuläge  906331,5 1648653,9 1150122,3 

Ökad malgrad 20 % mer energi till 
kvarnarna 

 725065,2 1318923,12 920097,84 

Minskad malgrad  1087597,8 2308115,46 1495158,99 

förbättrade omrörare 20 %  906331,5 1648653,9 1150122,3 

förbättrade blåsmaskiner    1648653,9 1150122,3 

Förbättrade kompressorer    1648653,9 1150122,3 

20 % förbättrade blåsmaskiner och 
omrörare 

   1648653,9 1150122,3 
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BILAGA G - BESKRIVNING AV MODELLENS DELAR 

Modellen är uppbyggd med 4 sektorer för materialflöden i Anrikningsverket, Kristineberg, 

Maurliden och Renström och fyra sektorer för energianvändning för samma enheter som för 

materialflödena. 

ANRIKNINGSVERK G1A 

Avvattning(t) = Avvattning(t - dt) + (rest linje A - Pumpning till Hötjärn linje A) * dt 

INIT Avvattning = 0 

INFLOWS: 

rest linje A = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

Pumpning till Hötjärn linje A   

Avvattning Cu linje B(t) = Avvattning Cu linje B(t - dt) + (Cu separerat) * dt 

INIT Avvattning Cu linje B = 0 

INFLOWS: 

Cu separerat = CuPb separation*(procent Cu linje B*0,01) 

Avvattning Pb linje B(t) = Avvattning Pb linje B(t - dt) + (Pb separerat) * dt 

INIT Avvattning Pb linje B = 0 

INFLOWS: 

Pb separerat = CuPb separation*(procent Pb linje B*0,01) 

CuPb separation(t) = CuPb separation(t - dt) + (Pumpning till CuPb sep - Cu separerat - Pb 

separerat) * dt 

INIT CuPb separation = 0 

INFLOWS: 

Pumpning till CuPb sep = If HISTORY (Transportband från ficka G1R,TIME-1)> 0 THEN 

transit CuPb sep el till avvattning ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Cu separerat = CuPb separation*(procent Cu linje B*0,01) 

Pb separerat = CuPb separation*(procent Pb linje B*0,01) 

CuPb separation linje C(t) = CuPb separation linje C(t - dt) + (Pumpning till  CuPb sep linje C 

- Cu separerat  linje C - Pb separerat  linje C) * dt 

INIT CuPb separation linje C = 0 

INFLOWS: 

Pumpning till  CuPb sep linje C = If HISTORY (Kampanjschema  Linje C,TIME-1) = 2 

THEN transit CuPb sep eller till avvattning linje C ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Cu separerat linje C = CuPb separation linje C*(procent Cu linje C*0,01) 

Pb separerat linje C = CuPb separation linje C*(procent Pb linje C*0,01) 

Cu flotation linje A(t) = Cu flotation linje A(t - dt) + (Pumpning till flotation linje A - rest 

linje A - Koppar utlakat linje A) * dt 

INIT Cu flotation linje A = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 
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 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Pumpning till flotation linje A = Kvarn 2 linje A 

OUTFLOWS: 

rest linje A = CONVEYOR OUTFLOW 

Koppar utlakat linje A = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent koppar som utvinns linje A*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Cu slig linje C(t) = Cu slig linje C(t - dt) + (Cu separerat linje C + till avvattning från 

CuPbsep linje C vid ej G1R malm) * dt 

INIT Cu slig linje C = 0 

INFLOWS: 

Cu separerat linje C = CuPb separation linje C*(procent Cu linje C*0,01) 

till avvattning från CuPbsep linje C vid ej G1R malm = IF HISTORY (Kampanjschema Linje 

C,TIME -1) >2 THEN transit CuPb sep eller till avvattning linje C ELSE 0 

Deponering hötjärn(t) = Deponering hötjärn(t - dt) + (Pumpning till hötjärn linje B + 

Pumpning till hötjärn linje C + Pumpning till Hötjärn linje A) * dt 

INIT Deponering hötjärn = 0 

INFLOWS: 

Pumpning till hötjärn linje B = Uppsamlig överblivet material linje b 

Pumpning till hötjärn linje C = Uppsamlig överblivet material linje c 

Pumpning till Hötjärn linje A  

Ficka för Zn Linje B sligtransport till Skelleftehamn(t) = Ficka för Zn Linje B sligtransport 

till Skelleftehamn(t - dt) + (Zn avlägsnat) * dt 

INIT Ficka för Zn Linje B sligtransport till Skelleftehamn = 0 

INFLOWS: 

Zn avlägsnat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = 0,01*Procent   Zn  linje B 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Ficka för Zn Linje C sligtransport till Skelleftehamn(t) = Ficka för Zn  Linje C sligtransport  

till Skelleftehamn(t - dt) + (Zn avlägsnat linje C) * dt 

INIT Ficka för Zn Linje C sligtransport  till Skelleftehamn = 0 

INFLOWS: 

Zn avlägsnat linje C = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = IF HISTORY (Transportband från  ficka G1N,TIME -1) 

= 0 THEN 0,01*Procent av flödet  som avlägsnats efter  Zn sep linje C ELSE 0 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Flotation CuPb linje B(t) = Flotation CuPb  linje B(t - dt) + (Kvarn 2 Linje b - Transport till 

flotation Zn linje B - CuPb avlägsnat) * dt 

INIT Flotation CuPb linje B = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
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Kvarn 2 Linje b = Malning Kvarn 1 Linje B 

OUTFLOWS: 

Transport till flotation Zn linje B = CONVEYOR OUTFLOW 

CuPb avlägsnat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent av flödet som avlägsnats efter CuPb flotation 

linje B*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Flotation CuPb linje C(t) = Flotation CuPb linje C(t - dt) + (kvarn 2 linje C - Transport till 

flotation Zn linje C - CuPb avlägsnat linje C) * dt 

INIT Flotation CuPb  linje C = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

kvarn 2 linje C = Kvarn 1 Linje C 

OUTFLOWS: 

Transport till flotation Zn linje C = CONVEYOR OUTFLOW 

CuPb avlägsnat linje C = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = IF HISTORY (Transportband från ficka G1N, TIME-1) = 

0 THEN procent av flödet som avlägsnats efter CuPb flotation linje C*0,01 ELSE 0 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Flotation Zn linje B(t) = Flotation Zn linje B(t - dt) + (Transport till flotation Zn linje B - 

transport från Zn linje B - Zn avlägsnat) * dt 

INIT Flotation Zn linje B = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Transport till flotation Zn linje B = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

transport från Zn linje B = CONVEYOR OUTFLOW 

Zn avlägsnat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = 0,01*Procent   Zn  linje B 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Flotation Zn linje C(t) = Flotation Zn linje C(t - dt) + (Transport till flotation Zn linje C - 

transport från Zn linje C vägval - Zn avlägsnat linje C) * dt 

INIT Flotation Zn linje C = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Transport till flotation Zn linje C = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

transport från Zn linje C vägval = CONVEYOR OUTFLOW 
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Zn avlägsnat linje C = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = IF HISTORY (Transportband från ficka G1N, TIME -1) 

= 0 THEN 0,01*Procent av flödet som avlägsnats efter Zn sep linje C ELSE 0 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Guld(t) = Guld(t - dt) + (mängd guld utlakat) * dt 

INIT Guld = 0 

INFLOWS: 

mängd guld utlakat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent guld utvunnet*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Guldlakning(t) = Guldlakning(t - dt) + (Till guldlakning - Till avvattning från guldlakning - 

mängd utlakad guld linje B) * dt 

INIT Guldlakning = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Till guldlakning = 0 

OUTFLOWS: 

Till avvattning från guldlakning = CONVEYOR OUTFLOW 

mängd utlakad guld linje B = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent guld utvunnet linje b*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Guldlakning linje C(t) = Guldlakning linje C(t - dt) + (Till Guldlakning linje C - Till tellur 

från guldlakning - mängd guld utlakat) * dt 

INIT Guldlakning linje C = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Till Guldlakning linje C = IF HISTORY (Kampanjschema Linje C,TIME-2) THEN Transit 

efter Zn sep linje  C ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Till tellur från guldlakning = CONVEYOR OUTFLOW 

mängd guld utlakat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent guld utvunnet*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Guld linje B(t) = Guld linje B(t - dt) + (mängd utlakad guld linje B) * dt 

INIT Guld linje B = 0 

INFLOWS: 

mängd utlakad guld linje B = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent guld utvunnet linje b*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Kopparslig linje A(t) = Kopparslig linje A(t - dt) + (Koppar utlakat linje A) * dt 
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INIT Kopparslig linje A = 0 

INFLOWS: 

Koppar utlakat linje A = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent koppar som utvinns linje A*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Kross på G1A(t) = Kross på G1A(t - dt) + (Transportband från ficka G1N + Transport från 

ficka G1M - Transportband från kross G1A) * dt 

INIT Kross på G1A = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Transportband från ficka G1N = IF Kampanjschema Linje C =13 THEN Kvarn medel för 

G1N malm ELSE 0 

Transport från ficka G1M = IF Kampanjschema Linje C =8 THEN Kvarnmedel för G1M 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transportband från kross G1A = CONVEYOR OUTFLOW 

Kvarn 1 Linje A(t) = Kvarn 1 Linje A(t - dt) + (Transport till Linje A - Transportband till 

kvarn 2 linje A) * dt 

INIT Kvarn 1 Linje A = 0 

 COOK TIME = 1 

 CAPACITY = 1 

 FILL TIME = INF 

INFLOWS: 

Transport till Linje A = 14,93 

OUTFLOWS: 

Transportband till kvarn 2 linje A = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME, ZERO 

OTHERWISE 

Kvarn 1 Linje C(t) = Kvarn 1 Linje C(t - dt) + (Transportband från kross G1A + 

Transprotband från ficka G2E - kvarn 2 linje C) * dt 

INIT Kvarn 1 Linje C = 0 

INFLOWS: 

Transportband från kross G1A = CONVEYOR OUTFLOW 

Transprotband från ficka G2E = IF Kampanjschema Linje C =9 THEN Kvarn medel för G2E 

ELSE 0 

DOCUMENT: senaste 2,5åren har G2E malm körts en gång a 31dagar, 31/2,5= 296h 

per år 

OUTFLOWS: 

kvarn 2 linje C = Kvarn 1 Linje C 

Kvarn 2 linje A(t) = Kvarn 2 linje A(t - dt) + (Transportband till kvarn 2 linje A - Pumpning 

till flotation linje A) * dt 

INIT Kvarn 2 linje A = 0 

INFLOWS: 
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Transportband till kvarn 2 linje A = CONTENTS OF OVEN AFTER COOK TIME,ZERO 

OTHERWISE 

OUTFLOWS: 

Pumpning till flotation linje A = Kvarn 2 linje A 

Lagring av återfyllningssand(t) = Lagring av återfyllningssand(t - dt) + (Återfyllningssand + 

Återfyllningssand LINJE C - Transport med returbil till G2K - Transport med 

returbil till G1R) * dt 

INIT Lagring av återfyllningssand = 0 

INFLOWS: 

Återfyllningssand = IF Transportband från ficka G2K<0 THEN 7,2 ELSE 0 

Återfyllningssand LINJE C = IF Kampanjschema Linje C =3 THEN 7,2 ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transport med returbil till G2K = 0 

Transport med returbil till G1R = 0 

Malning Kvarn  1 Linje B(t) = Malning Kvarn  1 Linje B(t - dt) + (Transportband från ficka 

G1R + Transportband från ficka G2K - Kvarn 2 Linje b) * dt 

INIT Malning Kvarn 1 Linje B = 0 

INFLOWS: 

Transportband från ficka G1R = IF counter G1R eller G2K som går i verket<241 THEN In till 

kvarn per timme G1R ELSE 0 

Transportband från ficka G2K = IF counter G1R eller G2K som går i verket> 240 THEN In 

till kvarn  per timme G2K ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Kvarn 2 Linje b = Malning Kvarn  1 Linje B 

Pb slig linje C(t) = Pb slig linje C(t - dt) + (Pb separerat linje C) * dt 

INIT Pb slig linje C = 0 

INFLOWS: 

Pb separerat linje C = CuPb separation linje C*(procent Pb linje C*0,01) 

Tellur(t) = Tellur(t - dt) + (mängd utlakad tellur) * dt 

INIT Tellur = 0 

INFLOWS: 

Mängd utlakad tellur = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent tellur från G1N*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Tellurlakning(t) = Tellurlakning(t - dt) + (Till tellur från guldlakning - Till avvattning från 

tellur linje C - mängdutlakad tellur) * dt 

INIT Tellurlakning = 0 

 TRANSIT TIME = 1  

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Till tellur från guldlakning = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

Till avvattning från tellur linje C = CONVEYOR OUTFLOW 
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mängdutlakad tellur = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent tellur från G1N*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

Tömning inlast ficka slagg(t) = Tömning inlast ficka slagg(t - dt) + (Slaggtransport från 

Rönnskär - Transport till Linje A) * dt 

INIT Tömning inlast ficka slagg = 0 

INFLOWS: 

Slaggtransport från Rönnskär = medel ton infrakt från Rönnskär 

OUTFLOWS: 

Transport till Linje A = 14,93 

Tömning inslast ficka G2E(t) = Tömning inlast ficka G2E(t - dt) + (Malmtransport från G2E - 

Transprotband från ficka G2E) * dt 

INIT Tömning inlast ficka G2E = 0 

INFLOWS: 

Malmtransport från G2E = IF Kampanjschema Linje C =9 THEN inlevererat från G2E ton 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transportband från ficka G2E = IF Kampanjschema Linje C =9 THEN Kvarn medel för G2E 

ELSE 0 

DOCUMENT: senaste 2,5åren har G2E malm körts en gång a 31dagar, därför 

31/2,5= 296h per år 

Tömning inlast ficka G1M(t) = Tömning inlast ficka G1M(t - dt) + (Malmtransport från G1M 

- Transport från ficka G1M) * dt 

INIT Tömning inlast ficka G1M = 0 

INFLOWS: 

Malmtransport från G1M = IF Kampanjschema Linje C= 8 THEN ton medel inlevererat från 

G1M ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transport från ficka G1M = IF Kampanjschema Linje C =8 THEN Kvarnmedel för G1M 

ELSE 0 

Tömning inlast ficka G2K(t) = Tömning inlast ficka G2K(t - dt) + (Malmtransport från G2K - 

Transportband från ficka G2K) * dt 

INIT Tömning inlast ficka G2K = 0 

INFLOWS: 

Malmtransport från G2K = medel som inleverans i timmen från G2K ton 

OUTFLOWS: 

Transportband från ficka G2K = IF counter G1R eller G2K som går i verket> 240 THEN In 

till kvarn per timme G2K ELSE 0 

Tömning inlast ficka G1R(t) = Tömning inlast ficka G1R(t - dt) + (Malmtransport från G1R - 

Transportband från ficka G1R) * dt 

INIT Tömning inlast ficka G1R = 160*103 

INFLOWS: 

Malmtransport från G1R = medel som inlevereras i timmen från G1R ton 

OUTFLOWS: 
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Transportband från ficka G1R = IF counter G1R eller G2K som går i verket<241 THEN In till 

kvarn per timme G1R ELSE 0 

Tömning inlast ficka G1N(t) = Tömning inlast ficka G1N(t - dt) + (Malmtransport från G1N - 

Transportband från ficka G1N) * dt 

INIT Tömning inlast ficka G1N = 108 

INFLOWS: 

Malmtransport från G1N = If Kampanjschema Linje C =13 THEN tonnage inlevererat medel 

från G1N ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transportband från ficka G1N = IF Kampanjschema Linje C =13 THEN Kvarn medel för 

G1N malm ELSE 0 

transit CuPb sep eller till avvattning linje C(t) = transit CuPb sep eller till avvattning linje C(t 

- dt) + (CuPb avlägsnat linje C - till avvattning från CuPbsep linje C vid ej G1R 

malm - Pumpning till CuPb sep linje C) * dt 

INIT transit CuPb sep eller till avvattning linje C = 0 

INFLOWS: 

CuPb avlägsnat linje C = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = IF HISTORY (Transportband från ficka G1N,TIME-1) = 

0 THEN procent av flödet  som avlägsnats efter  CuPb flotation linje C*0,01 ELSE 0 

 NO-LEAK ZONE = 0 

OUTFLOWS: 

till avvattning från CuPbsep linje C vid ej G1R malm = IF HISTORY (Kampanjschema Linje 

C,TIME -1) >2 THEN transit CuPb sep eller till avvattning linje C ELSE 0 

Pumpning till CuPb sep linje C = If HISTORY (Kampanjschema Linje C,TIME-1) = 2 THEN 

transit CuPb sep eller till avvattning linje C ELSE 0 

transit CuPb sep el till avvattning(t) = transit CuPb sep el till avvattning(t - dt) + (CuPb 

avlägsnat - till avvattning från CuPbsep - Pumpning till CuPb sep) * dt 

INIT transit CuPb sep el till avvattning = 0 

INFLOWS: 

CuPb avlägsnat = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = procent av flödet som avlägsnats efter  CuPb flotation 

linje B*0,01 

 NO-LEAK ZONE = 0 

OUTFLOWS: 

till avvattning från CuPbsep = IF Transportband från ficka G1R= 0 THEN transit CuPb sep el 

till avvattning ELSE 0 

Pumpning till CuPb sep = If HISTORY (Transportband från ficka G1R,TIME-1)> 0 THEN 

transit CuPb sep el till avvattning ELSE 0 

Transit efter Zn sep linje B(t) = Transit efter Zn sep linje B(t - dt) + (transport från Zn linje B 

- Till guldlakning - Pumpning till avvattning från Zn sep linje B) * dt 

INIT Transit efter Zn sep linje B = 0 

INFLOWS: 

transport från Zn linje B = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 
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Till guldlakning = 0 

Pumpning till avvattning från Zn sep linje B = IF Till guldlakning <1 THEN Transit efter Zn 

sep linje B ELSE 0 

Transit efter Zn sep linje C(t) = Transit efter Zn sep linje  C(t - dt) + (transport från Zn linje C 

vägval - Till Guldlakning  linje C - Pumpning till  avvattning från Zn  separation 

linje C) * dt 

INIT Transit efter Zn sep linje C = 0 

INFLOWS: 

transport från Zn linje C vägval = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

Till Guldlakning linje C = IF HISTORY (Kampanjschema Linje C,TIME-2) THEN Transit 

efter Zn sep linje C ELSE 0 

Pumpning till avvattning från Zn separation linje C = IF Till Guldlakning linje C <1 THEN 

Transit efter Zn sep linje C ELSE 0 

Uppsamling överblivet material linje b(t) = Uppsamling överblivet material linje b(t - dt) + 

(till avvattning från CuPbsep + Pumpning till avvattning från Zn sep linje B + Till 

avvattning från guldlakning - Återfyllningssand - Pumpning till hötjärn linje B) * dt 

INIT Uppsamling överblivet material linje b = 0 

INFLOWS: 

till avvattning från CuPbsep = IF Transportband från ficka G1R= 0 THEN transit CuPb sep el 

till avvattning ELSE 0 

Pumpning till avvattning från Zn sep linje B = IF Till guldlakning <1 THEN Transit efter Zn 

sep linje B ELSE 0 

Till avvattning från guldlakning = CONVEYOR OUTFLOW 

OUTFLOWS: 

Återfyllningssand = IF Transportband från ficka G2K<0 THEN 7,2 ELSE 0 

Pumpning till hötjärn linje B = Uppsamling överblivet material linje b 

Uppsamling överblivet material linje c(t) = Uppsamling överblivet material linje c(t - dt) + 

(Till avvattning från tellur linje C + Pumpning till avvattning från Zn separation linje 

C - Återfyllningssand LINJE C - Pumpning till hötjärn linje C) * dt 

INIT Uppsamling överblivet material linje c = 0 

INFLOWS: 

Till avvattning från tellur linje C = CONVEYOR OUTFLOW 

Pumpning till avvattning från Zn separation linje C = IF Till Guldlakning linje C <1 THEN 

Transit efter Zn sep linje C ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Återfyllningssand LINJE C = IF Kampanjschema Linje C =3 THEN 7,2 ELSE 0 

Pumpning till hötjärn linje C = Uppsamling överblivet material linje c 

counter G1R eller G2K som går i verket = COUNTER(1,673) 

DOCUMENT: 10 + 18dagar i timmar 

inlevererat från G2E ton = 49,31 

In till kvarn per timme G1R = 103,99 

In till kvarn per timme G2K = 104,86 

Kvarnmedel för G1M = 106,8917 
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Kvarn medel för G1N malm = 84,6 

Kvarn medel för G2E = 92,28 

DOCUMENT: värde från linje b 2012 ingen malm har tidigare körts från G2E på 

linje C som det nu ska göras 

medel som inlevereras i timmen från G2K ton = 90,57 

medel som inlevereras i timmen från G1R ton = 37,13 

DOCUMENT: medel som leverats in 

medel ton infrakt från Rönnskär = 19,5 

DOCUMENT: Medelvärde av totalt inlevererat under 2010 och 2011 

procent av flödet som avlägsnats efter CuPb flotation linje B = 5 

procent av flödet som avlägsnats efter CuPb flotation linje C = 5 

Procent av flödet som avlägsnats efter Zn sep linje C = 5 

procent Cu linje B = 70 

procent Cu linje C = 70 

procent guld utvunnet linje b = 0 

procent guld utvunnet = 0,009055 

procent koppar som utvinns linje A = 2 

procent Pb linje B = 30 

procent Pb linje C = 30 

procent tellur från G1N = 0,000286 

Procent Zn linje B = 5 

tonnage inlevererat medel från G1N = 107,55 

ton medel inlevererat från G1M = 73,93 

Kampanjschema Linje C = GRAPH(TIME) 

1-1123=8,1124-2012=13,2012-2076= 9,2077-2190=1  

8 = Kankbergsmalm 

9 = Einarsonmalm från Kristineberg 

13 = Maurlidenmalm 

1 = stopp för reparationer   

 

Energi G1A Linje A 

Total energi linje A(t) = Total energi linje A(t - dt) + (Malning + Flotation + Pumpar + 

Övrigt) * dt 

INIT Total energi linje A = 0 

INFLOWS: 

Malning = kwh per ton slagg*medel ton infrakt från Rönnskär*Omvandling till decimal ökad 

malgrad linje a*Omvandling till decimal a minskad malning 

Flotation = 66,51*omvandling till decimal förbättrade omrörare A*omvandling till decimal 

flotation och pumpar linje A*omvandling till decimal för flotation och pump 

minskad malgrad A 

Pumpar = 413,85*omvandling till decimal flotation och pumpar linje A*omvandling till 

decimal för flotation och pump minskad malgrad A 

Övrigt = 340,32 

kwh per ton slagg = 27,82 
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omvandling till decimal förbättrade omrörare A = IF procentuell förbättring omrörare>0 

THEN (107-procentuell förbättring omrörare)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal för flotation och pump minskad malgrad A = IF procent energi 

minskning för minskad malgrad>0 THEN (procent energi minskning för minskad 

malgrad+100)*0,01 ELSE 1 

Omvandling till decimal a minskad malning = IF procent energi minskning för minskad 

malgrad> 0 THEN (100-procent energi minskning för minskad malgrad)*0,01 ELSE 

1 

omvandling till decimal flotation och pumpar linje A = IF procentuell ökad energi för högre 

malgrad A>0 THEN (100-procentuell ökad energi för högre malgrad A)*0,01 ELSE 

1 

Omvandling till decimal ökad malgrad linje a = IF procentuell ökad energi för högre malgrad 

A> 0 THEN (procentuell ökad energi för högre malgrad A+100)*0,01 ELSE 1 

procentuell förbättring omrörare = 0 

procentuell ökad energi för högre malgrad A = 0 

procent energi minskning för minskad malgrad = 0 

 

Energi G1A Linje B 

Energianvändning Flotation Linje B(t) = Energianvändning Flotation Linje B(t - dt) + 

(Flotation linje B) * dt 

INIT Energianvändning Flotation Linje B = 0 

INFLOWS: 

Flotation linje B = ((Flotation CuPb linje B+Flotation separation CuPb linje B+flotation Zn 

linje B energianvändning)*omvandling till decimal vid energiökning B följd 

effekter*((107-förbättrade omrörare linje B)*0,01)+Blåsmaskiner)*procent 

omvandlat till decimal linje B malning 

Energi Pumpning totalt linje B(t) = Energi Pumpning totalt linje B(t - dt) + (Pumpning linje b) 

* dt 

INIT Energi Pumpning totalt linje B = 0 

INFLOWS: 

Pumpning linje b = (728,19+pumpar lakverket linje Bb)*omvandling till decimal vid 

energiökning B följd effekter*procent omvandlat till decimal linje B malning 

Energi totalt övriga processer linje B(t) = Energi totalt övriga processer linje B(t - dt) + 

(Kompressorer linje b + övrigt linje b) * dt 

INIT Energi totalt övriga processer linje B = 0 

INFLOWS: 

Kompressorer linje b = IF Minskat läckage kompressorer> 0 THEN 82,40*((100-Minskat 

läckage kompressorer)*0,01)*omvandling till decimal vid energiökning B följd 

effekter ELSE 82,40*omvandling till decimal vid energiökning B  följd effekter 

DOCUMENT: hänsyn tas ej till olika värden beroende på malm 

övrigt linje b = 585,3+69,89 

DOCUMENT: Alla energislag för pressfilter, fläktar, värme, övrigt  

Energi totalt malning Linje B(t) = Energi totalt malning Linje B(t - dt) + (Malning linje b) * dt 

INIT Energi totalt malning Linje B = 0 
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INFLOWS: 

Malning linje b = IF Transportband från ficka G1R>0 THEN Kvarnar G1R 

malm*Omvandling till decimal energiökning malning B*decimal för mindre energi 

malning ELSE Kvarnar G2K*Omvandling till decimal energiökning malning 

B*decimal för mindre energi malning 

Blåsmaskiner = IF procentuell förbättring blåsmaskiner>0 THEN (86,2+blåsmaskiner lakverk 

linje B)*((100-procentuell förbättring blåsmaskiner)*0,01) ELSE 86,2+blåsmaskiner 

lakverk linje B 

blåsmaskiner lakverk linje B = 249,96 

decimal för mindre energi malning = IF procentuell förbättring än kartläggning Linje B 

Malning> 0 THEN (100-procentuell förbättring än kartläggning Linje B 

Malning)*0,01 ELSE 1 

Energianvändning totalt Linje B = Energi Pumpning totalt linje B + Energi totalt malning 

Linje B + Energi totalt övriga processer linje B + Energianvändning Flotation Linje 

B 

Flotation separation CuPb linje B = 24,7 

flotation Zn linje B energianvändning = 486,72 

Flotation CuPb linje B = 241,9 

förbättrade omrörare linje B = 0 

Kvarnar G1R malm = In till kvarn per timme G1R*kWh per ton G1R malning 

Kvarnar G2K = In till kvarn per timme G2K*kWh per ton för malning G2K 

kWh per ton för malning G2K = 14,1 

kWh per ton G1R malning = 19,57 

Minskat läckage kompressorer = 0 

Omvandling till decimal energiökning malning B = IF Procentuell Energiökning malning linje 

B > 0 THEN (Procentuell Energiökning malning linje B+100)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal vid energiökning B följd effekter = IF Procentuell Energiökning 

malning linje B> 0 THEN (100-Procentuell Energiökning malning linje B)*0,01 

ELSE 1 

procentuell förbättring än kartläggning Linje B Malning = 20 

procentuell förbättring blåsmaskiner = 0 

Procentuell Energiökning malning linje B = 0 

procent omvandlat till decimal linje B malning = If procentuell förbättring än kartläggning 

Linje B Malning> 0 THEN (procentuell förbättring än kartläggning Linje B 

Malning*0,01)+1,2 ELSE 1 

pumpar lakverket linje Bb = 24,62 

 

Energi G1A linje C 

Energi Flotation linje C(t) = Energi Flotation linje C(t - dt) + (Flotation linje C) * dt 

INIT Energi Flotation linje C = 0 

INFLOWS: 

Flotation linje C = IF Förbättrade omrörare linje C >0 THEN ((Flotation CuPb linje C + 

Flotation separation CuPb linje C + flotation Zn linje C)*((107-Förbättrade omrörare 

linje C)*0,01)+Blåsmaskiner linje C + Flotation lakverk)*omvandlig till decimal 
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synergieffekter energiminskning kvarnar*omvandling till  decimal pga  minskad 

malgrad ELSE (Blåsmaskiner  linje C + Flotation  CuPb linje C + Flotation 

separation CuPb linje C + flotation Zn  linje C + Flotation lakverk)*(omvandlig till  

decimal synergieffekter  energiminskning kvarnar)*omvandling till  decimal pga  

minskad malgrad 

Energi krossning(t) = Energi krossning(t - dt) + (Krossning på verket) * dt 

INIT Energi krossning = 0 

INFLOWS: 

Krossning på verket = IF Kampanjschema Linje C = 13 OR 8 THEN 60 ELSE 0 

DOCUMENT: Medelvärdet för krossarna i G1R och G2K 

Energi övriga processer linje C(t) = Energi övriga processer linje C(t - dt) + (övrigt linje C + 

Kompressorer  linje C) * dt 

INIT Energi övriga processer linje C = 0 

INFLOWS: 

övrigt linje C = 542,31+82,4 

DOCUMENT: Alla energislag för band/matare, pressfilter, fläktar, värme och övrigt  

Kompressorer linje C = IF Minskat läckage kompressorer Linje C > 0 THEN 

82,40*omvandling till decimal synergieffekter energiminskning kvarnar*((100-

Minskat läckage kompressorer Linje C)*0,01) ELSE 82,40*omvandling till  decimal 

synergieffekter  energiminskning kvarnar 

DOCUMENT: hänsyn tas ej till olika värden beroende på malm, mängden malm per 

timme tas det hänsyn till 

Energi pumpning linje C(t) = Energi pumpning linje C(t - dt) + (Pumpning linje C) * dt 

INIT Energi pumpning linje C = 0 

INFLOWS: 

Pumpning linje C = (500,55+pumpar lakverket)*omvandlig till decimal, synergieffekter 

energiminskning kvarnar*omvandling till decimal pga minskad malgrad 

Energi malning Linje C(t) = Energi malning Linje C(t - dt) + (Malning linje C) * dt 

INIT Energi malning Linje C = 0 

INFLOWS: 

Malning linje C = IF Kampanjschema Linje C =13 THEN Kvarnar G1N malm*procent 

omvandlat till decimal linje C malning*omvandling till rate för malning ELSE IF 

Kampanjschema Linje C= 8 THEN Kvarnar G1M*procent omvandlat till decimal 

linje C malning*omvandling till rate för malning ELSE IF Kampanjschema Linje C 

= 9 THEN Kvarnar G2E*procent omvandlat till decimal linje C 

malning*omvandling till rate för malning ELSE 0 

blåsmaskiner lakverk = 249,96 

Blåsmaskiner linje C = IF Effektivisering blåsmaskiner>0 THEN (86,2+blåsmaskiner 

lakverk)*((100-Effektivisering blåsmaskiner)*0,01) ELSE 86,2+blåsmaskiner 

lakverk 

Effektivisering blåsmaskiner = 0 

Energianvändning total Linje C = Energi pumpning linje C+Energi malning Linje C+Energi 

övriga processer linje C+Energi krossning+Energi Flotation linje C 

Flotation lakverk = 18,18 
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DOCUMENT: all flotation lakverket förekommer ej på B linje därför 

Flotation separation CuPb linje C = 49,3 

flotation Zn linje C = 41,9 

Flotation CuPb linje C = 348,9 

Förbättrade omrörare linje C = 0 

Kvarnar G1M = kWh per ton för malning G1M både kvarn A och B 2*Kvarnmedel för G1M 

Kvarnar G1N malm = Kvarn medel för G1N malm*kWh per ton G1N malning 

Kvarnar G2E = Kvarn medel för G2E*kWh per ton malning G2E 

kWh per ton för malning G1M både kvarn A och B 2 = 18,82 

kWh per ton G1N malning = 27,56 

kWh per ton malning G2E = 15,79 

Minskat läckage kompressorer Linje C = 0 

omvandling till decimal, synergieffekter energiminskning kvarnar = IF procent energiökning 

kvarnar> 0 THEN (90-procent energiökning kvarnar)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal pga minskad malgrad = IF procentuell energiminskning Linje C 

Malning> 0 THEN (procentuell energiminskning Linje C Malning*0,01)+1,1 ELSE 

1 

omvandling till rate för malning = IF procent energiökning kvarnar> 0 THEN (procent 

energiökning kvarnar+100)*0,01 ELSE 1 

procentuell energiminskning Linje C Malning = 0 

procent omvandlat till decimal linje C malning = If procentuell energiminskning Linje C 

Malning=0 THEN 1 ELSE (100-procentuell energiminskning Linje C Malning)*0,01 

procent energiökning kvarnar = 0 

pumpar lakverket = 24,62 

 

Energi G2K 

energi övrigt G2K(t) = energi övrigt G2K(t - dt) + (Övrig energi G2K) * dt 

INIT energi övrigt G2K = 0 

INFLOWS: 

Övrig energi G2K = Diesel övrigt G2K+Elenergi övrigt G2K 

Energi produktionsmaskiner G2K(t) = Energi produktionsmaskiner G2K(t - dt) + 

(Produktionsmaskiner) * dt 

INIT Energi produktionsmaskiner G2K = 0 

INFLOWS: 

Produktionsmaskiner = El produktion G2K+Diesel produktionsmaskiner G2K 

Energi pumpning G2K(t) = Energi pumpning G2K(t - dt) + (Pumpning G2K) * dt 

INIT Energi pumpning G2K = 0 

INFLOWS: 

Pumpning G2K = Pumpar i verksamheten+Pumpar oj G2K+Uppsamlingspumpar G2K 

+Pumpar reningsverk 

DOCUMENT: kWh 

energi uppfodring G2K(t) = energi uppfodring G2K(t - dt) + (Uppfodring G2K) * dt 

INIT energi uppfodring G2K = 0 

INFLOWS: 
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Uppfodring G2K = frekvensstyrning Kross+Transportband G2K+Bil från ficka till kross 

G2K+Bergsspel 

energi uppvärmning G2K(t) = energi uppvärmning G2K(t - dt) + (Uppvärmning G2K) * dt 

INIT energi uppvärmning G2K = 0 

INFLOWS: 

Uppvärmning G2K = Elenergi till uppvärmning 

energi ventilation G2K(t) = energi ventilation G2K(t - dt) + (Ventilation G2K) * dt 

INIT energi ventilation G2K = 0 

INFLOWS: 

Ventilation G2K = (Fläktar i verksamhet + fördelningsfläktar + Frånluftsfläktar + 

Tilluftsfläktar + Gasol till uppvärmning gruvluftuppvärmning)*((100-procent 

minskad dieselanvändning till kross G2K)*0,01) 

DOCUMENT: Kartläggningsvärdet 

Bergsspel = 266,25 

DOCUMENT: inkl personspelet 

Betongsprutor = 96,56*omvandling till decimal betongsprutor G2K 

DOCUMENT: inkl betongfabrik 

Bil från ficka till kross G2K = IF procent minskad dieselanvändning till kross G2K> 0 THEN 

1259,4*((100-procent minskad dieselanvändning till kross G2K)*0,01) ELSE 1259,4 

DOCUMENT: Siffra från energifördelning och nyckeltal utfall 2011 

Borriggar = 260,69*omvandling till decimal borriggar G2K 

Bultsättare = 10,83*omvandling till decimal bultsättare G2K 

Diesel övrigt G2K = 183,90 

Diesel produktionsmaskiner G2K = 276,60 

Elenergi övrigt G2K = 230,11 

DOCUMENT: resten som inte är betydande är med för att få totalen rätt, 

Tryckluft a' 29,11/h 

918+1782+1620+3564+648+1080+432+810 (ej brandpump inkluderat i oj pumpar,) 

Elenergi till uppvärmning = 140 

DOCUMENT: 594+1080+648+2970+2268+2970 totalt under mätperiod, 

El produktion G2K = Borriggar+Bultsättare+Skrotare+Betongsprutor 

Energi totalt G2K = energi övrigt G2K+Energi pumpning G2K+energi uppfodring 

G2K+energi uppvärmning G2K+energi ventilation G2K+Energi 

produktionsmaskiner G2K 

Fläktar i verksamhet = 347,06*Omvandling till decimal minskat flöde*omvandling till 

decimal verksamhetsfläktar 

fördelningsfläktar = 339,3*Omvandling till decimal minskat flöde*omvandling till decimal 

verksamhetsfläktar 

Frånluftsfläktar = 390,6*omvandling till decimal frånluftsfläktar*Omvandling till decimal 

minskat flöde*omvandling till decimal verksamhetsfläktar 

DOCUMENT: 390,6 från kartläggningen 3st 315kw 

frekvensstryning Kross = IF Procentuell till decimal kross= 1 THEN kross G2K ELSE IF 

Krossning G2K=0 THEN kross G2K* Procentuell till decimal kross ELSE kross 

G2K 
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Gasol till uppvärmning gruvluftuppvärmning = 686,64*Omvandling till decimal minskat 

flöde 

kross G2K = 64 

Minskat vattenflöde % G2K = 0 

Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande = (100-Minskat vattenflöde % G2K)*0,01 

omvandling till decimal tilluftsfläktar = IF procentuell Förbättring tilluftsfläktar G2K> 0 

THEN (100-procentuell Förbättring tilluftsfläktar G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal betongsprutor G2K = IF procentuell förbättring Betongsprutor G2K> 

0 THEN (100-procentuell förbättring Betongsprutor G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal borriggar G2K = IF procentuell förbättring borriggar G2K > 0 THEN 

(100-procentuell förbättring borriggar G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal bultsättare G2K =  IF procentuell förbättring bultsättare G2K > 0 

THEN (100-procentuell förbättring bultsättare G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal frånluftsfläktar = IF procentuell Förbättring frånluftsfläktar G2K > 0 

THEN (100-procentuell Förbättring frånluftsfläktar G2K)*0,01 ELSE 1 

Omvandling till decimal minskat flöde = IF procentuell minskat luft flöde G2K >0 THEN 

(100-procentuell minskat luft flöde G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal verksamhetsfläktar = IF procentuell minskning verksamhetsfläktar>0 

THEN (100-procentuell minskning verksamhetsfläktar)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal verksamhetspumpar g2k = IF procentuell förbättring 

verksamhetspumpar g2k > 0 THEN (100-procentuell förbättring verksamhetspumpar 

g2k)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal pumpar ovanjord g2k = IF procentuell förbättring pumpar ovanjord 

g2k > 0 THEN (100-procentuell förbättring pumpar ovanjord g2k)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal uppsamlingspumpar G2K = IF procentuellförbättring uppsamlings 

pumpar g2k > 0 THEN (100-procentuellförbättring uppsamlings pumpar g2k)*0,01 

ELSE 1 

omvandling till decimal skrotare G2K = IF procentuell förbättring skrotare G2K > 0 THEN 

(100-procentuell förbättring skrotare G2K)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal pumpar reningsverk g2k = IF procentuell förbättring pumpar 

reningsverk g2k > 0 THEN (100-procentuell förbättring pumpar reningsverk 

g2k)*0,01 ELSE 1 

procentuellförbättring uppsamlings pumpar g2k = 0 

procentuell förbättring Betongsprutor G2K = 0 

procentuell förbättring bultsättare G2K = 0 

procentuell Förbättring frånluftsfläktar G2K = 0 

procentuell förbättring pumpar ovanjord g2k = 0 

procentuell förbättring pumpar reningsverk g2k = 0 

procentuell Förbättring tilluftsfläktar G2K = 0 

procentuell förbättring borriggar G2K = 0 

procentuell förbättring skrotare G2K = 0 

procentuell förbättring verksamhetspumpar g2k = 0 

procentuell minskat luft flöde G2K = 0 

procentuell minskning verksamhetsfläktar = 0 
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Procentuell minskning vid tomgång av kross = 0 

Procentuell till decimal kross = IF Procentuell minskning vid tomgång av kross> 0 THEN 

(100-Procentuell minskning vid tomgång av kross)*0,01 ELSE 1 

procent minskad dieselanvändning till kross G2K = 0 

Pumpar i verksamheten = 36,91*omvandling till decimal verksamhetspumpar 

g2k*Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande 

Pumpar ovanjord G2K = 57,16*omvandling till decimal uppsamlingspumpar 

G2K*omvandling till decimal pumpar ovanjord g2k*omvandling till decimal 

verksamhetspumpar g2k*Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande 

DOCUMENT: damm, råvatten och brandpump 

Pumpar reningsverk = 145*omvandling till decimal pumpar reningsverk g2k*Omvandlat 

minskat flöde till decimal kvarvarande 

Skrotare = 22,33*omvandling till decimal skrotare G2K 

Tilluftsfläktar = 166,67*omvandling till decimal tilluftsfläktar*Omvandling till decimal 

minskat flöde*omvandling till decimal verksamhetsfläktar 

Transportband G2K = 60 

Uppsamlingspumpar G2K = 403,86*omvandling till decimal uppsamlingspumpar 

G2K*omvandling till decimal verksamhetspumpar g2k*Omvandlat minskat flöde till 

decimal kvarvarande 

 

Energianvändning G1M 

Total energianvändning G1M(t) = Total energianvändning G1M(t - dt) + (Pumpning G1M + 

Uppfodring G1M + Produktions maskiner G1M + Uppvärmning G1M) * dt 

INIT Total energianvändning G1M = 0 

INFLOWS: 

Pumpning G1M = IF SWITCH pumpar enligt kartläggning = 0 THEN kWh Pumpar för 

dagvatten G1M+kWh Pumpar för transport till reningsverk G1M+kWh Pumpar i 

dagbrottet G1M+kWh pumpar ovanjord G1M+Huvudpump i dagbrottet ELSE 357 

DOCUMENT: 357 kWh baserat på kartläggningsvärdet från 2005 

Uppfodring G1M = IF Möjlighet till minskad dieselanvändning> 0 THEN 847,7*((100-

Möjlighet till minskad dieselanvändning)*0,01) ELSE 847,7 

DOCUMENT: 847,7 från kartläggning 2005,kWh 

Produktions maskiner G1M = 126,67 

Uppvärmning G1M = 34,36 

antal pumpar för dagvatten G1M = 2 

decimalomvandling förbättring pumpar ovanjord G1M = IF förbättring pumpar ovanjord 

G1M> 0 THEN (100-förbättring pumpar ovanjord G1M)*0,01 ELSE 1 

effekt på pumpar i dagbrottet = 7 

effekt pumpar dagvatten G1M = 7 

förbättring pumpar ovanjord G1M = 0 

Huvudpump i dagbrottet = 200*omvandlat till decimal pumpar i dagbrottet*omvandling till 

decimal minskat flöde G1M 

DOCUMENT: uppgift från intervjun på G1M 
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kWh Pumpar för dagvatten G1M = effekt pumpar dagvatten G1M*antal pumpar för dagvatten 

G1M*omvandling till decimal minskat flöde G1M 

kWh Pumpar i dagbrottet G1M = pumpar i dagbrottet*effekt på pumpar i 

dagbrottet*omvandlat till decimal pumpar i dagbrottet*omvandling till decimal 

minskat flöde G1M 

kWh Pumpar för transport till reningsverk G1M = 14*omvandling till decimal pumpar i 

reningsverk*omvandling till decimal minskat flöde G1M 

kWh pumpar ovanjord G1M = (kWh Pumpar i dagbrottet G1M+50)*omvandlat till decimal 

pumpar i dagbrottet*decimalomvandling förbättring pumpar ovanjord 

G1M*omvandling till decimal minskat flöde G1M 

Minskat flöde G1M = 0 

Möjlighet till minskad dieselanvändning = 0 

DOCUMENT: Ökad mängd malm ger möjligheter till 10 % minskad 

dieselanvändning för uppfodring 

omvandlat till decimal pumpar i dagbrottet = IF procentuell förbättring pumpar i dagbrottet> 

0 THEN (100-procentuell förbättring pumpar i dagbrottet)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal minskat flöde G1M = IF Minskat flöde G1M>0 THEN (100-Minskat 

flöde G1M)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal pumpar i reningsverk = IF procentuell förbättring pumpar i 

reningsverk > 0 THEN (100-procentuell förbättring pumpar i reningsverk)*0,01 

ELSE 1 

procentuell förbättring pumpar i dagbrottet = 0 

procentuell förbättring pumpar i reningsverk = 0 

pumpar i dagbrottet = 6 

SWITCH pumpar enligt kartläggning = 1 

 

Energianvändning G1R 

Energi övrigt G1R(t) = Energi övrigt G1R(t - dt) + (Övrig energi G1R) * dt 

INIT Energi övrigt G1R = 0 

INFLOWS: 

Övrig energi G1R = Diesel övrigt G1R+Elenergi övrigt G1R 

Energi produktionsmaskiner G1R(t) = Energi produktionsmaskiner G1R(t - dt) + 

(Produktionsmaskiner G1R) * dt 

INIT Energi produktionsmaskiner G1R = 0 

INFLOWS: 

Produktionsmaskiner G1R = EL produktion G1R+Diesel produktionsmaskiner G1R 

Energi uppfodring G1R(t) = Energi uppfodring G1R(t - dt) + (Uppfodring G1R) * dt 

INIT Energi uppfodring G1R = 0 

INFLOWS: 

Uppfodring G1R = frekvensstyrning Kross G1R+Transportband G1R+Bil från ficka till kross 

G1R+Bergsspel G1R 

Energi uppvärmning G1R(t) = Energi uppvärmning G1R(t - dt) + (Uppvärmning G1R) * dt 

INIT Energi uppvärmning G1R = 0 

INFLOWS: 
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Uppvärmning G1R = Elenergi till uppvärmning G1R+Uppvärmning olja G1R 

Energi ventilation G1R(t) = Energi ventilation G1R(t - dt) + (Ventilation G1R) * dt 

INIT Energi ventilation G1R = 0 

INFLOWS: 

Ventilation G1R = (Fläktar i verksamhet G1R + fördelningsfläktar G1R + Frånluftsfläktar 

G1R + Tilluftsfläktar G1R+OLJA till uppvärmning gruvluftuppvärmning 

G1R)*decimalomvandling mindre avgaser 

DOCUMENT: Kartläggningsvärdet 

Energi pumpning G1R(t) = Energi pumpning G1R(t - dt) + (Energi Pumpning G1R) * dt 

INIT Energi pumpning G1R = 0 

INFLOWS: 

Energi Pumpning G1R = Pumpar i verksamheten G1R+Uppsamlingspumpar G1R +Pumpar 

reningsverk G1R 

Bergsspel G1R = 11,1 

DOCUMENT: inkl. personspelet 

Betongsprutor 2 = 28,5*omvandling till decimal kvar betongsprutor G1R 

DOCUMENT: inkl betongfabrik 

Bil från ficka till kross G1R = 456,05*decimalovandling mindre avgaser 

DOCUMENT: Siffra från energifördelning och nyckeltal utfall 2011 

Borriggar G1R = 100,64*omvandling till decimal borriggar G1R 

Bultsättare G1R = 184,09*omvandling till decimal bultsättare G1R 

decimalomvandling mindre avgaser = IF Procent mindre energi med mer last på bil >0 THEN 

(100-Procent mindre energi med mer last på bil)*0,01 ELSE 1 

Diesel övrigt G1R = 90,98 

Diesel produktionsmaskiner G1R = 98,06 

Elenergi övrigt G1R = 395,05 

Elenergi till uppvärmning G1R = 319,13 

DOCUMENT: 594+1080+648+2970+2268+2970 totalt under mätperiod, 

EL produktion G1R = Borriggar G1R+Bultsättare G1R+Skrotare G1R+Betongsprutor 2 

Energi total G1R = Energi övrigt G1R+Energi produktionsmaskiner G1R+Energi 

uppvärmning G1R+Energi ventilation G1R+Energi pumpning G1R+Energi 

uppfodring G1R 

Fläktar i verksamhet G1R = 61,27*Omvandling till decimal minskad luft G1R*omvandling 

till decimal verksamhetsfläktar G1R 

fördelningsfläktar G1R = 171,84*Omvandling till decimal minskad luft G1R*omvandling till 

decimal verksamhetsfläktar G1R 

Frånluftsfläktar G1R = 208,9*omvandling till decimal frånluftsfläktar G1R*Omvandling till 

decimal minskad luft G1R*omvandling till decimal verksamhetsfläktar G1R 

DOCUMENT: 208,9 från kartläggningen baserat på 2st a 200kW samt rökgasfläkt 

frekvensstyrning Kross G1R = IF SWITCH frekvensstyrning kross G1R= 1 THEN IF 

Krossning G1R= 0 THEN kross G1R*((100-Procentuell minskning vid tomgång av 

kross G1R)*0,01) ELSE kross G1R ELSE kross G1R  

kross G1R = 62 

Minskat vattenflöde % G1R = 0 
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OLJA till uppvärmning gruvluftuppvärmning G1R = 363,9*Omvandling till decimal minskad 

luft G1R 

Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande G1R = (100-Minskat vattenflöde % 

G1R)*0,01 

omvandlig till decimal tilluftsfläktar G1R = IF procentuell Förbättring tilluftsfläktar G1R> 0 

THEN (100-procentuell Förbättring tilluftsfläktar G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling kvarvarandet decimal uppsamlingspumpar G1R = IF procentuellförbättring 

uppsamlings pumpar G1R > 0 THEN (100-procentuellförbättring uppsamlings 

pumpar G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal borriggar G1R = IF procentuell förbättring borriggar G1R > 0 THEN 

(100-procentuell förbättring borriggar G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal bultsättare G1R = IF procentuell förbättring bultsättare G1R > 0 

THEN (100-procentuell förbättring bultsättare G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal frånluftsfläktar G1R = IF procentuell Förbättring frånluftsfläktar G1R 

> 0 THEN (100-procentuell Förbättring frånluftsfläktar G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal kvar betongsprutor G1R = IF procentuell förbättring Betongsprutor 

G1R> 0 THEN (100-procentuell förbättring Betongsprutor G1R)*0,01 ELSE 1 

Omvandling till decimal minskad luft G1R = IF procentuell minskat luft behov >0 THEN 

(100-procentuell minskat luft behov)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal skrotare G1R = IF procentuell förbättring skrotare G1R > 0 THEN 

(100-procentuell förbättring skrotare G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal verksamhetsfläktar G1R = IF procentuell förbättring 

verksamhetsfläktar G1R > 0 THEN (100-procentuell förbättring verksamhetsfläktar 

G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal verksamhetspumpar G1R = IF procentuell förbättring 

verksamhetspumpar G1R > 0 THEN (100-procentuell förbättring 

verksamhetspumpar G1R)*0,01 ELSE 1 

omvandling till decimal pumpar i reningsverk G1R = IF procentuell förbättring prv G1R > 0 

THEN (100-procentuell förbättring prv G1R)*0,01 ELSE 1 

procentuellförbättring uppsamlings pumpar G1R = 0 

procentuell förbättring Betongsprutor G1R = 0 

procentuell förbättring bultsättare G1R = 0 

procentuell förbättring prv G1R = 0 

procentuell Förbättring tilluftsfläktar G1R = 0 

procentuell förbättring verksamhetsfläktar G1R = 0 

procentuell förbättring borriggar G1R = 0 

procentuell Förbättring frånluftsfläktar G1R = 0 

procentuell förbättring skrotare G1R = 0 

procentuell förbättring verksamhetspumpar G1R = 0 

procentuell minskat luft behov = 0 

Procentuell minskning vid tomgång av kross G1R = 0 

Procent mindre energi med mer last på bil = 0 

Pumpar i verksamheten G1R = 178,91*omvandling till decimal verksamhetspumpar 

G1R*Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande G1R 
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Pumpar reningsverk G1R = 31,7*ovandling till decimal pumpar i reningsverk 

G1R*Omvandlat minskat flöde till decimal kvarvarande G1R 

Skrotare G1R = 32,15*omvandling till decimal skrotare G1R 

SWITCH frekvensstyrning kross G1R = 0 

Tilluftsfläktar G1R = 236*omvandlig till decimal tilluftsfläktar G1R*Omvandling till decimal 

minskad luft G1R*omvandling till decimal verksamhetsfläktar G1R 

Transportband G1R = 44,75 

Uppsamlingspumpar G1R = 466,41*omvandling kvarvarandet decimal uppsamlingspumpar 

G1R*omvandling till decimal verksamhetspumpar G1R*Omvandlat minskat flöde 

till decimal kvarvarande G1R 

Uppvärmning olja G1R = 144,1 

 

GRUVA G1M 

att lasta ut G1M(t) = att lasta ut G1M(t - dt) + (frigjord malm per skjutning G1M - utlastning 

till ficka G1M - skrotat material G1M) * dt 

INIT att lasta ut G1M = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

frigjord malm per skjutning G1M = IF Counter hours G1M= översätt dygn till h G1M-1 

THEN Antal malmsprängningar per skjutning G1M*Ton material som frigörs per 

sprängning G1M ELSE 0 

OUTFLOWS: 

utlastning till ficka G1M = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

skrotat material G1M = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1M*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

Berg som ska brytas G1M(t) = Berg som ska brytas G1M(t - dt) + (- gråberg att bryta för att ta 

sig fram till malmen G1M - frigjord malm per skjutning G1M) * dt 

INIT Berg som ska brytas G1M = 800000*10 

DOCUMENT: Enhet ton 1700kton malm bryts per år hela Boliden området hälften 

så mycket gråberg behöver generellt brytas livslängd beräknas i nuläget till 10år så 

1700*3*10*=51000kton= 51000000ton, För Maurliden 400 000 ton får brytas omtag 

sker samma mängd gråberg behöver tas bort =800000 

OUTFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G1M = IF Counter hours G1M= översätt dygn 

till h G1M-1 THEN Antal gråbergssprängningar per skjutning G1M*Ton material 

som frigörs per sprängning G1M ELSE 0 

frigjord malm per skjutning G1M = IF Counter hours G1M= översätt dygn till h G1M-1 

THEN Antal malmsprängningar per skjutning G1M*Ton material som frigörs per 

sprängning G1M ELSE 0 
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Gråbergsupplag ovanjord G1M(t) = Gråbergsupplag ovanjord G1M(t - dt) + (Gråberg som 

transporteras upp ur gruvan G1M) * dt 

INIT Gråbergsupplag ovanjord G1M = 0 

INFLOWS: 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1M = Mängd brutet gråberg G1M 

Lager i ficka G1M(t) = Lager i ficka G1M(t - dt) + (utlastning till ficka G1M + Utfrakt av 

skrotat G1M - Lastbilstransport till malmupplag G1M) * dt 

INIT Lager i ficka G1M = 0 

INFLOWS: 

utlastning till ficka G1M = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

Utfrakt av skrotat G1M = IF ton skrotat G1M= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G1M> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G1M ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

OUTFLOWS: 

Lastbilstransport till malmupplag G1M = IF Lager i ficka G1M =0 THEN 0 ELSE IF Lager i 

ficka G1M >total ton uttransport G1M THEN total ton uttransport G1M ELSE Lager 

i ficka G1M 

Malmupplag ovanjord G1M(t) = Malmupplag ovanjord G1M(t - dt) + (Lastbilstransport till 

malmupplag G1M) * dt 

INIT Malmupplag ovanjord G1M = 0 

INFLOWS: 

Lastbilstransport till malmupplag G1M = IF Lager i ficka G1M =0 THEN 0 ELSE IF Lager i 

ficka G1M >total ton uttransport G1M THEN total ton uttransport G1M ELSE Lager 

i ficka G1M 

Mängd brutet gråberg G1M(t) = Mängd brutet gråberg G1M(t - dt) + (gråberg att bryta för att 

ta sig fram till malmen G1M - Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1M) * dt 

INIT Mängd brutet gråberg G1M = 0 

INFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G1M = IF Counter hours G1M= översätt dygn 

till h G1M-1 THEN Antal gråbergssprängningar per skjutning G1M*Ton material 

som frigörs per sprängning G1M ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1M = Mängd brutet gråberg G1M 

ton skrotat G1M(t) = ton skrotat G1M(t - dt) + (skrotat material G1M - Utfrakt av skrotat 

G1M) * dt 

INIT ton skrotat G1M = 0 

INFLOWS: 

skrotat material G1M = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1M*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

OUTFLOWS: 
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Utfrakt av skrotat G1M = IF ton skrotat G1M= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G1M> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G1M ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

Antal lastbilar uttransport G1M = 2 

Antal malmsprängningar per skjutning G1M = 4 

Antal skjutningar per dygn G1M = 2 

Antal gråbergssprängningar per skjutning G1M = 5 

Counter hours G1M = Counter (1,översätt dygn till h G1M) 

Delay uttransport av skrotat G1M = DELAY (ton skrotat G1M,2) 

översätt dygn till h G1M = (24/Antal skjutningar per dygn G1M)+1 

procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1M = 5 

ton per lastbil G1M = 15 

Ton material som frigörs per sprängning G1M = 50 

total ton uttransport G1M = Antal lastbilar uttransport G1M*ton per lastbil G1M 

 

GRUVA G1R 

att lasta ut G1R(t) = att lasta ut G1R(t - dt) + (frigjord malm per skjutning G1R - utlastning 

till ficka G1R - skrotat material G1R) * dt 

INIT att lasta ut G1R = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

frigjord malm per skjutning G1R = IF Counter hours G1R= översätt dygn till h G1R-1 THEN 

Antal malmsprängningar per skjutning G1R*Ton material som frigörs per 

sprängning G1R ELSE 0 

OUTFLOWS: 

utlastning till ficka G1R = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

skrotat material G1R = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1R*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

Berg som ska brytas G1R(t) = Berg som ska brytas G1R(t - dt) + (- gråberg att bryta för att ta 

sig fram till malmen G1R - frigjord malm per skjutning G1R) * dt 

INIT Berg som ska brytas G1R = 600000*10 

DOCUMENT: Enhet ton, 1700kton malm bryts per år HELA G12 hälften så mycket 

gråberg behöver generellt brytas livslängd beräknas i nuläget till 10år så 

1700*3*10*=51000kton= 51000000ton, Renström bryter 300 000ton per år och 

hälften så mycket gråberg = 450 000ton/år 

OUTFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G1R = IF Counter hours G1R= översätt dygn 

till h G1R-1 THEN Antal gråbergssprängningar per skjutning G1R*Ton material 

som frigörs per sprängning G1R ELSE 0 
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frigjord malm per skjutning G1R = IF Counter hours G1R= översätt dygn till h G1R-1 THEN 

Antal malmsprängningar per skjutning G1R*Ton material som frigörs per 

sprängning G1R ELSE 0 

fyllning av kross G1R(t) = fyllning av kross G1R(t - dt) + (Hämtning av lastbil till kross G1R 

- Krossning G1R) * dt 

INIT fyllning av kross G1R = 0 

INFLOWS: 

Hämtning av lastbil till kross G1R = IF Lager i ficka G1R =0 THEN 0 ELSE IF Lager i ficka 

G1R >total ton uttransport G1R THEN total ton uttransport G1R ELSE Lager i ficka 

G1R  

OUTFLOWS: 

Krossning G1R = IF fyllning av kross G1R> Ton som kan krossas per h G1R THEN Ton som 

kan krossas per h G1R ELSE 0 

Fyllning av utbrutna rum G1R(t) = Fyllning av utbrutna rum G1R(t - dt) + (Gråberg till 

utbrutna rum G1R + Sandutblandad betong G1R) * dt 

INIT Fyllning av utbrutna rum G1R = 0 

INFLOWS: 

Gråberg till utbrutna rum G1R = (procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G1R*0,01)*volym på utbrutna rum G1R 

Sandutblandad betong G1R = Betongmängd G1R+Sandmängd G1R 

Gråbergsupplag ovanjord G1R(t) = Gråbergsupplag ovanjord G1R(t - dt) + (Gråberg som 

transporteras upp ur gruvan G1R) * dt 

INIT Gråbergsupplag ovanjord G1R = 0 

INFLOWS: 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1R = Mängd gråberg G1R*Procent gråberg som 

lämnar gruvan G1R 

gråberg kvar i gruvan G1R(t) = gråberg kvar i gruvan G1R(t - dt) + (Gråberg transporterat till 

utbrutna rum som fyllmaterial G1R - Gråberg till utbrutna rum G1R) * dt 

INIT gråberg kvar i gruvan G1R = 0 

INFLOWS: 

Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G1R = (procent gråberg som stannar i 

gruvan G1R*0,01)*Mängd gråberg G1R 

OUTFLOWS: 

Gråberg till utbrutna rum G1R = (procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G1R*0,01)*volym på utbrutna rum G1R 

Krossat material G1R(t) = Krossat material G1R(t - dt) + (Krossning G1R - Transport till 

skiper G1R) * dt 

INIT Krossat material G1R = 0 

INFLOWS: 

Krossning G1R = IF fyllning av kross G1R> Ton som kan krossas per h G1R THEN Ton som 

kan krossas per h G1R ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transport till skiper G1R = IF Ton malm som skiper klarar per h G1R =Krossat material G1R 

OR Ton malm som skiper klarar per h G1R< Krossat material G1R 
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THEN Ton malm som skiper klarar per h G1R ELSE 0 

Lager i ficka G1R(t) = Lager i ficka G1R(t - dt) + (utlastning till ficka G1R + Utfrakt av 

skrotat G1R - Hämtning av lastbil till kross G1R) * dt 

INIT Lager i ficka G1R = 0 

INFLOWS: 

utlastning till ficka G1R = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

Utfrakt av skrotat G1R = IF ton skrotat G1R= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G1R> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G1R ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

OUTFLOWS: 

Hämtning av lastbil till kross G1R = IF Lager i ficka G1R =0 THEN 0 ELSE IF Lager i ficka 

G1R >total ton uttransport G1R THEN total ton uttransport G1R ELSE Lager i ficka 

G1R  

Malmupplag ovanjord G1R(t) = Malmupplag ovanjord G1R(t - dt) + (Bergspel G1R) * dt 

INIT Malmupplag ovanjord G1R = 0 

INFLOWS: 

Bergspel G1R = Skippning G1R 

Mängd gråberg G1R(t) = Mängd gråberg G1R(t - dt) + (gråberg att bryta för att ta sig fram till 

malmen G1R - Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G1R - 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1R) * dt 

INIT Mängd gråberg G1R = 0 

INFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G1R = IF Counter hours G1R= översätt dygn 

till h G1R-1 THEN Antal gråbergssprängningar per skjutning G1R*Ton material 

som frigörs per sprängning G1R ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G1R = (procent gråberg som stannar i 

gruvan G1R*0,01)*Mängd gråberg G1R 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G1R = Mängd gråberg G1R*Procent gråberg som 

lämnar gruvan G1R 

Skippning G1R(t) = Skippning G1R(t - dt) + (Transport till skiper G1R - Bergspel G1R) * dt 

INIT Skippning G1R = 0 

INFLOWS: 

Transport till skiper G1R = IF Ton malm som skiper klarar per h G1R =Krossat material G1R 

OR Ton malm som skiper klarar per h G1R< Krossat material G1R 

THEN Ton malm som skiper klarar per h G1R ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Bergspel G1R = Skippning G1R 

ton skrotat G1R(t) = ton skrotat G1R(t - dt) + (skrotat material G1R - Utfrakt av skrotat G1R) 

* dt 

INIT ton skrotat G1R = 0 

INFLOWS: 

skrotat material G1R = LEAKAGE OUTFLOW 
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 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1R*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

OUTFLOWS: 

Utfrakt av skrotat G1R = IF ton skrotat G1R= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G1R> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G1R ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

Antal lastbilar uttransport G1R = 3 

Antal malmsprängningar per skjutning G1R = 8 

Antal skjutningar per dygn G1R = 2 

Antal gråbergssprängningar per skjutning G1R = 5 

Betongmängd G1R = ((100-procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G1R)*0,01)*(procent betong inblandat G1R*0,01)*volym på utbrutna rum G1R 

Counter hours G1R = Counter (1,översätt dygn till h G1R) 

då ska rum fyllas G1R = IF rum utbrutet counter G1R = 504 THEN 1 ELSE 0 

Delay uttransport av skrotat G1R = DELAY (ton skrotat G1R, 1) 

översätt dygn till h G1R = (24/Antal skjutningar per dygn G1R)+1 

procent av lösgjort som skrotaren tar ut G1R = 0 

procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg G1R = 70 

procent betong inblandat G1R = 15 

procent gråberg som stannar i gruvan G1R = 5 

Procent gråberg som lämnar gruvan G1R = 100-(procent gråberg som stannar i gruvan 

G1R*0,01) 

rum utbrutet counter G1R = Counter(1,505) 

DOCUMENT: ett rum fylls var tredje vecka 

Sandmängd G1R = ((100-procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G1R)*0,01)*((100-procent betong inblandat G1R)*0,01)*volym på utbrutna rum 

G1R 

Ton malm som skiper klarar per h G1R = 5 

ton per lastbil G1R = 15 

Ton som kan krossas per h G1R = 5 

Ton material som frigörs per sprängning G1R = 53 

total ton uttransport G1R = Antal lastbilar uttransport G1R*ton per lastbil G1R 

volym på utbrutna rum G1R = IF då ska rum fyllas G1R= 1 THEN 400 ELSE 0 

 

GRUVA G2K 

att lasta ut G2K(t) = att lasta ut G2K(t - dt) + (frigjord malm per skjutning G2K - utlastning 

till ficka G2K - skrotat material G2K) * dt 

INIT att lasta ut G2K = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 
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frigjord malm per skjutning G2K = IF Counter hours G2K= översätt dygn till h G2K-1 THEN 

Antal malmsprängningar per skjutning G2K*Ton material som frigörs per 

sprängning G2K ELSE 0 

OUTFLOWS: 

utlastning till ficka G2K = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

skrotat material G2K = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G2K*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

Berg som ska brytas G2K(t) = Berg som ska brytas G2K(t - dt) + (- gråberg att bryta för att ta 

sig fram till malmen G2K - frigjord malm per skjutning G2K) * dt 

INIT Berg som ska brytas G2K = 600000 

DOCUMENT: Enhet ton 

1700kton malm bryts per år HELA G12 dubbelt så mycket gråberg behöver generellt 

brytas livslängd beräknas i nuläget till 10år så 1700*3*10*=51000kton= 

51000000ton, Renström bryter 300 000ton per år och lika mycket gråberg = 600 

000ton/år 

OUTFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G2K = IF Counter hours G2K= översätt dygn 

till h G2K-1 THEN Antal gråbergssprängningar per skjutning G2K*Ton material 

som frigörs per sprängning G2K ELSE 0 

frigjord malm per skjutning G2K = IF Counter hours G2K= översätt dygn till h G2K-1 THEN 

Antal malmsprängningar per skjutning G2K*Ton material som frigörs per 

sprängning G2K ELSE 0 

fyllning av kross G2K(t) = fyllning av kross G2K(t - dt) + (Hämtning av lastbil till kross G2K 

- Krossning G2K) * dt 

INIT fyllning av kross G2K = 0 

INFLOWS: 

Hämtning av lastbil till kross G2K = IF Lager i ficka G2K =0 THEN 0 ELSE IF Lager i ficka 

G2K >total ton uttransport G2K THEN total ton uttransport G2K ELSE Lager i ficka 

G2K  

OUTFLOWS: 

Krossning G2K = IF fyllning av kross G2K> Ton som kan krossas per h G2K THEN Ton 

som kan krossas per h G2K ELSE 0 

Fyllning av utbrutna rum G2K(t) = Fyllning av utbrutna rum G2K(t - dt) + (Gråberg till 

utbrutna rum G2K + Sandutblandad betong G2K) * dt 

INIT Fyllning av utbrutna rum G2K = 0 

INFLOWS: 

Gråberg till utbrutna rum G2K = (procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G2K*0,01)*volym på utbrutna rum G2K 

Sandutblandad betong G2K = Betongmängd G2K+Sandmängd G2K 

Gråbergsupplag ovanjord G2K(t) = Gråbergsupplag ovanjord G2K(t - dt) + (Gråberg som 

transporteras upp ur gruvan G2K) * dt 



Analys och utveckling av nyckeltal för energieffektivitet 

LXVII 

INIT Gråbergsupplag ovanjord G2K = 0 

INFLOWS: 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G2K = Mängd gråberg G2K*Procent gråberg som 

lämnar gruvan G2K 

gråberg kvar i gruvan G2K(t) = gråberg kvar i gruvan G2K(t - dt) + (Gråberg transporterat till 

utbrutna rum som fyllmaterial G2K - Gråberg till utbrutna rum G2K) * dt 

INIT gråberg kvar i gruvan G2K = 0 

INFLOWS: 

Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G2K = (procent gråberg som stannar i 

gruvan G2K*0,01)*Mängd gråberg G2K 

OUTFLOWS: 

Gråberg till utbrutna rum G2K = (procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G2K*0,01)*volym på utbrutna rum G2K 

Krossat material G2K(t) = Krossat material G2K(t - dt) + (Krossning G2K - Transport till 

skiper G2K) * dt 

INIT Krossat material G2K = 0 

INFLOWS: 

Krossning G2K = IF fyllning av kross G2K> Ton som kan krossas per h G2K THEN Ton 

som kan krossas per h G2K ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Transport till skiper G2K = IF Ton malm som skiper klarar per h G2K =Krossat material G2K 

OR Ton malm som skiper klarar per h G2K< Krossat material G2K 

THEN Ton malm som skiper klarar per h G2K ELSE 0 

Lager i ficka G2K(t) = Lager i ficka G2K(t - dt) + (utlastning till ficka G2K + Utfrakt av 

skrotat G2K - Hämtning av lastbil till kross G2K) * dt 

INIT Lager i ficka G2K = 0 

INFLOWS: 

utlastning till ficka G2K = CONVEYOR OUTFLOW 

DOCUMENT: enhet ton 

Utfrakt av skrotat G2K = IF ton skrotat G2K= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G2K> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G2K ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

OUTFLOWS: 

Hämtning av lastbil till kross G2K = IF Lager i ficka G2K =0 THEN 0 ELSE IF Lager i ficka 

G2K >total ton uttransport G2K THEN total ton uttransport G2K ELSE Lager i ficka 

G2K  

Malmupplag ovanjord G2K(t) = Malmupplag ovanjord G2K(t - dt) + (Bergspel G2K) * dt 

INIT Malmupplag ovanjord G2K = 0 

INFLOWS: 

Bergspel G2K = Skipning G2K 

Mängd gråberg G2K(t) = Mängd gråberg G2K(t - dt) + (gråberg att bryta för att ta sig fram till 

malmen G2K - Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G2K - 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G2K) * dt 

INIT Mängd gråberg G2K = 0 
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INFLOWS: 

gråberg att bryta för att ta sig fram till malmen G2K = IF Counter hours  G2K= översätt dygn  

till h G2K-1 THEN Antal  gråbergssprängningar  per skjutning G2K*Ton  material 

som frigörs per sprängning G2K ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Gråberg transporterat till utbrutna rum som fyllmaterial G2K = (procent gråberg som stannar i 

gruvan G2K*0,01)*Mängd gråberg G2K 

Gråberg som transporteras upp ur gruvan G2K = Mängd gråberg G2K*Procent gråberg som 

lämnar gruvan G2K 

Skipning G2K(t) = Skipning G2K(t - dt) + (Transport till skiper G2K - Bergspel G2K) * dt 

INIT Skipning G2K = 0 

INFLOWS: 

Transport till skiper G2K = IF Ton malm som skiper klarar per h G2K =Krossat material G2K 

OR Ton malm som skiper klarar per h G2K< Krossat material G2K 

THEN Ton malm som skiper klarar per h G2K ELSE 0 

OUTFLOWS: 

Bergspel G2K = Skipning G2K 

ton skrotat G2K(t) = ton skrotat G2K(t - dt) + (skrotat material G2K - Utfrakt av skrotat G2K) 

* dt 

INIT ton skrotat G2K = 0 

INFLOWS: 

skrotat material G2K = LEAKAGE OUTFLOW 

 LEAKAGE FRACTION = (procent av lösgjort som skrotaren tar ut G2K*0,01) 

 NO-LEAK ZONE = 0 

 TIMESTAMPED 

OUTFLOWS: 

Utfrakt av skrotat G2K = IF ton skrotat G2K= 0 THEN 0 ELSE IF ton skrotat G2K> 0,5 

THEN Delay uttransport av skrotat G2K ELSE 0 

DOCUMENT: enhet ton 

Antal lastbilar uttransport G2K = 3 

Antal malmsprängningar per skjutning G2K = 8 

Antal skjutningar per dygn G2K = 2 

Antal gråbergssprängningar per skjutning G2K = 5 

Betongmängd G2K = ((100-procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G2K)*0,01)*(procent betong inblandat G2K*0,01)*volym på utbrutna rum G2K 

Counter hours G2K = Counter (1,översätt dygn till h G2K) 

då ska rum fyllas G2K = IF rum utbrutet counter G2K = 504 THEN 1 ELSE 0 

Delay uttransport av skrotat G2K = DELAY (ton skrotat G2K, 2) 

översätt dygn till h G2K = (24/Antal skjutningar per dygn G2K)+1 

procent av lösgjort som skrotaren tar ut G2K = 0 

procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg G2K = 70 

procent betong inblandat G2K = 15 

procent gråberg som stannar i gruvan G2K = 5 
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Procent gråberg som lämnar gruvan G2K = 100-(procent gråberg som stannar i gruvan 

G2K*0,01) 

rum utbrutet counter G2K = Counter(1,505) 

DOCUMENT: ett rum fylls var tredje vecka 

Sandmängd G2K = ((100-procent av volymen i utbrutna rum som fylls med gråberg 

G2K)*0,01)*((100-procent betong inblandat G2K)*0,01)*volym på utbrutna rum 

G2K 

Ton malm som skiper klarar per h G2K = 20 

ton per lastbil G2K = 15 

Ton som kan krossas per h G2K = 20 

Ton material som frigörs per sprängning G2K = 53 

total ton uttransport G2K = Antal lastbilar uttransport G2K*ton per lastbil G2K 

volym på utbrutna rum G2K = IF då ska rum fyllas G2K= 1 THEN 400 ELSE 0 

 

Not in a sector 

Total energi Anrikningsverk = Energianvändning totalt Linje B + Energianvändning total 

Linje C + Total energi linje A 
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