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Background: 3D-models are the base of what is called BIM. It is
used more and more within in the construction industry
over all, but not as much in the field of infrastructure
projects. BIM is developed to coordinate several actors
and resolve conflicts in different phases of the
construction. With dimensions integrated in the model,
such as time and cost aspect, it result in a more
productive project.

The mining pond at Aitik's mining facility are a case
where BIM and digitalization of time plans is not
implemented. Currently, there is no clear coordination
concerning the various projects time planing regarding
the transportation of large masses of sand, which will be
moved continuously during the projects. This study
aims at facilitating the organization of ordering sand for
each project when multiple contractors will handle
larger mass throughout the project's time. By increasing
the knowledge, how coordination can be improved with
digitalization and make it understandable for parties
involved.
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Research questions: How is BIM/digital tools used today within the
infrastructure sector?

Is it possible by digitalization by using a model to
control handling of sand masses to multiple projects
where there are uncertainties in the production
process of the material?

What is required to develop a model that can
coordinate the handling of masses?

Which are the critical parameters when develop a
common model?

Purpose: The purpose of this study is to research the capability to
coordinate multiple stakeholders and projects that are
independent of each other, but in the same construction
site. Coordination regarding time planning for handling
of masses that will be used in different projects. It will
be analyzed with digital tools and how it can be
developed in a model.

Method: Thus study has been completed with a case study at
Aitik´s mining plant located outside Gällivare in
northern Sweden.  Collected information comes from
interviews with experts within their fields that are
working with the plant  in  some way.  To complete  the
study an observation at site was made in the end.

Before the case study started a literature review was
made in order to collect information regarding the area
of the study.

Based on the information from the case study and the
literature  review  an  analysis  was  made  to  generate  a
model, which was the second method.



Conclusion: Through digitalization paper work will be eliminated
more and more. That will result in a model that is
flexible and adaptable for parties involved.
Furthermore, the model will be continuously updated,
that means that all parties involved are provided the
same correct information needed.

With the right information from all involved as well as
good communication, there is potential to develop a
model that is easy to maneuver and which will provide
truthful information.

The most critical parameter for developing a common
model is being able to calculate the amount of the sand
available and thus constantly being updated with the
assets in order to best meet the needs.

Keywords: BIM, digitalization, productivity, effectivity, pond
construction, tailings, mass handling and coordination.
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Bakgrund: 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är
något som används mer flitigt inom byggbranschen men
desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har
utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen
av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och
skeden. Med ytterligare dimensioner integreras även tid
och kostnadsaspekten på projektet som resulterar i ett
mer produktivt byggande.

Gruvdammarna vid Aitiks gruvanläggning är ett fall där
digitalisering av tidsplaner ännu inte har skett och där
BIM inte används. Det finns i dagsläget inte någon
tydlig samordning när kommer till de olika projektens
tidsplaner vad gäller förflyttning av stora massor,
massor som kommer att förflyttas kontinuerligt under
projektens gång. Denna studie syftar till att underlätta
för beställningsorganisationen när flertalet parallella
entreprenörer hanterar större massförflyttningar under
hela projektens tid. Det genom att få en ökad kunskap
hur samordning kan förbättras med hjälp av digitala
hjälpmedel och på ett lättöverskådligt sätt kunna
förmedla det till inblandade parter.



Problemformulering: Hur används BIM/digitala hjälpmedel i dagsläget i
större anläggningsprojekt?

Går det genom digitalisering med hjälp av en modell att
styra masshantering till flertalet faktiska projekt där det
finns osäkerheter i materialframställningsprocessen?

Vad krävs för att utveckla en modell för samordningen
av masshantering?

Vilka är de kritiska parametrarna vid framtagning av
en gemensam modell?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förmågan att
samordna flertalet aktörer och projekt, oberoende av
varandra, inom samma anläggning. Samordning vad
gäller tidsplaneringen för masshantering som kommer
att krävas för respektive projekt. Detta kommer
undersökas genom digitala hjälpmedel och analyseras i
hur detta kan tas fram i en modell.

Metod: Denna studie har genomförts genom att en fallstudie
utförts på Aitik gruvdammsanläggning utanför
Gällivare. Insamlad information kommer från intervjuer
med sakkunniga respondenter samt en avslutande
platsobservation som ett komplement till intervjuerna.

Innan genomförandet av fallstudien utfördes en
litteraturstudie för att samla in teori med anknytning till
ämnet.

Baserat på information från fallstudien och teori från
litteraturstudie har analys skett i form av modellering
som en andra metod i studien.
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Slutsats: Genom digitalisering kommer man bort från
pappershantering vilket kommer resultera i en modell
som är flexibel och anpassningsbar för inblandade parter
samt att modellen kontinuerligt uppdateras. Det leder till
att alla inblandade parter tillhandahålls korrekt och
samma information.

Med  rätt  information  från  alla  ingående  samt  en  god
kommunikation finns det potential att utforma en modell
som är enkel att manövrera och som kommer ge
sanningsenlig information.

Den mest kritiska parametern för framtagning av en
gemensam modell idag är att kunna räkna ut mängden
anrikningssand som finns tillgänglig och på så sätt hela
tiden vara uppdaterad med tillgångarna för att på bästa
sätt kunna leva upp till behovet.

Nyckelord: BIM, digitalisering, produktivitet, effektivitet,
dammbyggnation, anrikningssand, masshantering och
samordning.
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1 Inledning

Det inledande avsnittet går igenom bakgrunden till studien och varför den valts, följt
av vad som ska undersökas och vilka frågeställningar som ska besvaras.
Avslutningsvis kommer satta avgränsningar att presenteras.

1.1 Bakgrund

Tredimensionella modeller är något som används mer flitigt inom byggbranschen, både i
projekteringsfasen och i produktionen. De har utvecklats mer och mer för att underlätta
och lösa konflikter mellan olika aktörer i olika faser och skeden. 3D-modeller är grunden
i det som kallas BIM, Building Information Modeling. Det är ett begrepp som blir allt mer
vanligt inom denna bransch. Kortfattat kan BIM förklaras som tredimensionella modeller
där information om ingående komponenter lagrars (Wang et al. 2013).

Sedan en tid tillbaka så har även tids- och kostnadsaspekten av projektet integrerats med
modellen och därmed utvecklats till 4D- respektive 5D-modeller (Wang et al. 2013). Som
resultat fås en mer integrerad modell och en överblick för kommande produktion som
resulterar i bättre kvalité till ett lägre pris och kortare tid (Jrade & Lessard, 2015).

I dagsläget används 4D-modeller främst vid större byggnadskomplex men utnyttjas sällan
till dess fulla kapacitet och tar inte hänsyn till alla fördelar som modellen är skapad för att
kunna hantera. Fördelar som förutom visualisering av modellen är upptäckandet av
konflikter, optimering av byggarbetsplatsen och utnyttjandet av resurser för att nämna
några  (Wang  et  al.  2013).  Studier  har  visat  att  ett  projekt  som  använder  sig  av  4D-
planering framför traditionell tidssamordning är upp till 40 % mer effektiva (Candelario-
Garrido et al. 2017).

BIM används inte i lika stor utsträckning i projekt av annan karaktär än byggnader, som
till exempel större infrastrukturprojekt. Trots att finns det mycket potential för att kunna
förbättra planeringen och involvera fler intressenter i tidigt skede och på så sätt kunna få
en bättre insikt i projektet redan från början (Jrade & Lessard, 2015). Kunskapen och
tekniken finns tillgänglig för att det ska vara möjligt, så det är inte där problemet ligger.
Svårigheten ligger i att på ett enkelt sätt kunna utbyta information mellan olika
intressenter, organisationer samt programvaror (Hoar et al. 2017).



Gruvdammen inom Aitiks gruvanläggning är ett fall där digitalisering av tidsplaner ännu
inte har skett och där BIM inte används. Det finns i dagsläget inte någon tydlig
samordning när kommer till de olika projektens tidsplaner vad gäller förflyttning av stora
massor, massor som kommer att förflyttas kontinuerligt under projektens
gång. Denna studie syftar till att underlätta för beställningsorganisationen när flertalet
parallella entreprenörer hanterar större massförflyttningar under hela projektens tid. Det
genom att få en ökad kunskap hur samordning kan förbättras med hjälp av digitala
hjälpmedel och på ett lättöverskådligt sätt kunna förmedla det till inblandade parter

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka förmågan att samordna flertalet aktörer och
projekt, oberoende av varandra, inom samma anläggning. Samordning vad gäller
tidsplaneringen för masshantering som kommer att krävas för respektive projekt. Detta
kommer undersökas genom digitala hjälpmedel och analyseras i hur detta kan tas fram i
en modell. Huvudmålet med denna studie är att skapa en modell som kan hantera detta.
För att uppnå målet har ett antal frågeställningar tagits fram.

· Hur används BIM/digitala hjälpmedel i dagsläget i större anläggningsprojekt?
· Går det genom digitalisering med hjälp av en modell att styra masshantering till

flertalet faktiska projekt där det finns osäkerheter i
materialframställningsprocessen?

· Vad krävs för att utveckla en modell för samordningen av masshantering?
· Vilka är de kritiska parametrarna vid framtagning av en gemensam modell?

1.3 Avgränsningar

Följande studie har avgränsats till att studera Swecos utvecklingsmöjligheter med att
integrera tidssamordningen av flertalet tidsplaner och visualisera det i en specifik modell
genom användning av digitala hjälpmedel. Sweco jobbar mot Bolidens driftorganisation
där projektet innefattar mindre delprojekt där Sweco kommer att stå för samordningen av
dessa projekt, varav denna studie.

Fokusområdet kommer vara att skapa endast en modell som ska kunna integrera flertalet
tidsplaner av massförflyttningar och hantering av ett föränderligt material. Avgränsning
har gjorts till att enbart undersöka samordningen vad gäller materialhanteringen av
anrikningssanden i området. Detta på grund av anrikningssanden är det föränderliga
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materialet som kommer förändras under hela projektets gång. För att kunna skapa
modellen har vidare avgränsning gjorts att endast fokusera på de programvaror som
Sweco har att tillgå i dagsläget.

På grunda av projektets omfattning så kommer modellen att avgränsas till att skapa ett
beställnings- och masshanteringssystem i realtid och inte inrikta sig på framtidsprognoser.

Eftersom BIM är ett väldigt brett begrepp som används i många olika sammanhang i
branschen  så  kommer  litteraturstudien  att  begränsas  till  vad  BIM  är.  Samt  hur  BIM
används i större anläggningsprojekt och även när dimensioner läggs till det vill säga när
tiden är integrerad i modellen, samt hur detta produktiviteten och effektiviteten påverkas.

1.4 Disposition

Avsnitt 1 Det inledande avsnittet går igenom bakgrunden till studien
och varför den valts, följt av vad som ska undersökas och
vilka frågeställningar som ska besvaras. Avslutningsvis
kommer satta avgränsningar att presenteras.

Avsnitt 2 I metodavsnittet ges en förklaring över studiens
tillvägagångsätt. Med en inledande arbetsgång förklaras
studiens upplägg och arbetsföljd. Följt av
forskningsprocessen och den metod som används för att
genomföra följande studie, med motivering varför det valts.
Avslutningsvis beaktas insamlad datas validitet och
resultatets generaliserbarhet.

Avsnitt 3 I det teoretiska avsnittet fokuseras det på produktivitet och
BIM främst inom anläggningssidan och
anläggningsprojekt. Här ges en teoretisk bakgrund till
produktivitet och effektivitet följt av BIM och dess betydelse
och framväxt i byggbranschen. Vidare tas fördelar med att
använda sig av detta verktyg upp.

Avsnitt 4 I det empiriska avsnittet förklaras Aitiks gruvområdet och
dess process med anrikningssand mer ingående. Hur
området är uppbyggt och vad som ska ske i framtiden



kommer även att besvaras. Denna empiri baseras på
kvalitativa intervjuer från sakkunnig personer som är
inblandade på olika håll med Aitiks gruvområde som har
stärks med en dokumentanalys samt en platsobservationen
av området.

Avsnitt 5 I analysen presenteras det analyserade materialet som
kommer från analys av teori- och empiriavsnitt. Först
presenteras generell analys genom digitalisering med BIM
följt av mer ingående analys gällande fallstudien och dess
chanser till digitalisering.

Avsnitt 6 I detta avsnitt presenteras tankarna med modellering som
grundar sig i tidigare avsnitt. Inledande om digitalisering
genom en modell i Aitik följt av inledande tankar för en
modell som följs av det faktiska utförandet. Avslutningsvis
beskrivs vad som har fungerat och inte samt vilka
förbättringar som finns att göra.

Avsnitt 7 I det sista avslutande avsnittet presenteras slutresultatet i
form av svar på de fyra frågeställningarna. Resultatet
grundar sig på analysen i de två tidigare avsnitten.
Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier som kan
genomföras.
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2 Metod

I metodavsnittet ges en förklaring över studiens tillvägagångsätt. Med en inledande
arbetsgång förklaras studiens upplägg och arbetsföljd. Följt av forskningsprocessen
och den metod som används för att genomföra följande studie, med motivering varför
det valts. Avslutningsvis beaktas insamlad datas validitet och resultatets
generaliserbarhet.

2.1 Arbetsgång

Inledningsvis startades studien med att söka efter ett arbetsområde som var av intressant
för författaren, vilket var inom BIM. När ett problemområde hade identifierats inleddes
kontakt med företaget Sweco. Tillsammans diskuterades alternativa idéer fram som
resulterade i ett huvudmål samt ett antal tillhörande problemformuleringar som studien
ska utreda.

Därefter valdes forskningsmetodik för att utföra denna studie på ett vetenskapligt
tillvägagångssätt.  Till en början gjordes en litteraturstudie med avsikt att få en djupare
kunskap inom ämnet. Större delen av litteraturstudien gjordes inledningsvis men pågick
fortlöpande under  hela  studiens gång i.  Detta  för  att  kunna komplettera  med teori  som
saknades.

Efter att litteraturstudien hade påbörjats inleddes fallstudien som skulle genomföras på ett
dammprojekt uppe i Aitik utanför Gällivare i Norra Sverige. För att genomföra denna
studie så har ett antal kvalitativa intervjuer gjorts. Val av respondenter gjordes utifrån dess
olika positioner och därmed olika tillgänglig information, där kontakter från Sweco
utnyttjades. Efter val av respondenter kunde intervjumaterial förberedas och intervjuer
genomföras. Som komplettering till intervjuerna gjordes en platsobservation, detta i
studiens absoluta slutskede. Eftersom denna genomfördes så pass sent in i studien så är
observation endast komplettera och har en tanke att stärka intervjuerna med bilder, inte
komma med ny information.

När alla intervjuer var genomförda påbörjades analys och diskussion. Det lades relativt
stor vikt på att undersöka hur en modell kan tas fram med hjälp av utvärdering av insamlat
material, där empirin jämfördes och kopplades samman med teorin. Studien avslutades



med en slutsats som svarar på problemformuleringarna. Studiens arbetsgång kan följas i
figur 1.

2.2 Vetenskaplig metod

Vanligast är att forskningsprocessen för en vetenskaplig studie utgörs av ett antal steg,
löst avgränsade till sex stycken. De startar med identifiering av problemområde och
avslutas med rapportering av material. Mellan initieringsfasen och slutfasen är det svårt
att följa en strikt ordningsföljd eftersom ny kunskap tillförs kontinuerligt under processens
gång och att flertalet av de olika stegen överlappar med varandra, exempelvis val av
undersökningsgrupp, undersökningsupplägg och teknik för informationsinsamling. Det
kan även vara ett aktivt val att hålla en mindre strikt ordning. Dels för att kunna gå tillbaka
och revidera material men även dels för att något steg kan vara mer flytande och inte fullt
bestämt. Oavsett var i forskningsprocessen man befinner sig så ska det alltid appliceras
ett vetenskapligt förhållningssätt (Davidson & Patel, 2012).

En del av processen är att utföra en litteraturstudie för att introducera ämnesområde samt
att välja vetenskaplig metod för att genomföra studien. Med metod menas med hur man

Figur 1. Illustration över studiens arbetsgång.
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med  bästa  arbetssätt  kan  uppnå  önskat  resultat  på  studien.  Beroende  på  vad  som  ska
uppnås med en studie och dess karaktär finns det ett antal olika tillvägagångssätt och
metoder att välja. Några av de vanligaste metoder som används är kartläggning, fallstudie,
experiment, aktionsforskning eller modellering. Denna studie kommer att utföras med en
fallstudie följt av modellering (Höst et al. 2006). Nedan förklaras och motiveras de
metodval som valts för att genomföra studien och för att kunna fullfölja
forskningsprocessen.

2.3 Litteraturstudie

En ingående litteraturstudie är en vital del i processen. Det ger en grundläggande kunskap
inom området som ska studeras samt belyser kunskap och forskning som redan
förekommer. För att en litteraturstudie ska vara så väl utförd som möjligt ska en noggrann
sök- och urvalsprocess genomföras för att få relevant och trovärdig litteratur (Höst et al.
2006). Detta kan genomföras genom att använda ett antal olika sökord vid sökning i
databaser samt att utnyttja referenser i framtagen litteratur för att få tillgång till ytterligare
relevant litteratur, kallat snöbollseffekten. (Wohlin, 2014)

Litteraturstudien har används för att få en bättre förståelse kring ämnet och kringliggande
faktorer i studien, varför denna studie är relevant samt vad studien kan komma att
medföra. Initialt lades det ett stort fokus på litteraturinsamling, som pågick i mindre
utsträckning under fortsatt forskningsprocess. Sökningsprocessen har genomförts genom
användning av LTH:s egna sidor LUBsearch och LOVISA men även andra sökmotorer
som Web of Sience och Google Scholar har utnyttjats. LOVISA har tillhandahållit böcker,
e-böcker och tidskrifter medan LUBsearch, Web of Sience och Google Scholar har
använts för artiklar. Där finns det ett stort utbud av både svenska och internationella
artiklar. Sökord som har använts är bland annat BIM, 4D, produktivitet, Lean
Construction, Just-In-Time, effektivitet, tidsplanering och infrastrukturprojekt i olika
kombinationer på både svenska och engelska.

Utöver litteratur från sökning i olika databaser har fenomenet snöbollseffekten används.
Dock uppstod vissa begräsningar. En del väsentliga och spännande artiklar gick inte att
tillgå via databaserna som användes på grund av att behörighet inte fanns att tillgå.

2.4 Fallstudie

En fallstudie förklaras som en undersökning med ett specifikt syfte av ett fall där slutsatser
kan dras och generaliseras för att sedan appliceras på andra liknande fall. Det fall som



undersöks är ett avgränsat system i någon form, till exempel en organisation, individ eller
situation (Davidson & Patel, 2012). Syftet med en fallstudie är att enkelt kunna definiera
en liten del i ett större sammanhang (Ejvegård, 2009). Oavsett vilken typ av fall så utgörs
vanligtvis en fallstudie som en fristående undersökning och är ofta en användbar metod
vid förändringar. En fallstudie beaktas ur ett helhetsperspektiv för att ge en klar bild av
fallet, vilket fås när information som samlas in är av olik karaktär (Davidson & Patel,
2012). Fördelen med en fallstudie är att man kan fokusera på enbart ett begränsat fall och
utifrån detta ge en uppfattning till läsaren om hur det fungerar i realiteten (Ejvegård,
2009).

Det är främst tre olika tekniker som är vanliga förekommande vid insamling av data, vilka
är intervjuer, observationer samt dokumentanalys. Varav alla dessa tre tekniker kan
förekomma i samma studie. Något som är positivt för möjligheten att använda varierad
data (Höst et al. 2006).

I denna studie har Aitiks gruvområde utgjort fallet. Det är ett avgränsat system som
involverar områdets gruvdammar, det vill säga en del av Aitiks gruvområdet. Genom att
begränsa området till enbart gruvdammarna har en klar översiktsbild kunnat framställas.

2.4.1 Intervjuer

Intervjuer är en av de vanligare metoderna för insamling av kvantitativ data där den
intervjuande personen ställer frågor till utvald respondent angående ett aktuellt ämne
(Alvehus, 2013). När en intervju inte kan utföras i form av personligt möte är det vanligt
att man använder sig av telefon- eller Skypemöten. För en kvalitativ intervju krävs ett mer
noggrant urval av respondenter som täcker den variation som krävs för studien (Höst et
al. 2006).

Vid genomförande av en intervju är det i både intervjupersonen och respondentens
intresse att inledningsvis säkerställa syftet med intervjun och studien (Bell, 2016). Samt
få tillåtelse att spela in intervjun för att kunna transkribera och använda materialet i studien
som behandlas konfidentiellt (Ejvegård, 2009).

I en konfidentiell intervju får tillhandahållen information användas men inte från vem den
kommer  ifrån.  För  att  detta  ska  uppnås  kan  det  behövas  flertalet  respondenter  för  att
informationen inte ska kunna härledas samt att kön ålder och ursprung utelämnas från
studien (Ejvegård, 2009).

2.4.1.1 Standardisering och strukturering av en intervju
Utformningen av en intervju kan kategoriseras i olika standardiseringsgrader. Med
standardisering menas frågornas ordning och utformning på dessa. Med låg
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standardiseringsgrad formuleras intervjufrågorna under den pågående intervjun och
frågeföljden anpassas efter respondenten. Vid hög standardiseringsgrad är intervjuns
struktur och frågeföljd helt förbestämd och hålls likadan till alla respondenter. Högre
standardiseringsgrad används ofta när en jämförelse vill göras mellan olika
intervjuresultat (Davidson & Patel, 2012).

Det finns olika grader av strukturering på en intervju som kan delas in i, strukturerade,
halvstrukturerade och ostrukturerad intervjuer, vilket rör sig om vilket utrymme för svar
som respondenten har möjlighet att ge. Hög struktureringsgrad, strukturerad intervju, ger
litet  utrymme  för  svar  där  olika  svarsalternativ  i  många  fall  finns.  Vid  en  låg
intervjustrukturering, ostrukturerad intervju, finns det däremot inga eller ytterst få
begränsningar över svarutrymmet som ges. Vid en låg strukturering är det mer
förekommande att följdfrågor uppkommer från intervjupersonen. Intervjuer som ligger
någonstans mellan strukturerad och ostrukturerad burkar benämnas som en
halvstrukturerad intervju (Davidson & Patel, 2012).

Standardisering- och struktureringsgrad kan illustreras i en matris, se figur 2, som visar
att en intervju med låg standardiserings och struktureringsgrad ger upphov till att analysen
får ett mer kvalitativt resultat (Davidson & Patel, 2012).

2.4.1.2 Kvalitativ intervju
Genom en kvalitativ intervju söker man efter mjuk data vid insamling för att kunna tolka
och beskriva olika företeelser. I en kvalitativ intervju skapar alla inblandade parter ett
samtal  även  om  det  är  i  intervjuarens  intresse  att  hålla  sig  till  ämnet  och  skapa  en
meningsfull dialog där respondenten kan svara fritt. Det är i sin fördel om intervjuaren
har en viss förkunskap inom ämnet. Detta kan vara både teoretisk information från
litteraturstudier alternativt genomförda pilotintervjuer för att få ett grund att stå på inför
intervjutillfället. Syftet med en kvalitativ intervju är att samla in varierad information för
att få olika syn på samma avgränsade område där alla intervjuer tillför ett djup i studien
(Davidson & Patel, 2012).

Figur 2. Illustration över uppbyggande på intervjuer. (Davidson & Patel, 2012)



2.4.2 Observation

En observation i vetenskaplig bemärkelse ska vara ett ordentligt planerat tillvägagångsätt
för informationsinsamling. Vid en observation studeras ett beteende i dess naturliga
kontext som görs oberoende av hur andra uppfattar en situation. Vidare görs en
observation i den mån som det är möjligt att tillgå det som ska observeras (Davidson &
Patel, 2012). Dock är det viktigt som observatör att inte påverka utfallet och därmed göra
observationen mindre trovärdig (Alvehus, 2013).

2.4.3 Dokumentanalys

En dokumentanalys kan både vara kvantitativ och kvalitativ. I det kvantitativa fallet utförs
dokumentanalyser som en kartläggningsstudier. Denna typ av analys går ut på att man går
igenom dokumentationer som inte har som huvudsyfte att ligga i grund till fallet som
studeras. Utan dokument som är mer övergripande. I detta fall är de viktigt att man tar
hänsyn till huruvida material får spridas från företaget. Även att man har i beaktning det
huvudsakliga syftet för dokumenten som gås igenom. En dokumentanalys kan ligga i
grund för tydligt kunna strukturera insamlat material (Höst et al. 2006).

2.5 Modellering

Framtagning av en modell är en utveckling av insamlad information. Detaljeringsgraden
på modellen som tas fram kan varierar dock en detaljeringsgrad som fortfarande speglar
sig verkligheten. Ibland kan det underlätta att börja med en något förenklad modell som
senare vidareutvecklas eftersom verkligheten kan vara väldigt komplicerad. Det är
modellens tänkta användningsområde som angör hur detaljrik den ska vara (Ejvegård,
2009).

I denna studie kommer metoden modellering först in i analyseringssteget. En teoretisk
bakgrund och data från empirin kommer analyseras för att ta fram parametrar som
möjliggör skapandet av en modell. Definitionen av vad som menas med en modell kan
vara väldigt flytande. Höst et al. (2006) förklarar att en modell kan vara allt från en
beskrivning av ett arbetssätt i form av grafisk representation till matematiska algoritmer
som  förklara  ett  fenomen,  där  syftet  är  avgörande  för  utfallet  av  modellen.  Oavsett
slutresultatet av en modell är det dock viktigt med en tydlig modelldesign, implementation
och validering.
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2.5.1 Modelldesign

För att kunna ta fram en modell krävs det att avgränsningar görs redan i ett tidigt stadie
för att tydligt definiera vad som ska och inte ska ingå i modellen. Detta görs för att det
ska vara möjligt att hantera både modellens storlek och dess komplexitet samt att fånga
syftet med modellen. Det är viktigt att rätt detaljeringsgrad sätts så att helheten inte
försvinner. Utöver det måste in- och utdata som ska ingå definieras (Höst et al. 2006).

2.5.2 Implementation

Beroende av modellens syfte kan implementationen se något olika ut. Implementationen
för en simulerad modell innebär att designen av modellens uppbyggnad införs i ett
förutbestämt program. Det finns många fördelar att använda en programvara som i senare
skede underlättar för funktionerna som redan är förprogrammerade och man kan
innestället fokusera på modellens uppbyggnad och hur input- och outputvärden ska
behandlas. Detta istället för att fokusera på programvarans funktion (Höst et al. 2006).

2.5.3 Validering av modellen

Validering av modellen har samma innebörd som validering av rapporten som förklaras i
avsnitt 2.7. Vid validering så undersöks det så att modellen kan återkoppla till vad som i
början bestämdes skulle modellera och ifall detta överensstämmer med det verkliga
fenomenet. Vid en modell som är uppbyggd med ett program kan denna validering göras
genom att ett antal inputvärden testas och där outputvärdena för de inputvärden är kända.
Varav värdena måste analyseras för att få en uppfattning om rimligheten i vad modellen
gör men även vilka parametrar som har stor betydelse för modellen (Höst et al. 2006).

2.6 Studiens utfall

Denna studie har genomförts genom att en fallstudie har utförts där insamlad information
kommer från intervjuer, dokumentanalyser och som avslutades med en platsobservation
av området. Anledningen till den sena observationen av området beror på snön som låg
kvar länge. Eftersom området ligger i norra Sverige så har området först kunna observeras
i studiens senare del, varför det blir en komplettering till insamlad data från intervjuerna.
Trots den sena observationen så genomfördes den för att få ett helhetsintryck över det
område som fallstudien är begränsat till. Det gör intervjuerna till fallstudiens primära



tillvägagångssätt och dokumentanalyserna för att stärka informationen från intervjuerna
samt att förtydliga informationen från intervjuerna.

Intervjuerna utfördes av noggrant valda respondenter för att få en så bred
verklighetsuppfattning av området som möjligt. Tre av fyra respondenter arbetar på olika
sätt och företag inom samma område, det vill säga med gruvdammar inom Aitiks
gruvområde. Dock med olika arbetsuppgifter vilket gör att de sitter inne på olika
kompetens som till viss del överlappas, vilket har speglas i intervjuerna. Alla intervjuer
var enskilda intervjuer, där tre av fyra intervjuer utfördes genom ett Skypemöte på grund
av stora avstånd mellan intervjuperson och respondenter. På grund av olika arbetsområden
skiljer sig intervjufrågorna något mellan de olika intervjuerna. Dessa respondenter har
valts för att få en så sannesenlig bild över området som möjligt samt för att få ut relevant
information som inte alla har. Även om de tre respondenterna har olika arbetsområden på
olika företag så jobbar det mycket tillsammans i och med detta projekt. Den sista personen
jobbar inom ett annat område som appliceras mer på andra branscher och inte mot detta
projekt, dock jobba denna respondent på samma företag som ytterligare en respondent.

Intervjuerna är upplagda med en något högre standardiseringsgrad och är
halvstrukturerade. Utformningen av intervjuerna gjordes innan intervjutillfällen, men
anpassades med följdfrågor under intervjuernas gång. På grund av tiden som var den enda
begränsade faktorn på grund av tidsutrymme så bedömdes intervjuerna som något
strukturerade. Intervjufrågorna finns att tillgå i Bilaga 1. Där är det även markerat vilka
av frågorna som kom som följdfrågor på redan förbestämda intervjufrågor. Detta för att
få en bättre förståelse inom området samt att få ett bättre flöde på intervjun.

I de intervjuer som genomfördes via Skype fanns video att tillgå där det även gick att dela
skärmbild. På så sätt kunde dokument delas under intervjun, vilket gav en ökad förståelse
över det som diskuterades i intervjun.

Dokumentanalysen har genomförts på dokument som varit relevanta för att få en
fördjupad förståelse om området och vad som är planerat. Analysen har kombinerats med
resultatet från intervjuerna. Den informationen har sedan ytterligare stärkts vid
observationen.

Litteraturstudien som påbörjades innan intervjuunderlaget togs fram gav en
bakomliggande teoretisk kunskap inför intervjuerna. Utöver det genomfördes en mindre
formel pilotintervju för att få en bra grund till fallstudien för att kunna förbereda relevanta
frågor.  Litteraturstudien genomfördes under hela studiens gång. Detta för att komplettera
med ny inkommande information som var relevant för studien.

Intervjuerna sammanfattades för att ge läsaren en bra och översiktsbild över området samt
vad som sker och kommer att ske framöver. De olika intervjuerna analyseras därefter,
varav detta resultat tillsammans med teorin låg i grund till analysen där kopplingar gjordes
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för  att  få  fram  underlag  till  modellen  som  resultatet  i  analysen  är  grund  till.  Genom
analysen kunde relevanta parametrar utvärderas som skulle lägga grunden till studiens
modellering tas fram.

Parallellt med att analysering av empirin påbörjades inläsning av programvara som
användes för modelleringen. Valet av program blev ”Visual Basic for Applications”,
VBA. Ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som kan visualiseras i Excel.
Modellering i VBA var det sista steget som genomfördes för att fullfölja i studien.

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Det finns tre begrepp som kommer att beaktas i följande studie, validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet. Vissa begrepp genom hela forskningsprocessen, andra fokuserar på ett
mer specifikt område av studien men alla tre begrepp berör giltigheten av studien (Höst
et al. 2006).

Validiteten fokuserar på studiens problemformuleringar, huruvida det som undersöks
stämmer  överens  med  det  som  sägs  ska  undersökas  (Höst  et  al.  2006).  Detta  gör  att
validiteten relaterar till hela forskningsprocessen, hur tolkningar görs baserat på indata
(Davidson & Patel, 2012). Genom att använda triangulering vid insamling av data, det vill
säga använda olika metoder av datainsamling för samma fall, kan validiteten öka. På
grund av att ett mer trovärdigt underlag kan tas fram som kan berika studiens resultat.

Reliabiliteten refererar till trovärdigheten i det som undersökts i studien. Hög reliabilitet
kan till exempel visa sig om två oberoende intervjuade personer ger överensstämmande
svar på samma fråga, till skillnad om de ger olika svar vilket resulterar i låg reliabilitet.
Något som även avgör grad av reliabilitet är om resultatet är motsägelsefullt eller inte, det
vill säga om respondentens säger emot varandra i intervjun (Ejvegård, 2009).

Generaliserbarhet visar på hur representativ studien är för liknande fall och hur studien
kan appliceras på liknande fall (Höst et al. 2006).

Validiteten kan kopplas till trovärdigheten i hur tolkningar har gjorts utifrån insamlad
data, hur tolkningar görs och dess trovärdighet under hela forskningsprocessens samt om
det som sägs ska undersökas verkligen undersöks (Davidson & Patel, 2012).

Beroende på hur de olika datainsamlingsmetoderna vägs in kan detta ge liknande eller
olikt resultat (Davidson & Patel, 2012). För att få en bra validitet har därför respondenter
med olika bakgrund och tjänsteroll intervjuas och på så sätt fått ett mer trovärdigt
underlag. Men med det sagt menar Davidson & Patel (2012) att ett mer spretigt resultat
från den insamlade data inte behöver ge negativ effekt utan kan istället vara berikande.



Denna studie grundar  sig i  ett  fall.  Trots  det  så  eftersträvas en hög validitet,  reliabilitet
och generaliserbarhet genom hela arbetet. För att uppnå en hög validitet har
problemformuleringarna hela tiden legat i fokus för att vara säker på att rätt områden
undersöks och presenteras.
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3 Teori

I det teoretiska avsnittet fokuseras det på produktivitet och BIM främst inom
anläggningssidan och anläggningsprojekt. Här ges en teoretisk bakgrund till
produktivitet och effektivitet följt av BIM och dess betydelse och framväxt i
byggbranschen. Vidare tas fördelar med att använda sig av detta verktyg upp.

3.1 Produktivitet och effektivitet i byggbranschen

Produktivitet är något som ständigt diskuteras i byggbranschen. I början av 2000-talet var
produktiviteten anmärkningsvärt låg inom byggbranschen i jämförelse med övrig
tillverkningsindustri. Trots byggsektorns försök till förändringsarbete påverkades inte
branschens produktivitet och det har förblivit ett kvarstående problem (Statskontoret,
2009).

Produktivitet definieras och mäts som förhållandet mellan värdet av produktionen, output,
och kostnaden för de resurser som krävs, input. För att kunna göra denna mätning krävs
det dock att resultat och insatser går att identifiera. När det talas om vägar och järnvägar
inom anläggningsbranschen kan produktivitetskvoten ge ett mått på resurser i form av
arbetskraft och maskiner som krävs för att producera en särskild mängd väg. Anledning
till varför detta kan vara till intresse är för att en högre produktivitet resulterar i mindre
resursinsatser för samma resultat (Statskontoret, 2010). Produktiviteten resulterar i ett
mått på produktionens effektivitet som kan delas upp i två typer av effektivitet;
resurseffektivitet och flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012).

3.1.1 Effektivitet

Effektivitet kan delas in i två olika område; resurseffektivitet och flödeseffektivitet.
Resurseffektivitet handlar om att utnyttja resurser på bästa möjliga sätt och anses vara den
traditionella effektivitetsformen. Grundtanken med resurseffektiviteten är att dela in en
process i mindre aktiviteter som utförs separat, alternativt att utförandet av liknande
aktiviteter i olika processer parallellt.  Genom utnyttjandet av att en resurs sätts i relation



till en given tidsperiod fås ett effektivitetsmått där man kan se i vilken utsträckning
resurser används (Modig & Åhlström, 2012).

Flödeseffektivitet däremot, fokuserar på förädlingen av en flödesenhet. Det kan vara olika
typer av produkter eller kunder som genomgår förädling som kan vara både
materialomvandling eller att olika behov tillgodoses. Likt resurseffektivitet kan det sättas
ett mått på flödeseffektiviteten, relationen mellan förädlingen av en flödesenhets och
given tidsperiod där resultatet visar hur stor andel som är värdeskapande (Modig &
Åhlström, 2012).

3.1.2 Värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter

Något som ytterligare påverkar produktiviteten är vilket värde aktiviteten tillför. En
värdeskapande aktivitet är en aktivitet som tillför ett värde till flödesenheten och som
sedermera även behålls, en förädling sker. Exempel på aktiviteter som detta kan vara är
när ett bygglov behandlas eller när ett betongfundament gjuts. Det som skiljer en
värdeskapande aktivitet från en icke värdeskapande aktivitet är att det inte sker någon
förädling  när  en  flödesenhet  går  igenom  en  aktivitet.  Det  kan  vara  så  simpelt  som  ett
material eller handling som ligger på hög och väntar. Då sker det ingen värdeökning och
klassas därför som en icke värdeskapande aktivitet. Flödeseffektiviteten handlar dock inte
om att förändra hastigheten av aktiviteten, utan identifiera den hastigheten som passar
mottagaren (Modig & Åhlström, 2012).

Dock ska det skiljas på aktiviteter mellan olika processer. Väntan och lagring är en
aktivitet som kan vara icke värdeskapande i vissa fall men som kan vara värdeskapande i
andra fall. Exempelvis är en bygglovsansökan som väntar på att bli behandlad icke
värdeskapande medan ett betongfundament som väntar på att torka är en värdeskapande
aktivitet eftersom betongen är i en förädlingsprocess (Modig & Åhlström, 2012).

3.1.3 Lean Construction

Besläktat med både produktivitet och effektivitet och som har implementerats inom
byggbranschen från tillverkningsindustrin är Lean Construction (Greiser et al. 2016).
Lean Construction är ett arbetssätt för att utforma produktionsprocessen på ett optimalt
sätt (Aziz & Hafez, 2013). Lean Construction härstammar från produktionen inom
Toyota, där kallat Lean Production, där det fokuseras på att minimera slöseri och minska
antalet icke värdeskapande aktiviteter. Detta gjordes genom ett antal mål;

· Identifiera kundens värde och leverera detta. Det som inte är värdehöjande eller
skapande ska elimineras
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· Produktionen ska organiseras på så sätt att en kontinuerligt sammanhängande
process skapas

· Skapa ett tillförlitligt flöde i processen genom bra informationsutbyte för att skapa
en perfekt produkt.

· Sträva efter perfektion (Aziz & Hafez, 2013).

Lean Production i tillverkningsindustrin anammandes inom byggbranschen där
produktionen delades in i tre konceptuella delar vilket blev grunden för Lean
Construction, transformation, flöde och värdeskapande (Aziz & Hafez, 2013). Lean
Construction introducerades i början av 1990 och förändrade hur man såg på
byggbranschen.  Målet var att få en bättre samverkan mellan beställare, projektörer och
entreprenörer redan från projektets start. Genom att dela kunskap och hela tiden jobba
mot ett gemensamt mål. På så sätt få en mer effektiv och produktiv process som resulterar
i mindre slöseri av resurser, samt tydliga förbättringar av tidsplaner och budgetar (About
us, 2017). Slöseri i produktion som kan minimeras är blanda annat;

· Överproduktion - man producerar mer än nödvändigt vilket resulterar i slöseri i
arbetskraft, material och utrustning vilket i sin tur påverkar budgeten.

· Väntetid - på grund av bristande synkronisering och planering av flöden eller
material resulterar i inaktiv tid.

· Transport - överdimensionering av fordonsanvändning och dåliga vägar på grund
av bristande planering leder avflödesvägar till slöseri i arbetskraft, utrustning och
energi (Aziz & Hafez, 2013).

Det finns fem principer för maximalt utnyttjande vid applicering av Lean Construction.
Genom kundernas önskemål och krav, identifiera värdeskapande aktiviteter som
genererar värde till slutprodukten och eliminerar alla icke värdeskapande steg.
Uppkommer problem längst vägen så ska det åtgärdas direkt och därmed undviks onödig
produktion, lagring och transport. Fokus ska vara på hela värdekedjan som fås genom ett
kontinuerligt flöde och att hela tiden fokusera på processen och inte på slutprodukten.
Detta kommer dock först ske optimalt efter att krav är specificerade och flödet identifierat.
Materialhantering ska ske i form av ”Just In Time” metoden som innebär att materialet
ska anropas när det behövs och inte lagras under längre tid, se nästa avsnitt. Att jobba
under ständig förbättring och leverera enligt kunders förväntningar inom tid, kostnad och
kvalitet (Aziz & Hafez, 2013).

Det har visat sig att det mest effektiva sättet att öka verkningsgraden inom byggbranschen
med Lean Construction är att använda sig av Last Planner System för att förbättra
planering och kontrollera processer som är dynamiska processer under hela projektet. Det
är långt ifrån endast byggbranschen som har anammat konceptet Lean Production och
modifierat det till specifik bransch. Närmare 100 andra begrepp med Lean finns, däribland
Lean Accounting, Lean Software och Lean Healthcare (Modig & Åhlström, 2012).



3.1.4 Just-In-Time

Just-In-Time, JIT, är en filosofi som även den grundar sig i Toyotas produktion från mitten
av 1950-talet och som går ut på att skapa ett flöde i hela processen genom att erbjuda rätt
kvantitet till rätt kvalitet i rätt tid (Pheng & Hui, 1999). JIT är en princip som bygger på
tre metoder.

· Bristen av plats i fabriken vilket gjorde att man sökte efter leverantörer som kunde
leverera direkt till maskinerna vilket ledde till snabbare processer och mer nöjda
kunder.

· Införandet av nya tekniker, genom att inte ha ett stort lager kunde man hålla sig
uppdaterad om nya råvaror.

· Utveckla och förhålla sig till Lean Production (Pheng & Hui, 1999).

Dessa metoder ligger i grund till utförandes som uppfylls med olika aktiviteter och
verktyg (Modig & Åhlström, 2012).

Då JIT slagit igenom inom tillverkningsbranschen anammades det i byggbranschen med
samma mål; att få rätt produkt i rätt kvantitet och kvalitet på rätt plats i rätt tid. En filosofi
som ökar produktiviteten och minskar slöseriet och förhåller sig därmed till Lean
Production genom att eliminera slöseri och öka produktiviteten (Pheng & Hui, 1999).

Inom byggbranschen resulterade JIT inte bara i ökad produktivitet, kortare tidsplan och
lägre kostnader utan även en ökad förbättring av användandet av arbetsplatsen. Där målet
hela  tiden  är  att  få  gjort  arbetet  rätt  den  första  gången  och  färdigställt  i  tid  där  alla
medarbetare han eget ansvar för slutprodukten och att man sak kunna handla flexibelt
(Pheng & Hui, 1999).

3.2 Vad är BIM

Förkortningen BIM står för Building Information Modeling,
byggnadsinformationsmodellering på svenska. Det är en digital plattform som integrerar
design, modellering, planering och samarbete mellan inblandade parter (Gerbert et al.
2016). BIM är ett uttryck som myntades av Autodesk 2002 och var redan då
revolutionerande för byggindustrin och synen på hur modern teknologi kan användas i
branschen ändrades (Autodesk, 2003). En BIM-modell ger en virtuell bild i 3D av
verkligheten samtidigt som den innehåller information av ingående komponenter, även
kallade objekt (Granroth, 2017). Den stora skillnaden från föregående CAD ritningar i 2D
är att istället arbeta i tre dimensioner. Det resulterar ofta i att lättare kunna se helheten i
projektet, något som är svårt att visualisera med enbart två dimensioner. Det ger en
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möjlighet att se exakt hur det kommer att se ut innan det är byggt, vilket kan vara en fördel
för både ägare och beställare men även för designers (Weygant, 2011). I BIM-modellen
kan  modeller  utförda  av  olika  discipliner  länkas  samman  och  på  så  sätt  finns  all
information om ett projekt samlat i en sammanlänkad modell (Changali et al. 2015).

Den information som ett objekt kan innehålla är allt från hur sammansättningar ska ske
till egenskaper specifika för ett visst objekt, såsom material, dimensioner eller dess
prestanda som kommer resultera i en byggbar modell (Eastman et al. 2008; Weygant,
2011). Mängden information som lagras är inte förutbestämt utan varierar för att passa
inblandade parter, allt från designers till entreprenörer och specialister inom ett projekt
(Weygant, 2011).

Allt eftersom användningen av BIM har ökat så har samarbetet mellan olika discipliner
ökat. Det har resulterat i att man i ett tidigt skede kunna länka samman arkitekt,
konstruktör,  VVS  med  flera  i  samma  modell  för  att  öka  samgransknings-  och
koordineringsmöjligheterna (Granroth, 2017). Informationen i modellen kan sedan även
utnyttjas för att göra analyser som att undersöka energianvändningen, termisk komfort,
bärighet av konstruktionen samt kollisionskontroller mellan olika discipliner. Genom
installation av så kallade ”add – in” i aktuell programvara kan mer avancerade analyser
göras med informationen som objekten i BIM modellen genererar (Weygant, 2011).

Trots att modellen tas fram i det tidiga skedet så kommer den kunna användas under hela
byggnadens livscykel men med olika fokusområden, se figur 3 (Autodesk, 2003).

Länkas ytterligare en dimension till 3D-modellen fås en 4D-modell som har tidsaspekten
integrerad. Kostnadsaspekten integreras om ytterligare en dimension länkas till modellen
och genererar en 5D-modell (Granroth, 2017). Dessa ytterligare dimensioner underlättar
för att upptäcka och hantera oförutsägbara sekvenser och kostnader tidigt (Wang et al.
2013).

Byggbranschen ses av många som en mycket konservativ och fragmenterad bransch som
inte ligger i framkant i utveckling och användning av ny teknologi (Granroth, 2017;

Projekterings
skede

• Design
• Schema
• Budget
• Samordning
• Detaljutformning

Produktionss
kede

• Kvalitet
• Schema
• Kostnad
• Underlag

Förvaltnings
skede

• Brukande
• Drift
• Finansiell information

Figur 3. Användningsområden av BIM i olika
skeden.



Mahalingam et al. 2009). Tanken med BIM är dock inte att den ska ersätta personer och
deras kunskap utan utveckla individers sätt att jobba på tillsammans, ett verktyg för
framgång (Weygant, 2011).

Enligt en studie för att mäta det positiva respektive negativa resultatet som BIM resulterar
i har en jämförelse gjorts på 35 olika stora projekt. Resultatet blev att BIM medför stora
fördelar i områden inom tid, kostnad, kommunikation, samordning och kvalitet vilket i
slutändan leder till en ökad produktivitet. Vad som belyses i studien är dock
storleksskillnaden på byggnader som valts samt dess geografiska läge som kan spela in i
resultatet.   Vilket  kan  bero  på  hur  utvecklat  BIM  är  i  de  regioner  studiens  projekt  är
belägna (Bryde et al. 2012).

3.2.1 Fördelar med att använda BIM

Fördelarna med att använda sig av BIM är många. Att i en virtuell miljö kunna visualisera
kommande byggnation genererar en bättre förståelse för hela projektet som medför att
man kan utföra simuleringar under projektets gång. Direkt från modellen kan sedan
ritningar från olika snitt framställas och mängdframtagning av olika objekt ske på ett
smidigt och lätthanterligt sätt (Eastman et al. 2008).

Genom en tydligare samordning som involverar fler aktörer minimeras felen både i
projekteringsskedet men även under produktionen som kan upptäcks tidigare. Det leder
till en mer kostnads och tidseffektiv process (Eastman et al. 2008). Det leder i sin tur till
en ökad produktivitet eftersom man får en bättre överblick över projektet när allt material
är samlat på ett och samma ställe (Changali et al. 2015).

Det är mer resurskrävande i tidigt skede att använda sig av BIM på grund av att det är här
i det inledande sked som majoriteten av informationen genereras. Men det är även i detta
skede som det är störst chans att påverka både kostnad och utförande. Görs modelleringen
grundligt från början med en acceptans för att det kommer att ta längre tid än vid
traditionell projektering kommer det i slutet att ha sparat in denna tid och kostnad och
minimerar oförutsägbara problem som kräver lösning på plats. För att jämföra kostnader
och tid bör därför BIM utvärderas utifrån en helhetsbild och inkludera alla stegen i en
byggnads livscykel (Granroth, 2017). Från projektering där analyser kan göras till att
design kan tas fram och utvecklar av projektet samt till produktion där modellen används
vid projektledning av projektet. Avslutningsvis i förvaltningen när modellen används vid
drift och underhåll men även kunna användas vid avveckling av en byggnad. Det är utifrån
det helhetsperspektivet användningen av BIM ger störst påverkan (Bryde et al. 2012).

Användningen av objektmodellering gör att onödiga upprepningsmoment kan elimineras.
Eftersom allt finns lagrat går det lätt att återanvända delar av modeller eller mindre objekt
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som inte behöver återskapas ännu en gång. Även om objekten kommer att få olika
egenskaper så är uppbyggnaden av objekten densamma och kan därför återanvändas
(Sacks et al. 2010).

3.2.2 Fördelarna med att integrera tiden i BIM till en 4D – modell

4D-modeller introducerades redan på slutet av 1980-talet i projekt som inte höll tidsplanen
på grund av förseningar och avvikelser vilket påverkade kostnaderna i slutändan. Dock
var det först på sent 1990-tal som det slog igenom att kunna koppla manuellt gjorda
tidsplaner till 3D-modeller. Att skapa en tidsplan som kan redigeras och uppdateras mer
frekvent resulterat i mer pålitlig schemaprocess (Eastman et al. 2008). 4D-modeller har
visat sig vara fördelaktigt under hela byggnadens livstid samt att dessa modeller har
medfört både tid och kostnadsbesparingar (Mahalingam et al. 2009).

Till en 3D-modell länkas ett schema som gör att varje komponent får ett attribut som har
en start- och sluttid. Eftersom varje komponent tilldelas detta kan man grafiskt simulera
arbetsföljden av projektet med den länkade tidsplanen och få en visuell förståelse över
hela byggprocessen (Mahalingam et al. 2009).

Den primära funktionen är att skapa god kommunikation för ett ökat samarbete där utfallet
blir att avslöja hinder som är svårupptäckta vid användning av traditionella Gantt-
scheman, den mest kända karaktären av tidsplan, se figur 4. I en modell arbetar därmed
alla inblandade aktörer utifrån samma förutsättningar som resulterar i en optimerad
process som är lätt att visualisera. På grund av insynen från alla aktörer är det lättare att
påträffa oupptäckta fel när det kommer synpunkter från flera olika håll (Eastman et al.
2008).

Olika aktörer kan lättare jämföra scheman sinsemellan och snabbt upptäcka och
identifiera schemakrockar samt jämföra om de ligger enligt planerat alternativt ligger efter
i tidsplanen. Även detta kan visualiseras med simuleringar (Wang et al. 2013).

En integrerad tidsplan resulterar även till en övergripande kontroll över byggarbetsplatsen
som kan optimeras vilket kan leda till logistiska förbättringar. Kritiska utrymmen och
resurser kan dra stor nytta av det (Wang et al.  2013).



3.2.3 Nackdelar med 4D

Trots att 4D ses som ett av de populära användningsområdena vid användandet av BIM-
modeller finns det trots det nackdelarna/svagheter som är svåra att undvika (Wang et al.
2013). Processen att använda sig av 4D är relativt kostsam. För att utnyttja kapaciteten
som finns att  tillgå vid 4D krävs det  att  den följs  upp under  hela  projektet.  Det  är  hög
detaljnivå som kräver både erfarenhet och kunskap inom området, vilket gör processen
relativt komplicerad. Men det finns exempel där användningen av 4D har sparat många
resurser trots de höga kostnaderna i implementeringsskedet följt av kostnaderna under
processens gång (Eastman et al. 2008; Mahalingam et al. 2009).

Generellt i den utsträckning 4D-modeller används idag så görs det i begränsat utbyte
mellan modell och schema. Informationen i BIM-modellen stödjer inte tidsplanen fullt ut,
vilket gör att det finns rum för förbättring vid implementering av 4D, något som flertalet
studier visar (Wang et al. 2013).

3.3 Användningen av BIM

Sedan sju år tillbaka, från år 2011 gör brittiska regeringen en årlig undersökning där man
följer upp användningen av BIM och vilken effekt det har gett och undersökt utfallet.
Rapporten från år 2016 visar att 97 % av de svarande är medvetna om BIM. Upp till 62
%, av de tillfrågade i Storbritannien använder sig av BIM. Det är den största ökningen
sedan 2014, vilket är ett resultat av kunskapen och självförtroendet i att använda sig av
BIM har ökat och därmed finns det fler personer att lära sig av. Vidare svarade 60 % att

Figur 4. Gantt-schema. (Effso tools, 2018)
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de tror på att BIM kommer leda till en ökad effektivitet som kommer reducera både tid
och kostnad (NBA, 2017). Rapporten visar en tydlig ökning av användandet och
kunskapen. Det visas även tydligt i antal publikationer som årligen publiceras inom ämnet
(Bradley et  al.  2016).  Eftersom det  totala  användandet  av BIM ökar  så  kommer det  att
medför en ökning av användandet av BIM inom infrastrukturer (Construction, 2012;
Bradley et al. 2016).

3.3.1 BIM i anläggningsprojekt

Användningen av BIM tillämpas främst på större byggnader. Studier har dock gjorts vid
användningen av andra infrastrukturprojekt och industriella anläggningsprojekt. Det har
resulterat i att besparingar, i form av tid och kostnader, skiljer sig minimalt jämfört med
en byggnad och därmed ska implementering av BIM kunna användas i lika stor
utsträckning på andra projekt än byggnader. En förutsättning är dock att man ser till
projektets hela livscykel och inte begränsar sig till en projekteringsfasen (Gerbert et al.
2016).

Dock är det mer vanligt att större anläggningsprojekt inte håller tiden, budgeten eller når
upp till bestämda krav, vilket beror på många faktorer. Bland annat dålig organisatorisk
förmåga, bristfällig kommunikation som resulterar i låg produktivitet (Changali et al.
2015).

Svårigheten i större anläggningsprojekt är att planerna mer ofta baseras på uppskattningar
som inte går att förlita sig på helt. Exempelvis så vet man inte exakta antalet människor
som flyger från en viss flygplats dagligen, utan det baseras på erfarenheter, uppskattningar
och prognoser. Det finns även skillnaden mellan byggnads- och infrastrukturprojekt i att
ta  fram  planer  och  utföra  dessa,  eftersom  hänsyn  måste  tas  i  större  utsträckning  till
verkliga förhållanden som klimat, terräng och väder för infrastrukturprojekt (Changali et
al. 2015).

Oxford Dictionary definiera infrastrukturer som ”de grundläggande fysiska och
organisatoriska strukturerna och anläggningarna som behövs för driften av ett samhälle
eller företag” och kan delas in i olika kategorier (Oxford Dictionaries, 2018).

· Infrastruktur inom trafik såsom vägar, tunnlar, broar och järnvägar.
· Infrastruktur för allmännytta/användbarhet nätverk för el vatten och avlopp.
· Infrastruktur inom miljö för hantering av översvämningar och skydd, som

dammar, vallar och fördämningar.
· Infrastruktur inom energi såsom kraftverksstationer med vind och sol samt

gruvbruk.
· Infrastruktur för rekreation såsom parker och arenor.



Där de tre övre, infrastruktur inom trafik, allmännytta och miljö, skiljer sig mer markant
i jämförelse med byggnader. Byggnader är vertikala konstruktioner, till skillnad från ovan
nämnda som är längsgående konstruktioner med en annan projektstruktur, vilket
avspeglats i användningen av BIM eftersom man haft större användning av Geographical
Information System, GIS. Trots att det finns många likheter, såsom
projekteringsprocessen, samarbetet och i viss utsträckning samordning mellan aktörer, så
väger skillnaderna tyngre. 3D-modeller i infrastrukturer är inte i lika stor omfattning
komponentbaserad med detaljerad geometri som vid byggnader. Vid komponentbaserade
modeller drar man större nytta av fördelar som kollisionskontroller, tydligheten i
information samt visualiseringar, som infrastrukturprojekt inte har samma behov av eller
möjlighet till (Bradley et al. 2016).

Främst har BIM använts för infrastrukturer inom trafik - dvs vägar, tunnlar och broar.
Fördelen med att använda sig av BIM vid infrastrukturprojekt har varit samordningen och
integreringen av icke grafisk data, såsom kostnad, tid och materialspecifikationer, i en
modell som sedan kan kopplas med information från fält. Det har i slutändan genererat
mer noggrann och innehållsrik modell över projektet och modellen kommer användas
både under projektering samt i produktion för att sedan kunna fortsätta att användas i drift.
Utmaningen vid användandet av BIM i denna typ av projekt ligger i att kunna specificera
den  data  som  behöver  samlas  in,  vem  som  ska  samla  in  den  och  hur  den  sedan  ska
användas. Där spelar tekniken en stor roll vid hantering och överföring av denna
information mellan olika parter för att den inte ska gå förlorad (Bradley et al. 2016).

Användandet av BIM inom infrastrukturprojekt ökar i takt med det ökade användandet av
BIM vid byggnader (Bradley et al. 2016; Construction, 2012). Drivkraften för införandet
och användandet av BIM inom infrastrukturprojekt är kundernas förvaltningskapacitet
medan vid byggnader är den drivande kraften de som utför projekteringen. Genom
användandet av BIM och integrering av information mellan databaser kommer det
generera en mer effektiv process där resurser, tid och kapital används optimalt. För att
uppnå ytterligare effektivitet har både 4D och 5D applicerats på BIM-modeller vid
infrastrukturprojekt (Bradley et al. 2016).

Digitalisering inom byggbranschen är inte nytt men det är i början av dess utveckling att
producera vad man tror ska vara möjligt. Jämför man byggbranschen med
produktionsindustrin så ligger den långt efter, bland annat när det gäller automation och
digitala processer. Genom ytterligare applicering av digitalisering på rätt sätt inom
branschen kommer ytterligare framgång nås inom kvalité, effektivitet och produktivitet i
projektets hela livslängd (Gerbert et al. 2016).

BIM kan vara väldigt individuellt från företag till företag och appliceras i olika takt,
angreppssätt och mängd. Det öppnar upp för ett gap som antingen ledare eller följare.
Oavsett kommer företag förr eller senare att integrera digitalisering och öppna upp för att
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jobba mer tillsammans och ta lärdom av andra företags utveckling. BIM kommer att öka
samordningen mellan värdekedjans olika aktörer (Gerbert et al. 2016).

3.3.2 BIM och Lean Construction

BIM och Lean Construction är två olika metoder och tillvägagångssätt att jobba mot, men
gemensamt är att båda tillvägagångssätten har förändrat hur man jobbar inom
byggbranschen. Det finns inget beroende mellan dessa två sätt att arbeta, men det finns
en samverkan av användandet med BIM och Lean Construction. Det finns en del områden
där BIM och Lean Construction gynnar varandra, men också områden där BIM och Lean
Construction påverkar varandra negativt (Sacks et al. 2010).

I och med en mer genomarbetad projektering som går att visualisera, höjs kvaliteten på
slutprodukten och den stämmer bättre överens med den ursprungliga designen eftersom
färre ändringar behövts under byggprocessen. Det resulterar i mindre slöseri i diverse
resurser. Skulle ändringar göras under processens gång så skulle relevanta uppdateringar
såsom kostnad, tid och planering uppdateras automatiskt. Mänskliga misstag reduceras
när automatiska uppdateringar sker och nya kvantiteter tas fram vilket resulterar i mindre
slöseri eftersom man hela tiden vet exakt kvantitet. Om en modell är uppdaterad i realtid
så  är  det  lättare  att  identifiera  olika  typer  av  konflikter,  både  i  modellen  och  mellan
aktörer. Det ökar chanserna att lösa konflikter i tid och tidsplaner har större möjlighet att
optimeras vilket leder till reducerade väntetider (Sacks et al. 2010).

Förutom den positiva synergin som uppstår har det även framkommit negativa effekter.
Bland annat att den avancerade teknologin ökar projektledningens komplexitet istället för
att simplifiera den, exempelvis genom att modeller blir alldeles för detaljerade. När det
inte är tillräckligt lättanvänt så går det inte att använda och därför faller dess synergi. I
vissa fall har det även ökat innevarande lager eftersom det finns för många alternativ vilket
har lett till både förseningar och slöseri av resurser som strider mot Lean Constructions
principer (Sacks et al. 2010).

3.4  Tidsplan

En tidsplan utgör ofta grunden för att kunna kontrollera och styra ett projekt, både
gällande tid och kostnad, man kan med en tidsplan lätt kan följa upp dessa faktorer (Feng
et al. 2009). Att upprätta en så pass korrekt tidsplan som möjligt är därför ett av de mest
tidskrävande momenten när det kommer till planeringsarbetet (Persson, 2012). Feng et al.
(2009)  belyser  vikten  av  att  ha  en  väl  genomarbetad  tidsplan  för  att  så  effektivt  som
möjligt kunna genomföra ett projekt. Vid traditionell planering, gällande projekt som inte



inkluderar 3D- eller 4D-modeller, hämtas nödvändig information från ritningar och
specifikationer som berör projektet för att sedan kunna skapa en tidsplan som följer
byggprocessen. För att kunna skapa en väl överensstämmande tidsplan så krävs det att
extremt mycket data manuellt måste integreras vilket i sin tur är mycket tidskrävande i
projektet. I större projekt kan det ibland vara svårt att både ta hänsyn till tid och kostnad
(Feng et al. 2009). På grund av allt större och mer komplexa projekt räcker i många fall
inte traditionell planering till (Jeong et al. 2016). Planeringen kan skapas med olika
metoder.

3.4.1 Critical path method

Chritical path method är en av de vanligaste metoderna vid tidsplanering. Genom att först
analysera relevanta dokument kan projektet delas in i olika aktiviteter. Utifrån dessa
aktiviteter skapas sedan ett nätverk där aktiviteter kopplas samman. Varaktigheten
bestäms och får olika relationer till varandra. Denna teknik begränsar dock planerare att
uttrycka begränsningar, resurser och villkor som gäller på plats för de olika aktiviteterna.
Det resulterar i att tidsplanen som genereras är aktivitetsbaserad. Dock utförs arbetet i
arbetsblock som innehåller både kostnad och resurser. På grund av att flera arbetsblock
kan ingå i en aktivitet, samt att ett arbetsblock kan ingå i flera olika aktiviteter leder det
till svårigheter att koppla samman arbetsblock och aktiviteter till en pålitlig tidsplan som
integrerar både tid och kostnad (Feng et al. 2009).

Förutom svårigheter att integrera kostnad och tid till en pålitlig tidsplan erhålls även
väldigt lite information för projektledningen med avseende på en byggnads komplexitet
vid viss montering och användning av viss resurs. För att kunna hantera tidsplan och
information till projektledning krävs det att man kopplar relaterade komponenter från en
2D-ritning med den aktivitetsbaserade tidsplanen. Med dagens komplexa byggnader kan
detta utförandet ses som nästintill omöjligt utan att missa något steg i processen, inte minst
när olika aktörer blandas in (Feng et al. 2009).

3.4.2 Rullande planering

Tidsplaner kan delas upp i olika detaljeringsnivåer, projekttidsplan, produktionstidsplan
och rullande tidsplan, varav produktionstidsplan är den mest detaljerade, med denna typ
av planering har alla på arbetsplatsen möjlighet att samverka och på så sätt kan störningar
i högsta mån undvikas. På denna detaljnivå ger planerna information angående en viss
aktivitet för berörda aktörer/personer om bland annat aktuella svårigheter och konflikter
samt lösning på dessa (Persson, 2012).
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Med rullande planering upprättas planerna för en kortare tid framöver, ungefär 2-4 veckor.
Planerna uppdateras sedan veckovis för att man hela tiden ha de senaste uppdateringarna
av samordning där alla konstant vet vad som ska göras var och när med rätt material.
Begreppet rullande planering är något som är aktuellt i ”Lean Construction” genom
applicering av ”Last Planner System”, där samordning och visualisering har stor
betydelse.

Fördelar med rullande planering är bland annat att samordningen mellan olika aktörer
underlättas avsevärt och det skapas en naturlig rutin för dessa samordningsmöten samt att
det blir lättare att se avvikelser från planerna och komma med åtgärder (Persson, 2012).
Samordningen ska förutsätta och därmed förebygga risker som kan uppkomma samt på
ett  optimalt  sätt  fördela  resurser  under  produktionstiden.  Fokus  är  att  ta  fram  ett  bra
underlag där allas tidsplaner samordnas för att kunna skapa ett tillförlitligt
planeringsunderlag som inkluderar samtliga arbetsmoment och entreprenörer
(Byggledarskap - Projektplanering, 2014).

3.4.3 Last Planner System

Last  Planner  System,  LPS,  som  system  som  finns  till  för  att  hantera  kontakter  och
kommunikationslänkar som krävs för projektets samordning, planering och
produktleverans genom uppmuntran till samarbete mellan olika aktörer. Målsättningen är
att fokuspunkten ska gå från att kontrollera arbetare till att ansluta flöden med varandra
som länkar arbetare tillsammans. Syftet är att skapa tvärenhetliga flöden i produktionen
samt ge tydligare uppdrag med klarare kontinuerlig inlärningsmöjligheter (Aziz & Hafez,
2013).

Huvuddelen av LPS består av att man gemensamt kommer fram till
produktionssekvenserna av projektet och ser till att arbetsuppgifterna är redo tills angiven
tid. Tillsammans samordnar man arbetsflöden för närmsta tiden och att det hela tiden är
fokuserar hela tiden på kontinuerlig förbättring vad gäller planering och
produktionsprocesser (Aziz & Hafez, 2013).

Att använda sig av LPS har visat sig ge positiv effekt genom att det fås ett jämt arbetsflöde
där arbetsuppgifterna går att förutsäga. Det reducerar både tid och kostnad samt ger ett
bättre samarbete inom byggarbetsplatsen. Allt detta bidrar till i slutändan en ökad
produktivitet (Aziz & Hafez, 2013).



4 Empiri

I det empiriska avsnittet förklaras Aitiks gruvområdet och dess process med
anrikningssand mer ingående. Hur området är uppbyggt och vad som ska ske i
framtiden kommer även att besvaras. Denna empiri baseras på kvalitativa intervjuer
från sakkunnig personer som är inblandade på olika håll med Aitiks gruvområde som
har stärks med en dokumentanalys samt en platsobservationen av området.

4.1 Aitik gruvdamm idag

4.1.1 Gruvans geografiska område

Strax söder om Gällivare ligger Aitikgruvan som ägs och drivs av det privata företaget
Boliden. Denna gruva räknas som en av världens mest effektiva dagbrottsgruvor för
utvinning av koppar. Även metallerna guld och silver utvinns från denna gruva. Gruvan
har varit i drift sedan 1968 och i dagsläget finns det planer på att fortsätta gruvdriften fram
till år 2043. Bredvid gruvan finns det ett stort sandmagasin som lagrar deponerat
restmaterial som kommer från gruvan, det vill säga det material som inte innehåller några
metaller. Sandmagasinet omringas av ett antal dammar, dock inte hela vägen runt
sandmagasinet på grund av att den naturliga topografin förhindrar det deponerade
restmaterialet att breda ut sig i söder. Dessa dammar byggs upp varje år och förstärks av
det deponerade restmaterialet. Inom branschen kallas restmaterialet för anrikningssand.
När  materialet  deponeras  innehåller  det  en  stor  mängd  vatten  som  samlas  upp  i  ett
klarningsmagasin efter att anrikningssanden har deponerats på dammarna. Vattnet
återförs sedan i processen för utvinning av metaller.

Figur 5 visar en schematisk översiktsbild över området där gruvan är markerat med ett G,
sandmagasinet med ett S och klarningsmagasinet med ett K. Hela gruvområdets storlek,
med gruva, sand- och klarningsmagasin inkluderat går att uppfatta med hjälp av skala nere
i  högra hörnet  i  figur  5,  total  omkrets  på sandmagasinet  är  cirka 18 km. Pilen i  figur  5
belyser sandmagasinets lutning.
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Av den malm som sprängs i Aitikgruvan ligger malmhalten på ungefär 0.2 %. Med det
menas att 0.2% av allt som bryts är någon av de tre nämnda metallerna, koppar, guld eller
silver och resterande material går till deponi. Förhållandet mellan utvunna produkter och
restmaterial kan jämföras med LKAB:s gruvanläggning i Malmberget som ligger precis
norr om Gällivare där malmhalten ligger på ca 50 %.

Under år 2017 anrikades nästan 40 miljoner ton malm i gruvan. Material som efter
utvinning av metallerna, det vill säga 99,8 % av allt som anrikades, deponerades ut på
dammarna.  På  grund  av  att  det  deponeras  så  mycket  anrikningssand  så  krävs  det  att
dammkonstruktionerna årligen höjs för att sandmagasinet ska kunna hantera allt
deponerat material.

Figur 5. Flygfoto över Aitik. K = klarningsmagasin, S = Sandmagasin, G = Gruva, V = Vattenmagasin och
HS = Högsvavligt magasin. Pilen illustrerar en lutning i pilens riktning.

4.1.2 Dammprojekt under 2018

Höjning av dammarna är något som sker varje år för att sandmagasinet ska klara av att
hantera all den deponerade anrikningssanden. Förutom höjning av dammarna så kommer
andra parallella projekt att pågå. Det kommer att byggas två nya magasin, ”HS-
magasinet” och ”Vattenmagasinet”. På grund av uppbyggnad av HS-magasinet och



Vattenmagasinet kommer det endast ske en höjning av de dammarna i nordvästra delen
av sandmagasinet.

HS-magasinet kommer bli ett nytt magasin där deponering av högsvavlig anrikningssand
kommer att ske. För att skilja HS-magasinet från det stora sandmagasinet kommer
avskiljande dammkonstruktioner att byggas av deponerad anrikningssand. Det är ett
arbete som påbörjades redan år 2015. Vattenmagasinet som kommer att byggas, kommer
att verka som ett klarningsmagasin för HS-magasinet. Vattenmagasinet kommer att bestå
av tre olika dammar som alla kommer byggas med olika tekniker, varav en av dammarna
kommer anläggas med deponerad anrikningssand. Vattenmagasinet kommer att fungera
som ett klarningsmagasin till det kommande HS-magasinet samt för att utöka den
maximala kapaciteten för vattenmagasinering i Aitiks område. Den anrikningssand som
kommer att användas till dessa projekt är till stor del anrikningssand som deponerats ut
på sandmagasinet. Ungefär placering av HS-magasinet och vattenmagasinet illustreras i
figur 5 och benämns HS respektive V.

Utöver de projekten kommer det även att ske projekt som inte kommer att använda sig av
deponerad anrikningssand. En ny utskovskanal kommer att byggas. Det är en kanal som
transporterar det vatten som ansamlats i sandmagasinet över till klarningsmagasinet. På
grund av så många projekt som pågår kommer det även ske förflyttning av transportvägar
i området vilket kommet att leda till förflyttning av kraftledningen som försörjer verket.

Alla de projekt som kommer äga rum kommer att utföras av skilda entreprenörer som är
oberoende av varandra. Det gör att det konstant kommer vara väldigt mycket trafik och
rörelse på området. Trafik som inte alltid kommer ha anknytning till varandra. Den stora
skillnaden för de projekt som kommer att använda sig av deponerad anrikningssand är att
de är beroende av hur driften i gruvan går. Produceras det inget i gruvan kommer inget
nytt material ut. Då kommer deponeringen att stoppas och ingen ny anrikningssand
kommer att tillföras som kan användas som byggmaterial i olika projekten. Driften
kommer däremot inte att påverka projekt som inte är beroende av anrikningssand,
exempelvis uppbyggnaden av ett nytt utskov, som är ett projekt som inte ligger under
driften.

4.1.3 Anrikningssanden

Framställningsprocessen av metallerna inleds med en sprängning nere i gruvan som
resulterat  i  att  en  stor  mängd  krossat  berg,  även  kallat  malm,  frigörs.  Efter  att
sprängningen nere i gruvan har skett, så förs den krossade malmen vidare till ett verk där
det krossade materialet mals ner till en finkornig produkt i den kornstorlek som önskas.
Det följs av en kemisk process, kallat flotation, som utvinner koppar, guld och silver från
det finmalda krossade materialet genom att kemikalier tillsätts. Det resterande material,
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restmaterialet, kallas för anrikningssand. Majoriteten av anrikningssanden består av
krossat gråberg med inslag av andra produkter av varierande hög halt naturfarliga ämnen,
exempelvis svavel, järn och olika sulfider.

Anrikningssanden blandas därefter med vatten till en så kallad slurry, en mix som består
av hälften vatten och hälften finmald anrikningssand. Vattnet är till den största delen
återcirkulerat vatten som kommer från klarningsmagasinet och som har blivit återinfört i
framställningsprocessen av metallerna. Anrikningssanden deponeras i sin tur ut på
dammarna i ledningar som är placerade uppe på dammkrönen. Dammkrönet är dammens
högsta punkt och det är därifrån deponeringen sker, figur 6. Där måste anrikningssanden
sedan ligga till sig och torka, konsolideras, för att i nästa steg kunna användas som
byggnadsmaterial. Det är alltså den torra anrikningssanden som används som
byggnadsmaterial när dammarna ska höjas. I figur 7 kan man se hur slurryn ser ut när den
deponeras på dammarna.

Figur 7. Slurryn, blandning av hälften vatten och hälften anrikningssand, som deponeras ut från ett
direktutsläpp ut på sandmagasinet.

Figur 6. Illustrativ bild över en dam i tvärsnitt, där lutningarna inåt dammens mitt är mycket extrema jämfört
med verkligheten.



4.1.4 Användning av anrikningssand på dammbyggnadsområdet

4.1.4.1 Anrikningssanden
Anrikningssanden är, som nämnt ovan, det finmalda restmaterialet som kvarstår efter att
metallerna har utvunnits. För att kunna transportera anrikningssanden måste den blandas
med vatten. Trots att allt som deponerats består av väldigt små kornfraktioner så varierar
kornfraktionen av den anrikningssand som har deponerats. Det finns en del kriterier som
måste uppnås för att anrikningssanden ska kunna användas som byggnadsmaterial. Dels
måste anrikningssanden vara tillräckligt upptorkad och dels måste den ha rätt komposition
av kornfraktioner. Det finns krav på maximal andelen finjordshalt i anrikningssanden som
ska användas till byggnadsmaterial och den får inte överskridas. Med finjord menas jord
vars kornstorlek är mindre än 0,063 mm i diameter. För att få till rätt komposition på den
anrikningssand man senare vill använda så strävar man åt att få så mycket som möjligt av
finjorden att transporteras så långt från dammkrönet och istället få grövre korn att stanna
nära dammkrönet.

Sandmagasinet är uppbyggt med en lutning inåt enligt pilens riktning i figur 5. Denna
lutning gör att vattnet kan rinna av och därmed torka ut den deponerade anrikningssanden.
Lutningen gör även att vattnet transporterar den finjordiga anrikningssanden inåt
sandmagasinet, i pilens riktning. Detta leder till att ju närmare mitten av sandmagasinet
man kommer desto mer kvicksandsliknande blir anrikningssanden. Det gör att större
maskiner inte kan röra sig där ute. Transportsträckan för att hämta användbar
anrikningssand ökar ju längre från dammkrönet det ligger, anledningar som gör att man
vill hålla den användbara anrikningssanden så nära dammkrönet som möjligt.

Anrikningssanden används som byggmaterial i de olika projekten. För sandmgasinet
används det för att höja dammarna varje år. När de två senaste projekten ska byggas
används anrikningssanden för att bygga upp dammarna som ett översta lager över
grundläggningen.

4.1.4.2 Dammar
Hela sträckan av dammar består i dagsläget av totalt 6 stycken, idag sammanväxta,
dammbyggnationer som täcker in en sträcka på nästan 10 km. Den sammansatta
dammbyggnadssträckan illustreras schematiskt i figur 8. Sträckan är i figuren förklarad
som dammkrön. Dammarna har byggts upp i olika etapper eftersom sandmagasinet har
utökats med åren. På grund av att hela sandmagasinet lutar så finns det krav som ställs på
de olika dammarna utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv. Lutningen gör att alla dammar
inte ligger i direkt anslutning mot vatten, utan enbart de dammar som ligger i nedre delen
av lutningen. I de dammarna i övre delen av lutningen rinner vattnet istället bort från
dammen, in mot sandmagasinet. Detta gör även att lite olika krav ställs på de olika
dammarna. Kraven är mer strikta på de dammar som ligger i anslutning till vatten medan
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kraven inte lika höga övervakningskrav på de dammar som inte är i kontakt med vatten.
Schematiskt hur en dammbyggnad ser ut i ett tvärsnitt illustreras i figur 6. När dammarna
är precis nyhöjda ser de ut enligt dammarna i figur 9.

Figur 8. Färgkodad illustrativ bild över Aitik gruvområde.

Figur 9. Nyhöjda dammar. Höjda av deponerad och uttorkad anrikningssand som bladats upp.



4.1.4.3 Deponering
När den finmalda anrikningssanden har blandats med vatten till en slurry, går det i en
större ledning från verket upp till en pumpstation som ligger på en höjd. Från
pumpstationen fördelas slurryn ut på fem olika mindre ledningar. Antalet ledningar ökade
nyligen från fyra till fem stycken. Den största skillnaden är kapaciteten som kan deponeras
ökar samt att en något större sträcka kan täckas in och deponeras på. Det ger även en extra
trygghet om det skulle uppstå någon typ av störning i någon av ledningarna. En ytterligare
ledning leder det dock till att det blir mer att hålla koll på men samtidigt genereras en
större flexibilitet vad gäller ställen att deponera på. Ledningarna är placerade uppe på
dammkrönet och breder ut sig på olika sträckor för att täcka in olika områden, alla
ledningar börjar dock från samma ställe, från pumpstationen. Exempel på hur ledningarna
kan breda ut sig visas i figur 8 samt i figur 10.

Figur 10. Utbredning av ledningar uppe på dammkrönet. Anrikningssanden deponeras ut genom en spigott.

Ledningarna flyttas beroende på vilken damm man ska deponera ut på samt efter varje
gång dammarna höjs. Det sker vanligtvis en gång om året, för att ledningarna alltid ska
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ligga uppe på dammkrönet. Varje ledningsdel är ungefär 20 meter lång som sätts samman
till längre ledningar. Varje gång ledningarna ska flyttas, demonteras och kopplas de isär
med hjälp av skruvdragare och människokraft. De förflyttas med en traktor för att sedan
kopplas samman, monteras och till sist pallas upp för att göra dem stabila. På den sista
delen av varje sammankopplad ledning, som kan vara upp till ett par 100 meter kopplas
olika utsläppspunkter på. Dessa utsläppspunkter ligger med ett förbestämt avstånd, se
schematisk illustration i figur 8. Det är från dessa utsläppspunkter som deponeringen sker.
Antalet utsläppspunkter som är i bruk varierar beroende på hur verkets produktion går
samt hur ledningarna är dragna och vilka utsläppsmetoder som används. Det finns fyra
olika metoder för att deponera anrikningssanden, beroende på vad man vill uppnå med
deponeringen.

· Spigotter - mindre slangar som ansluter vid ledningen som fördelar det totala
flödet på antalet spigotter som är anslutna till ledningen, utsläpp i figur 10.

· Drop-pipes - mindre slangar som ansluter vid ledningen som fördelar det totala
flödet på antalet drop-pipes som är anslutna till ledningen. Skillnaden mellan
spigotter och drop-pipes är att slangar som drop-pipesen består av flertalet hål
längst slangen som sprider ut flödet för att minska hastigheten för att få sanden
att stanna närmre dammen, utsläppet i figur 11.

· Direktutsläpp - slutet på ledningen, där allt flöde strömmar ut. Det finns inga
spigotter anslutna till ledningen som har släpper ut delar av flödet, så utsläpp av
allt flöde sker i slutet av ledningen, utsläpp i figur 7.

· Ändutsläpp - slutet på ledningen, där allt flöde strömmar ut. Dock finns det
spigotter anslutna till ledningen som har släpper ut delar av flödet

Det är endast en entreprenör som sköter allt med anknytning till ledningarna. Att utföra
förflyttningar av ledningar är en ansträngande process och kan ta upp till ett par dagar.
Därför strävas det mot att behöva göra detta så sällan som möjligt. Utöver förflyttningar
är det även eventuella reparationer och underhåll av ledningarna som sköts av denna
entreprenör. För att minimera antal förflyttningar är målet att fylla upp med
anrikningssand ända upp till dammkrönet innan man avslutar deponeringen i ett område
och flyttar utsläppspunkterna. Som det har sett ut föregående år så deponeras det
vanligtvis bara en gång per område och år.

4.1.4.4 Indelning i deponeringszoner
Längst hela dammsträckan har det skett en indelning av dammarna i deponeringszoner.
Zonindelningen stämmer inte alltid överens med dammbyggnationernas gränser.
Dammarna i nordvästra delen av runt sandmagasinet innefattar flera mindre zoner medan
övriga  dammar  motsvarar  en  zon.  Det  gör  att  det  finns  fler  zoner  än  dammar.
Zonindelningen genomfördes för en tid sedan eftersom det ansågs att det behövdes bättre



uppsyn över hur deponeringen sköttes. Vid dammarna i nordväst där det fanns stora
osäkerheter i dammsäkerheten gjordes zonindelningen något tätare. Samma zonindelning
hänger kvar än idag och även om det har tillkommit nya dammar i södra delarna av
magasinet har zonindelningen inte förändrats.

På grund av att deponeringszonernas uppdelning inte har ändrats sedan de först infördes
så har hänsyn inte tagits till att sandmagasinet växer och att fler dammar har tillkommit.
Det har i sin tur lett till att vissa zoner har blivit för stora för att kunna hanteras.

Dock är den rådande zonindelningen något som man har reflekterat över och man har
kommit fram till att en uppdatering bör göras. Dels göra zonerna smalare, ta hänsyn till
att sandmagasinet expanderar och att zonerna måste utformas och förändras efter det, samt
att ha en yttre och inre indelning av zonerna. De förändringar vill medföra en bättre
översyn över var anrikningssand deponeras. En schematisk bild över zonindelningen kan
ses i figur 8. I figuren är det inte indelat i inre och yttre zoner.

4.1.4.5 Damning och torkning av anrikningssanden
Man  strävas  efter  att  deponera  i  ett  område  tills  det  att  anrikningssanden  når  upp  till
krönet. Under denna deponering vill man försöka hålla sanden blöt för att den inte ska
damma. Damning kan uppstå när anrikningssanden är torr och det är mycket blåsigt. Då
beter sig det översta lagret torr anrikningssand som ett stort dammoln på grund av
vindarna. Damning av anrikningssand kan leda till rejäla problem eftersom
anrikningssanden sprids med vindarna. Det kan ge upphov till både hälsoproblem men
även stora störningar kan komma att uppkomma vid den närliggande flygplatsen. Klarar
man inte av att hålla den deponerade anrikningssanden blöt kan man ta hjälp av ett
dammbekämpningsmedel. Anrikningssanden vill man bara hålla blöt så länge det sker
deponering. När området sen är färdigdeponerat vill man istället att den ska torka så fort
som möjligt.

När anrikningssanden ska användas som byggmaterial måste den vara tillräckligt torr. Det
kan alltså inte ske utsläpp av anrikningssand i det område som det är tänkt att man ska
hämta material från. Torkningstiden för anrikningssanden varierar mycket och är mycket
svår att beräkna men vanligtvis räknar man med att det tar tre till fyra veckor. Faktorer
som bland annat underlag, kornfraktion, väder och vind har stor inverkan vid uttorkningen
av anrikningssand. Är anrikningssanden inte tillräckligt torr går den inte att använda. När
anrikningssanden väl är torr nog för att användas så kan förflyttningen av material
påbörjas.

4.1.4.6 Uttagsområde
Det område där man med störst sannolikhet sägs kunna hämta material är ca 100 meter
från dammkrönet, kallat 100-meterslinjen, samt två till tre meter djupt ner från ytan,
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beroende på hur bra deponeringen har gått. Inom dessa 100 meter räknar man med att
kornfraktionen är inom rätt intervall, det vill säga att andel finhaltig anrikningssand håller
sig inom godkänt intervall. Dock görs det en del provtagningar där man går olika djupt
ner för att kontrollera kornfraktionen och se om den håller sig inom gränserna för godkänt.
Dessa provtagningar utförs under vintern men planer finns att fortsätta med provtagning
under året när uttag av anrikningssand sker. Utanför 100-meterslinjen är det mer osäkert
att storleken på kornfraktionerna håller sig inom rätt intervall och inte innehåller en för
stor andel finhaltig jord. Det finns även osäkerheter i att anrikningssanden inte har torkat
upp tillräckligt mycket. Figur 8 illustrerar sandmagasinet där 100-meterslinjen
schematiskt är markerad.

Vid höjning av dammarna bladas den deponerade anrikningssanden för året upp, med
bladning menas att en schaktmaskin trycker material framför sig med en plog och lägger
i större högar, se figur 11. Från dessa högar kan sedan anrikningssand hämtas. Som en
riktlinje sker bladningen av anrikningssanden från upp till 100 meter från dammkrönet
och in mot dammkrönet. När kapacitetsbehovet ökar kan man dock behöva röra sig
utanför de 100 meterna. Den ihopsamlade anrikningssanden används vanligtvis för att
höja dammkroppen, men i år kommer anrikningssanden även att användas till HS-
magasinet och Vattenmagasinet, som nämnts ovan.

Figur 11. Anrikningssand uppbladad i högar. Transporteras sedan vidare till de olika projekten.

Dammarna  i  Aitik  är  inåtgående  dammar,  se  figur  6.  Det  innebär  att  de  årliga
påbyggnaderna av dammarna sker inåt sandmagasinet och växer därmed närmre och
närmre in mot sandmagasinets mitt och sandmagasinets yta krymper. Eftersom dammarna
kommer närmare resulterar det i att aktuella årets 100-meterslinje inte är densamma som



föregående årets linje, utan den ligger längre in mot sandmagasinets mitt, detsamma gäller
med ytterligare ett år tidigare. Det hade kunnat innebära att aktuella årets 100-meterslinje
motsvarar en 200-meterslinje ett par år tidigare. Därför finns det risk för att andelen
finhaltig jord är för stor om man kommer för djupt ner. Detta gör det viktigt att veta hur
tjockt lager anrikningssand som har deponerats samt att provtagningen görs korrekt. Hur
100-meterslinjen flyttas och hur dammarna höjs varje år illustreras schematisk i figur 6. I
figuren illustreras dammhöjningen över en tre årsperiod, där den deponerade sanden för
aktuellt år används för att höja dammen för nästkommande år och så vidare. Eftersom
figuren är schematisk så är lutningen överdriven och speglar inte verkligheten utan
demonstrerar endast processen.

Inom dessa 100 meter är det viktigt att det hålls en jämn lutning inåt för att undvika att
gropar skapas när anrikningssand hämtas. Uppkommer gropar är det lätt att det uppstår
vattenansamlingar i dessa som gör marken mindre stabil och anrikningssanden som
hamnar i gropen kommer ha svårare för att torka ut. Den finhaltiga anrikningssanden
riskerar  även  att  avlagras  i  gropen  vilket  kommer  resultera  i  fel  komposition  av
kornfraktionerna. Vidare så kommer denna grop så småningom bli grunden till en
kommande dammpåbyggnad, vilket kan ge upphov till en instabil grundläggning som man
vill undvika. Slutligen så riskerar även fordon som håller till i området att fastna i den
kvicksandsliknande slurryn.

4.1.5 Deponeringsplan

Aitiks dammar har inte alltid varit inåtgående dammar. Övergången skedde succesivt från
täta dammar till inåtgående dammar. I samma skede insåg man att det behövdes en bättre
styrning och planering av deponeringen av anrikningssanden. Det för att veta hur
anrikningssanden ska användas under projekten också för att få mer flyt i
deponeringsprocessen. I och med att denna insikt skapades en så kallad deponeringsplan.
Deponeringsplanen styr mot vissa mål som man vill uppnå årligen. Ibland upprepar sig
målen under ett par år om de är mer tidskrävande. Målen kan vara till exempel att flytta
vattenspegeln, så att en ny utskovskanal kan byggas eller att kunna hantera damning
bättre. Vattenspegeln är ansamlingen av vatten som sker i sandmagasinet. Vattnet ligger
i sandmagasinet innan det transporteras över till klarningsmagasinet i en utskovskanal.
Med en deponeringsplan önskar man kunna uppfylla satta mål och på ett mer strukturerat
sätt att sköta deponeringen på istället för att bara öppna ledningarna sporadiskt utan någon
plan.

Deponeringsplanen löper under ett år och delas in i olika delar av året, vanligtvis fyra
delar. Där en del är under vintern och resterade tre delar under den varmare tiden av året.
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Detta för att inte behöva flytta ledningarna i onödan under vintern och därmed minimera
risken för att ledningarna ska frysa och stanna flödet.

Den deponeringsplan som tas fram är skapad för hela året och beskriver under vilka
perioder som vilka sträckor ska deponeras. Tidigare år har uppföljning av
deponeringsplanen skett årsvis där sammanställningar togs fram för att jämföra
deponeringen under året. År 2016 påbörjades dock, med deponeringsplanen över året som
underlag, månadsplaneringar som skedde varje alternativt varannan månad. En mer
kontinuerlig planering var nästan nödvändig eftersom fler projekt började röra sig inom
området vilket ledde till att fler blev involverade i vad som hände med deponeringen.

Deponeringsplanen ligger till grund för att veta vad som kommer att ske framöver. Den
följs inte helt och hållet på grund av oförutsägbara händelser som påverkar
deponeringsplanen. Trots att det faktiska utförandet skiljer sig från deponeringsplanen är
det sällan som revideringar sker. Istället uppdaterar man hur deponeringens utfall blev.
Händelser som är svåra att planera är verkets produktion och vädrets påverkan.

De ytterligare projekt som kommer att ske under 2018 kommer att påverka
deponeringsplanen. Främst på grund av den ökade mängden anrikningssand som kommer
behövas. På grund av att kapacitetsmängden skiljer sig märkbart från föregående år
kommer en mer dynamisk process att krävas mellan de personer som planerar kapaciteten
och vart anrikningssanden tillslut ska hamna och de personer som ansvarar för att ta fram
en deponeringsplan. Tidigare har deponeringsplanen tagits fram först för att sedan se om
kapaciteten är tillräcklig, förutsatt att det flyter på smärtfritt. Samtidigt måste man hela
tiden ha dammsäkerheten i åtanke vid framställning av deponeringsplanen

Med deponeringsplanen finns det något att stå på och man vet vad som ska göras eftersom
det är färdigdeponerat i en deponeringszon och det ska deponeras i en ny deponeringszon.
Deponeringsplanen kan ses som ett styrverktyg över vad ska uppnås under året. Vill man
veta hur det faktiskt har deponerats så är deponeringsplanen inte särskilt tillförlitlig, utan
man bör istället använda sig av data från rapporteringssystemet.

4.1.6 Rapportering av deponering

För att ha så bra koll som möjligt på den deponerade anrikningssanden så sker en
rapportering om vart deponeringen har skett. Denna rapportering skedde tidigare i ett
rapporteringssystem som var framtaget av samma företag som tar fram och sköter
deponeringsplanen. I detta rapporteringssystem rapporterade deponeringspersonalen i
vilka zoner deponeringen skedde, från vilka ledningar och med vilken metod utsläppet
skedde. Det som inte var möjligt att fylla i var vilka utsläppspunkter som användes, det
vill säga exakt var i zonen material släpptes ut.



Med antalet utsläppspunkter från en viss ledning där flödet var känt kunde mängden
deponerad anrikningssand grovt beräknas. Detta räknades om till mängd deponerad
anrikningssand och inte mängden byggbart material. Det beror bland annat på densitetens
variation men främst på grund av att det är oklart hur mycket byggbar anrikningssand som
stannar inom 100-meterslinjen efter att anrikningssanden har kommit ut från
utsläppspunkten.

Detta verktyg skattar alltså flödet och mängden anrikningssand väldigt grovt men ansågs
vara en rimlig detaljeringsgrad för att inte vara alltför komplicerad för att brukas. Trots
den grova skattning så var det en förbättring jämfört med tidigare då det inte fanns något
rapporteringssystem överhuvudtaget. På grund av att det inte fanns något
rapporteringssystem fanns det heller inte någon riktigt koll på om hur deponeringen hade
flutit på alternativt om deponeringen hade stått still i ett par veckor på grund av haveri i
gruvan.

Det som rapporterades, vilka utsläpp som användes, gällde fram till nästa gång
rapporteringen skedde. På så sätt kunde tiden tas fram, hur länge deponeringen pågått.
Detta kunde leda till missvisande siffror om rapporteringen inte sköttes korrekt.

För ca två år sedan beslutades det att man skulle ta fram ett nytt rapporteringssystem där
underlaget för det nya rapporteringssystemet var beskrivningar och instruktioner från det
dåvarande rapporteringssystemet. Efter att underlaget tagits fram så utvecklades det nya
rapporteringssystemet av programmerare och IT-kunnig personal. Eftersom det nya
rapporteringssystemet är uppbyggt utifrån det gamla så ska det nya rapporteringssystemet
fungera på samma sätt. Dock var övergångsperioden segstartad och komplicerad. Det tog
tid innan man kunde använda både telefoner och surfplattor för att fylla i rapporteringen
ute på fält. När det nya rapporteringssystemet utvecklades så fanns det dessutom bara fyra
ledningar att tillgå, vilket det nya rapporteringssystemet utgick från. Sen den femte
ledningen tillhandahölls har ingen ändring gjorts i rapporteringssystemet, vilket gör att
man fortfarande bara kan rapportera fyra av fem ledningar. Samma gäller zonerna där man
har försökt dela in i inre och yttre zoner, men det har inte visats i rapporteringssystemet.
Inre och yttre zonindelning visas schematiskt i figur 12.
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Figur 12. Inzoomad del från figur 7 som visar inre och yttre zonindelning.

I och med det att det nya rapporteringssystemet togs fram så stängdes det dåvarande
rapporteringssystem ner. Detta skedde innan ett nytt kompatibelt system fanns att tillgå
vilket gjorde att problem uppstod på så sätt att data som fanns i det dåvarande systemet
gick förlorad. Det tog även tid att komma igång med det nya systemet vilket medförde att
de två senaste årens sammanställningar av deponeringen är väldigt mager och innehåller
lite data.

Tidigare när rapporteringen fungerade bättre kunde utdata användas för att analysera årets
deponering inför kommande års deponeringsplan. Genom jämförelse med hur bra det har
det höjts kontra det som har deponerats kunde man se om deponeringen hade gett önskat
resultat. Rapporteringen kunde även ligga till grund för att utvärdera vilka förändringar
som borde göras till nästkommande år, exempelvis ifall andra utsläppsmetoder behövde
användas eller ifall deponeringen i en deponeringszon skulle behöva ske under en längre
period på ett ställe. Denna data tillsammans med erfarenheter inom området låg sedan till
grunden för deponeringsplanen.

Varje år så utförs en flygskanning. Dessa bilder jämförs med föregående års flygskanning.
På så sätt kan man se hur sandytan i sandmagasinet faktiskt har förändrats och få fram en
ungefärlig mängd deponerad anrikningssand. Den mängden kan sedan jämföras med den
rapporterade deponeringen och se hur bra de stämmer överens. Det har varit svårt att
utnyttja jämförelserna mellan flygskanningarna och rapporteringen eftersom det inte finns



något klart samband mellan mängd deponerat material och hur mycket sandmagasinet har
höjts.

4.1.7 Kapacitet

Under år 2018 kommer det, som nämnts ovan, endast att ske höjning av de dammar som
ligger i nordvästra och västra delen av sandmagasinet. Anrikningssanden som kommer att
deponeras i nordöstra och östra delarna av sandmagasinet kommer att tas ut för
uppbyggnad av HS-magasinet och Vattenmagasinet. På grund av den stora mängd
anrikningssand som kommer sker det inte någon höjning av de dammarna.

Något som måste undersökas innan projekten sätter igång är vilken möjlig kapacitet för
anduttag som finns att tillgå. Det är därför provtagning sker runt om på olika ställen i
sandmagasinet för att kontrollera att kompositionen av anrikningssanden är rätt. Eftersom
det är fler projekt som kommer att använda sig av anrikningssanden som central del av
deras byggmaterial är det viktigt att det finns att tillgå i dem mängd som behövs och när
den behövs. Jämfört med tidigare år, när enbart höjning av dammarna har skett, kommer
det i år krävas drygt tre gånger så mycket anrikningssand från uttagsområdet. Det gör att
utöver anrikningssanden som deponerats måste det även kontrolleras vilken kvalitet det
är på befintlig anrikningssanden som ligger där nu, om den anrikningssanden uppfyller
kraven för att kunna användas. Hur långt förbi 100-meterslinjen sanduttag kan
genomföras samt hur djupt ner som det är möjligt att gå.

4.2 Tidsplanering

Deponeringsplanen är en översiktlig tidsplan som beskriver hur anrikningssanden ska
deponeras när och var. Den grundar sig i erfarenheter och analysering av flyginmätningar
samt utdata från rapporteringssystemet när den har genererat relevant och användbar
information. Med den inputen vet man på ett ungefär vad som behövs uppfyllas för att nå
målen. Vilket gör att hela planeringsprocessen är väldigt förenklad utan användning av
några digitala hjälpmedel såsom tidsplaneringsprogram som Primavera.

Utöver deponeringsplanen så har respektive entreprenör en tidsplan att förhålla sig till
som säger hur mycket anrikningssand respektive projekt behöver och när
anrikningssanden behövs. Desto mer inblandade entreprenörer, desto mer komplex blir
samordningen över dammområdet och hanteringen av anrikningssanden. Det kräver fler
kontinuerliga samordningsmöten där projektledare från respektive projekt deltar för att få
alla inblandade parter att följa respektive tidsplan. Även här, i samordningen mellan
projekten, används det minimalt med digitala hjälpmedel. Det är istället penna och papper
som dominerar. Men tidsplanerna som kommer in från entreprenörerna är något mer
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avancerade. Där används Excel eller liknande program där man tydligt ser när en aktivitet
planerar att starta och färdigställas likt gantt-scheman, se figur 4 för illustration av gnatt-
schema.

När det i kommande projekt kommer krävas enormt mycket mer anrikningssand att tillgå
kommer tidsplanerna behandlas något mer kritiskt. Tidsplanerna kommer behöva
godkännas i tid så planering kan göras om var material ska hämtas. Material kommer inte
kunna  hämtas  hur  som  helst  eller  när  som  helst.  Det  kommer  istället  att  regleras  med
tidsplanerna. På grund av hög rullians av fordon så krävs en mer strikt tidsplan, för alla
fordon kan omöjligt hämta material på samma ställe samtidigt.

Hur bra tidsplanerna hålls kan variera mycket beroende på vem som uttalar sig. Det har
varit svårt att sätta alltför strikta tidsplaner eftersom de ofta spricker på grund av
oförutsägbara händelser som verkets produktion, väderförhållanden och
anrikningssandens torktid, faktorer som inte enbart beror på entreprenörerna. Det finns en
del exempel på när tidsplaner inte hålls som inte beror på ovan nämnda orsaker utan
orsaken är snarare bristande planeringsunderlag och genomförande.

4.3 Kritiska faktorerna

Lite beroende på vem som intervjuades gavs olika svar vad som är mest kritiskt i nuläget.
Gemensamt för de intervjuade var att de ansåg att de viktigaste faktorerna att beakta är
kapaciteten av anrikningssand. Kapaciteten är i sin tur kopplad till en del andra faktorer.

Hur verket producerar påverkar kapaciteten väldigt mycket. Går inte produktionen som
den ska så kommer inte materialet att komma fram till verket för att senare vidare gå ut
på  dammarna.  Där  är  det  mycket  som kan  gå  snett  med  maskiner  som kan  ta  allt  från
någon dag att reparera genom att byta ut en slitdel, till några veckor om en stor maskin
måste ersättas. Dock så räknar man ofta med i beräkningar att maskinerna inte kommer
att bete sig felfritt.

Vad som kommer vara extra märkbart, när det är fler projekt igång som jobbar nära
varandra och som konkurrerar om samma material, är att det aldrig går att deponera
samtidigt som man ska kunna hämta anrikningssand som är torr. Hämtar man byggbar
anrikningssand från ett ställe går det inte att deponera i närheten.

Från det att det krossade materialet lämnar gruvan och går in till verket för att finmalas
för att sen vidare transporteras ut från verket i ledningarna finns det full dokumentation
och man har väldigt bra koll på materialtillgången. När anrikningssanden väl deponerats
så försvinner däremot denna överblick. Dels för att rapporteringen om var utsläpp av
anrikningssand har skett har varit bristfällig och dels eftersom man inte vet hur



anrikningssanden beter sig när den kommit ut på dammarna, var den lägger sig och hur
långt den flyter ut från utsläppspunkten. Erfarenhetsmässigt så bygger man likadant från
år till år. Det gör det betydligt svårare att dra sanningsenliga slutsatser eftersom mängden
deponerad anrikningssand inte korrelerar med höjningen av sandmagasinet.
Anrikningssanden måste i sin tur kvalitetssäkras med provtagning som kan förändra
utfallet om det inte går att hämta material i ett område på grund av för stor andel finmalen
anrikningssand.

Något som inte är lika lätt att förutspå är väderförhållanden. Om det kommer ett plötsligt
regnfall när man har planerat att ta ut en viss mängd blir det svårt att ta ut den avsedda
mängden. Det gör också att torktiden förlängs i förhållande till om det inte skulle ha
regnat. Har det varit en kall vinter kan tjälen som uppstår i marken vara väldigt ihållande
som även det påverkar dels var material kan hämtas, dels mängden material som kan
användas. Detta innebär att vädret ofta styr kapaciteten.

En sista kritisk faktor som kan upplevas är mängden inblandade entreprenörer. Dels för
att det lättare uppstår missförstånd mellan de olika entreprenörerna och dels för att saker
har större tendens till att falla mellan stolarna. Fler inblandade entreprenörer begränsar
även allas arbetsområden där de kan hålla till samt materialtillgången.

4.4 Vad finns det för vinning i att digitalisera
masshanteringen?

Det slår alltid fel någonstans när det är många olika parter inblandade. Det skulle kunna
minimeras med en förenklad och förbättrad styrning och planering som alla inblandade
kan få tillgång till. Det leder till bättre övergripande koll och en bättre kommunikation
mellan alla inblandade.

En visualiserad process kommer förhoppningsvis ge en ökad förståelse för entreprenörer
att inse vikten av att hålla deadlines och slutföra sina aktiviteter inom rätt tidsram så att
det inte påverkar någon annan entreprenör negativt. I många fall är en del entreprenörer
bara med i en liten del av processen, exempelvis de entreprenörer som har hand om alla
ledningar. De entreprenörerna kan ha svårt att förstå hela processen från krossning av
material tills att anrikningssanden är på plats på respektive projekt.
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4.5 Andra dammar

De allra flesta gruvor och dagbrott producerar anrikningssand. Mängden beror på hur hög
mineralhalten i malmen är och storleken på gruvan. Som nämnts har Aitik dagbrott en
malmhalt på 0.2 % samtidigt som en gruva inte långt ifrån Aitik har en malmhalt på 50
%. Det leder till att mängden anrikningssand som ska ut på dammarna varierar otroligt
mycket från gruvdamm till gruvdamm. Det som sedan är den stora skillnaden är processen
hur anrikningssanden behandlas och släpps ut på dammar. På vissa dammar sker
deponeringen i mitten av magasinet eller ut från ett berg, där beror det helt och hållet på
hur dammarna och magasinen ser ut.

Eftersom Aitikgruvan är väldigt komplex, främst på grund av dess storlek, är det svårt att
göra direkta kopplingar och jämföra hela Aitikgruvan och gruvdammen med andra gruvor
och gruvdammar. Utan istället får det brytas upp i olika delar som kan jämföras med andra
dammar.  Alla  dammar i  sig är  mycket  komplexa och dess  utformning beror  mycket  på
omkringliggande faktorer som klimat och topografi och som gör varje gruva unik. Även
om det finns liknande gruvor och gruvdammar där deponeringsplaner upprättas och
anrikningssanden används, så är det få som har den återkopplingen och rapporteringen
som finns i Aitik, även om den stundtals varit bristfällig och det finns
förbättringsmöjligheter. Det är enligt den erfarenheten respondenterna har från tidigare
projekt.

De intervjuade anser även att det är ovanligt att flera projekt med olika entreprenörer
befinner sig inom samma område och behöver samsas om anrikningssand. Eftersom alla
behöver stora mängder byggbar anrikningssand behöver entreprenörerna samsas om
anrikningssanden. Generellt sett, inte bara sett till Aitik, brukar det vara en svårighet att
hitta tillräckligt mycket anrikningssand som är tillräckligt bra, kornfraktion inom godkänt
intervall, som kan användas för att bygga större mängder.

Det  finns stora gruvdammar liknande de i  Aitik i  andra delar  i  världen.  Dock är  dessa
svåra att göra jämförelser med. Det finns inte många studier på dammar och hur
anrikningssanden beter sig. Dock hade de studierna varit svåra att applicera på
gruvdammar i andra länder. Både på grund av att det används olika tekniker eftersom
utförandet skiljer sig, som exempelvis i Kanada. Men även på grund av olika klimatzoner,
som exempelvis norra Chile, där det finns många gruvor som ligger betydligt närmre
ekvatorn än Sverige.



4.6 BIM i ett dammbyggnadsperspektiv

Vid dammbyggnationer och hantering av dammar ligger man inte i framkant vad det gäller
användandet av BIM. Traditionellt sätt så används det inte för hantering av information
idag. En anledning kan vara att man har ett väldigt inarbetat arbetssätt som har fungerat
väl och man har därför inte insett poängen i att förändra det. Det kan också bero på att
många beställare inte vet att BIM finns att tillgå och vad det innebär fullt ut.

Det märks på det arbete som görs i dagsläget att man försöker synliggöra arbetssättet och
visa vad som finns tillgängligt för att försöka sprida kunskapen om BIM inom
dammbyggnadsprojekt. Detta innebär att alltfler förstår storheten i BIM och vad det kan
göra. Desto större intresset blir desto mer kommer kunskapsnivån behöva höjas för att
slutresultatet ska bli effektfullt.

För att få intressenter att ändra sitt synsätt och få en inblick i BIM måste det finnas ett
fungerande exempel där innebörden av BIM visas och hur det kan användas. Företag
måste även våga chansa och använda sig av BIM trots att inkörströskeln i många fall kan
upplevas som hög. Förutom program som ska installeras så krävs utbildning som kostar
både tid och pengar. Det är resurser som inte finns att tillgå hos alla. Att projektera utan
digital samordning är för en del inte aktuellt längre, utan man måste angripa nya arbetssätt.
Det leder i många fall till att efter projekteringen är klar så används inte den framtagna
BIM-modell vilket leder till onödigt arbete. Genom att använda framtagen BIM-modell i
hela processen finns det en stor förbättringspotential.

Det framgår i intervjuerna att en av de främsta fördelarna med att använda sig av BIM är
att all information finns att tillgå på en och samma plats. Sker det förändringar så sker det
liveuppdateringar hela tiden som korrigerar exempelvis tiderna eller kostnaderna. Det gör
att hela processen kan automatiseras. Det ger även en grafisk bild över vad som händer.
Detta hjälper många att förstå processen i hela skedet. Det är ett mycket tydligare och i
många fall ett mer uppenbart sätt än att titta på en två dimensionell ritning. Det är inget
krav på att en BIM-modell ska visualiseras i tre dimensioner, utan kan ibland vara
tydligare  i  två  dimensioner.  Allt  beror  på  typ  av  projekt  och  vad  man  vill  få  fram  av
visualiseringen. Visualiseringar i 3D är ofta mer verklighetstrogna vilket kan höja
förväntningarna hur slutresultatet faktiskt kommer att bli.

De hinder som enligt respondenterna förekommer idag är att alla är entreprenörer och
övriga inblandade har olika agendor. Dessa hinder är allmänna och finns ofta oberoende
på typen av projekt. I början är det mycket svårt att få en helhetsbild över vad resultatet
ska bli. Kommunikationen är inte vad den bör vara vara och det brister i många lägen.

Det förklaras också att det inte är någon större skillnad att använda sig av BIM vid
dammbyggnationer eller vid byggnationer av bostäder. I det stora hela är det fortfarande
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tredimensionella modeller innehållandes information såsom mängder, dimensioner, tider
och kostnader. Dock så används BIM och digitala hjälpmedel mer inom
betongkonstruktioner, exempelvis vid utskovet som ska byggas. Vad respondenterna
känner vid och kan relatera till finns det i dagsläget inte mycket om ens någonstans
användningsområde inom hantering av jordmassor som använder sig av BIM



5 Analys

I analysen presenteras det analyserade materialet som kommer från analys av teori-
och empiriavsnitt. Först presenteras generell analys genom digitalisering med BIM
följt av mer ingående analys gällande fallstudien och dess chanser till digitalisering.

5.1 Digitalisering med BIM

Trots att uttrycket BIM myntades redan 2002 av Autodesk finns det ändå idag många
områden där det ännu inte används eller används i väldigt begränsad utsträckning.
Användningen av BIM förknippas ofta med byggnader och det är inom det området mesta
litteratur finns. En stor brist som framgår både från litteraturstudien och från genomförda
intervjuer är kunskapen om vad BIM egentligen står för och hur det ska användas. Det
gör att de saknar en grundläggande kunskap av användandet vilket speglas av att BIM inte
är något man använder i verksamheten något som tydligt märks i Aitik. Sett till vilka
områden inom anläggningsprojekt som BIM finns att tillgå är det främst trafikrelaterade
projekt såsom vägar, tunnlar och broar, mindre inom projekt med hantering av större
massor. Men även inom masshanteringsprojekt finns det stor potential och stora
utvecklingsmöjligheter, precis som vid andra anläggnings- och infrastrukturprojekt.

Användningen av BIM genererar en mer effektiv process som är både tids- och
kostnadsbesparande. Ett problem som dock ofta lyser igenom är att den framtagna BIM-
modellen sällan används till dess fulla kapacitet. Vanligt är att individer ser BIM som en
3D-modell  som  används  för  att  visualisera  ett  objekt  i  projekteringen  och  väl  där  tar
användandet slut. Man drar inte nytta av vad modellen faktiskt kan bidra med under hela
processen från projektering till förvaltning. Detta är något som man skulle dra nytta av i
Aitik eftersom modellen skulle användas under hela projektets livstid. Används det inte i
hela processen är det inte alltid försvarbart både tids- och kostnadsmässigt att använda sig
av BIM.

Genom att implementera någon form av digitalisering i riktning mot BIM och 4D i Aitik
kommer alla entreprenörer ha tillgång till samma information. Vid en sådan
implementering är tiden något som bör integreras. Det leder till att fel och missförstånd
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minimeras och inom sinom tid elimineras. För att få ett fungerande system är det dock
viktigt att kontinuerliga uppdateringar sker för att det ska bli tillräckligt tillförlitligt och
att alla har tillgång till dessa uppdateringar.

I och med en digitalisering av processen kommer även aktiviteter som inte är
värdeskapande lättare att identifieras och elimineras och detta kommer att leda till en ökad
produktivitet. Ytterligare en fördel är att man på ett mer övergripande sätt ser vad som
finns att tillgå, i detta fall i materialvägGenom att digitalisera en process betyder det inte
att  datorer  ska  ersätta  människor  men  i  vissa  fall  kan  det  nog  innebära  någon  form av
omplacering av den arbetskraft som finns att tillgå. Det kan även innebära att nya roller
kan tillkomma i ett projekt, såsom någon form av samordnare.

Generellt om man jämför anläggnings- och infrastrukturprojekt med byggnadsprojekt är
det enligt studier mer vanligt att tidsplaner inte hålls i större anläggnings- och
infrastrukturprojekt. Spricker tidsplanen är det lätt att kostnader springer iväg. Genom att
ha ett helt projekt digitalt kan ändringar och uppdateringar skötas kontinuerligt vilket i sin
tur förhoppningsvis resulterar i bättre kontroll på projektet. Detta kan även resultera i att
fler får en övergripande förståelse över hela projektet och inte bara fokusera på ens egna
delmoment. Med en ökad generell förståelse för projektet kommer insikten bli tydligare
att varje liten del i ett projekt måste hålla tidsramarna.

En stor drivkraft för att kunna digitalisera sin verksamhet är viljan till förändring.
Byggbranschen specifikt kan ses som en väldigt konservativ bransch och detta kan vara
en stor anledning varför branschen ligger efter jämfört med andra branscher. Viljan till
förändring  måste  finnas  i  hela  kedjan  för  att  det  ska  gå  att  implementera.  I  Aitik  är
ledningen positiv till förändring, vilket bland annat framgår i att denna studie faktiskt
genomförs. Viljan till att ta till sig nya teknologi i lägre positioner verkar dock inte vara
lika självklar efter vad som har framgått av intervjuerna.

Det finns många likheter i Lean Construction och BIM, dock så har det klargjorts att det
inte  finns  något  beroende  mellan  dessa  två  begrepp.  Men  i  ett  fall  som detta  så  är  det
mycket som visar på att de båda begreppen går hand i hand att genom en modell som
tidssamordnar tidsplaner av materialanvändning. Kommunikation,
effektivitetensutnyttjande av resurser, eliminera slöseri i produktionen och hela tiden
försöka  arbeta  mot  förbättring  är  några  av  de  sakerna.  Det  är  några  av  de  saker  Lean
Construction trycker på och som en digitaliserad modell kommer att jobba mot. Man
kommer kanske inte uppnå allt helt men en bit i rätt riktning.



5.2 Digitalisering i Aitik

Genom digitalisering vill man i detta fall kunna samordna olika aktörer som ansvarar för
olika projekt på ett smidigt och effektivt sätt. På ett gemensamt sätt tidssamordna
hanteringen av massor anrikningssand så att det hela tiden är införstått var material går att
hämta. Desto mer komplex anläggningen blir och ju fler entreprenörer som är inblandade,
desto viktigare blir samordningen eftersom det krävs mer och mer anrikningssand till
projekten. Det har framgått att i år, 2018, när det kommer vara mer aktivitet på området i
form av olika projekt kommer det krävas mer från alla parter för att masshanteringen ska
gå ihop på ett smidigt sätt.

Beroende på vem man talar med, som är inblandad i Aitiks gruvdammar på ett eller annat
sätt, så får man svar som skiljer sig något åt. Det ger ett intryck av att det inte finns någon
inblandad som sitter inne på alla kunskap, utan alla inblandade har en lite del som är deras
specialistområde. Dessa områden överlappar inte alla gånger vilket gör att en del
information lättare har chansen att glida mellan stolarna eller tolkas på varierande sätt.
Beroende på hur insatt individer är i de olika delarna i processen kan olika saker kännas
olika viktigt, vilket kom fram tydligt i intervjuerna. Mycket information ändras också
väldigt ofta utan att det alla gånger når fram till alla parter. På så sätt kan det vara svårt
att avgöra vilken information som är den korrekta och mest uppdaterade och den som man
ska förhålla sig till.

Eftersom intervjuerna genomfördes av personer med olika yrkesinriktning samt personer
från olika företag så har en övergripande uppfattning erhållits för att kunna vikta faktorer
mot varandra. Eftersom verksamheten, processen att hantera anrikningssand, är uppdelad
mellan olika entreprenörer så har områdets struktur delats lite olika och det är ibland svårt
att följa en röd tråd. Exempelvis så överensstämmer inte dammarna med zonindelningen.
Nya zonindelningar har sedan inte anpassats i exempelvis rapporteringssystemet.

Att det inte används varken BIM eller någon annan form av digitalisering i Aitik verkar
inte vara unikt för ett projekt inom anläggnings- och infrastruktursbranschen. Om man
bara ser till masshantering vid dammbyggnationer runt om i Sverige verkar det även här
vara väldigt begränsat. Även om processerna går till på något annorlunda sätt så skulle
digitalisering ändå gå att applicera på projekt som beter sig något annorlunda för att sedan
göra vissa modifieringar eftersom tankesättet och grundprocesserna är detsamma. Det vill
säga krossat material som deponeras som anrikningssand och därefter används som
byggnadsmaterial efter att det har torkat upp tillräckligt.

Information om hur och i vilken utsträckning digitala hjälpmedel och BIM används
utanför Sverige är begränsad. Några studier som enbart fokuserar på dammar eller
hantering av större massor i anläggnings och infrastrukturprojekt har inte gått att få tag i.
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Ge att digitalisera processen med anrikningssanden skulle BIM, Just-In-Time, rullande
planering och Lean Construction kombineras. Att kunna leverera sand när den behövs och
därmed veta i lagom god tid när den faktiskt behövs talar för principen Just-In-Time.
Genom en direkt leverans utnyttjas arbetsplatsen och anrikningssanden ligger inte och
lagras vid projektet innan användning. Detta sägs resultera i en ökad produktivitet och
mindre slöseri. Slöseri kan i detta fall vara materialet, det vill säga anrikningssanden, samt
väntetiden att få tag på anrikningssand och både kan uppstå på grund av ledningarna men
även på grund av tidsplaner som inte hålls. Slöseri kan även innefatta transporter och
fordon som inte utnyttjas maximalt. Minimering av slöseri faller under Lean Construction
som Last Planner System är en del av. Last Planner system är, som nämnt i avsnitt 3.3.3,
ett system som hanterar kommunikationslänkar och sammanför olika aktörer. Det anses
ge positiv effekt för just detta fall av digitalisering och samordning eftersom det finns så
många olika aktörer som kommer att vara mer eller mindre beroende av varandra. För att
uppnå flexibiliteten som skulle krävas för att ta hänsyn till oförutsägbara händelser hos
alla parter är ett sätt att anamma rullande planering och bara blicka framåt kortare perioder
i taget. Gå från traditionell planering och användning av critical path method.

I dagsläget är det en hel del oklara faktorer som måste förtydligas för att hanteringen av
anrikningssand ska kunna tidssamordnas på ett så produktivt och smidigt sätt som möjligt.
Dessa faktorer kan vara mer eller mindre kritiska, men måste klargöras och definieras.

5.2.1 Förbättringsmöjligheter i Aitik

Genomgående, från början till slutet av processen, uppfattas dokumenteringen och
utförandet som sker i dagsläget som förenklad i många fall. Antagande som görs är även
de förenklade eller så saknas det information. Ett problem är även att förändringar inte
uppdateras i de befintliga systemen och används lika överallt. Exempelvis finns det fem
ledningar som används men man kan bara rapportera fyra stycken. Nedan följer en
redovisning av förbättringsområdena.

5.2.1.1 Rapporteringssystemets funktion
Rapporteringssystemet är ett relativt styrande verktyg. Ur systemet är tanken att det ska
gå att avläsa hur mycket material som deponerats och var det har deponerats. Här har
rapporteringen förenklats genom att endast rapportera i den deponeringszonen där
utsläppet sker och med antalet utsläppspunkter som har använts vid deponeringen och inte
var i deponeringszonen deponeringen har skett. Detta sätter detaljeringsgraden på
systemet, att man nöjer sig med att veta att materialet deponerats inom en sträcka på 500-
1000 meter men inte exakt var.

Som det förklaras i avsnitt 4.1.4.3, deponering, finns det fem ledningar att tillgå, varav
alla ledningar är i bruk om inget oförutsägbart har hänt. Dock så där det endast



programmerat för att hantera fyra olika ledningar, med andra ord går det endast att
rapportera 80 % av allt material som släpps ut.

5.2.1.2 Rapporterat flöde i ledningarna
Rapporteringssystemet antar att deponering sker på rapporterat område fram tills nästa
rapportering sker på annat ställe. På så sätt anser man kunna få ut tiden när deponering
har skett. Här antas det att flödet hela tiden är konstant under denna period och att man
inte har några plötsliga stopp eller oförutsägbara händelser.

Flödet fås ut genom att man dividerar antalet utsläppspunkter med det totala flödet och på
så sätt fås ett uppskattat och förenklat värde på flödet. Genom att göra på det sättet antas
det att alla utsläppspunkter släpper ut lika mycket material, det vill säga att flödet ut ur
alla utsläppspunkt från en ledning är identiskt.

5.2.1.3 Deponeringsplanen
Deponeringsplanen finns till för en guidning över var anrikningssanden ska deponeras.
Dock kan man få intrycket att den inte följs något vidare utan att den bara är som ett
underlag i början av året när deponeringen startar. Hur väl etablerade denna
deponeringsplan är framgår inte av intervjuerna. Däremot så framgår det av intervjuerna
att alla inte har full koll på dess existens och därmed inte dess funktion.

Att nå upp till de satta målen verkar relativt svårt och kräver ofta mer än den tid som är
planerad och på grund av det återkommer målen ofta år efter år. Efter att deponeringen
väl har skett lämnar man deponeringsplanen. Det är inget man följer upp och ytterst sällan
görs det revideringar i deponeringsplanen. Det som väl deponeras rapporteras istället i
rapporteringssystemet. I och med att den bara ligger i bakgrunden under hela tiden samt
att alla inte känner till den kan det upplevas att deponeringsplanen saknar en fullständig
funktion.

5.2.1.4 Kontroll på anrikningssanden
Fram tills det att materialet är färdigkrossat och ska mixas med vatten till en slurry har
man  extremt  bra  koll  på  mängden  material.  Men  från  det  att  slurryn  är  mixad  och  ska
transporteras ut på dammarna försvinner kontrollen över anrikningssanden. Det finns
många faktorer som spelar in som gör att kontrollen över mängden anrikningssand
försvinner. Slurryn sägs bestå av hälften fast material och hälften vatten, men denna
komposition kommer inte att vara densamma hela vägen genom ledningarna ut till
sandmagasinet. I värsta tänkbara fall kan det istället för att vara förhållandet 50/50 vara
förhållandet 100/0 och att bara vatten rinner ut på vissa utsläppspunkter. Det vill säga att
densiteten  kommer  att  variera.  Det  i  sin  tur  kan  ha  betydelse  vid  omräkning  från  blöt
anrikningssand till torrt byggbart material. Vidare finns det inget etablerat sätt för att räkna
ut hur mycket av anrikningssanden som går att använda jämfört med den mäng
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anrikningssand som släpps ut på dammarna. Det vill säga man kan inte säga hur stor den
procentuella andelen av anrikningssanden som deponeras som är användbar.

Utöver all den anrikningssand som deponeras finns det redan anrikningssand att tillgå,
anrikningssand som uppfyller rätt kriterier vad gäller kompositionen av kornfraktioner
och som går att använda sig av till projekten. Precis som att det är oklart över mängden
anrikningssand som deponeras är det även oklart hur mycket av den anrikningssandn som
redan finns ute på dammarna som går att bruka. Inte heller här finns det något etablerat
tillvägagångssätt för att räkna ut mängden som ligger på dammarna.

5.2.1.5 Anrikningssandens placering på dammarna
När anrikningssanden deponeras ut på dammarna finns det ingenting som kontrollerar var
anrikningssanden stannar upp. Det finns fyra olika utsläppsmetoder där alla påverkar
utsläppshastigheten mer eller mindre. Storleken på kornfraktionerna varierar vilket gör att
de rör sig olika långt när anrikningssanden släpps ut samt att lutningen på dammarna även
varierar. Detta har betydelse för hur spridningen av anrikningssanden sker.

Inte alla kornfraktioner går att använda som byggmaterial och hur stor andel godkänd
kornfraktion av den anrikningssand som släpps finns det ingen data på. Det är här
provtagningen kommer in. Men är provtagningen godkänd i en punkt, det vill säga att
maximal  andel  för  finhaltigjord  inte  överskrids,  är  det  inget  som  tyder  på  att  den  är
godkänd 10 m bort. Så även här görs det antagande eftersom man omöjligt kan göra
provtagningar över hela dammen.

All anrikningssand som ligger mellan dammkrönet och 100-meterslinjen sägs att med
störst sannolikhet vara godkänd för användning. Dock är det inget som tyder på att med
all säkerhet den går att använda, i det området behövs det också göras provtagningar.
Vilket även ger en indikation på hur djupt man kan hämta anrikningssand. Man vet med
andra ord inte med säkerhet var man kan hämta anrikningssand. Man vet inte heller med
säkerhet hur mycket av den deponerade anrikningssanden som har rätt komposition
hamnar förbi 100-meterslinjen.

5.2.1.6 Inmätning av flygbilder
Varje  år  tas  det  flygbilder  över  området  som  sedan  kan  användas  för  att  räkna  ut  hur
mycket ytorna har höjts. Genom jämförelse av ytans höjning kan en lutning antas och på
så sätt kan mängden deponerad anrikningssand räknas fram eftersom ytan är känd. Detta
jämförs sedan med den mängd som har rapporterats blivit utsläppt i en viss
deponeringszon. Dock har denna information inte varit tillförlitlig på grund av att
rapporteringen de senaste två åren har sköts bristfälligt och en stor mängd data har gått
förlorad.  Därför  har  inte  dessa  jämförelser  sagt  så  mycket.  Anledning  till  att  data  gick
förlorad var på grund av övergången till nya rapporteringssystemet i kombination med
intresset av att lära sig det nya rapporteringssystemet inte verkar ha varit prioriterande.



Detta i kombination med att det inte syns en tydlig koppling mellan mängden utsläppt
material och hur mycket sandmagasinet har växt gör att det är svårt att förutspå hur utfallet
kommer att bli nästkommande år.

5.2.1.7 Förnyelse i system
När man implementerar något nytt, inte minst när det involverar något tekniskt, är det
sällan man når upp till önskat resultat inom den tid som önskas. Något som nog grundar
sig i de mer konservativa branscherna som bygg- och anläggningsbranschen ofta sägs
vara. Att implementeringen av ett nytt rapporteringssystem tog tid att genomföra är inte
unikt och här finns klara förbättringsmöjligheter. Två år är lång tid och innebär en stor
mängd förlorad data som har gått förlorad innan full användning av systemet. Viljan att
lära sig nya system eller arbetssätt är nog sällan stor och kan bromsa upp ett system.

5.2.1.8 Uttorkning och provtagning av anrikningssanden
Ytterligare en osäkerhet som gör det svårt att planera och lägga upp en exakt tidsplanering
över disponeringen av anrikningssanden är faktorer som är svåra att påverka, väder och
underlag. Dessa två faktorer gör att upptorkningstiden för anrikningssanden varierar
mycket,  allt  från  enstaka  veckor  till  månader.  Det  är  heller  inget  som  tyder  på  att
upptorkningen kommer vara densamma på samma ställe två år i rad. Därför går det inte
att i förväg säga när anrikningssand i ett visst område är torrt och godkänt för att användas.
Utöver att anrikningssanden är torr måste provtagningen av anrikningssanden även vara
godkänd för användning. Ligger kornfraktionen utanför det godkända intervallet går det
inte att använda och åtgärder måste göras, det kan i sin tur förhala processen. Eftersom
det är svårt att säga i förväg när anrikningssanden är klar kan det leda till att tidsplaner
inte kommer kunna hållas. Det är en anledning till varför man har en hög acceptans av
tidsplaner som spricker.

Uttorkningstiden av anrikningssanden är en av de få faktorer som är väldigt svår att
påverka och förutse. Det gör att detta är en av de rörliga faktorerna som man istället får
anpassa  sig  efter.  Detta  till  skillnad  från  exempelvis  bristande  användning  av
rapporteringssystemet som till stor del kan bero på oviljan att ta till sig ny lärdom. Men
det säger inte att den ena problemet är viktigare än det andra.

5.2.1.9 Produktionen i gruvan
Förutom ovan nämnda osäkerheter finns det osäkerheter i gruvan vad gäller
framställningen av krossat material där både mänskliga misstag kan uppkomma samt att
maskiner  havererar.  Det  kan egentligen ske från det  att  materialet  krossas fram tills  att
anrikningssanden ligger på plats i sandmagasinet. Dock är detta som man kalkylerar
kommer att ske.
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5.2.1.10 Tidsplaner
Sett från entreprenörens perspektiv så är det ofta angivna och godkända tidsplaner inte
hålls samtidigt som det förväntas att material alltid finns att tillgå. Hämtas inte godkänd
anrikningssand kan det återigen börja deponeras på det stället vilket gör att man inte kan
hämta den anrikningssanden när den återigen är blöt och därav går man miste om den.
Detta gör att det är svårt att förlita sig på de tidsplaner som vid start har blivit godkända.
Att tidsplaner inte hålls samtidigt som entreprenörerna hela tiden kommer vara i behov av
material är faktorer som kommer kräva flexibilitet från alla inblandade parter. Det vill
säga att allt från de entreprenörer som ansvarar för projektet till de entreprenörer som
flyttar på ledningarna till de som ansvarar för att blada upp anrikningssand i högar som
sen hämtas ut till projekten.

5.2.1.11 När och var finns det anrikningssand
Alla ovan nämnda orsaker angående anrikningssanden mynnar ut i att det är svårt att med
säkerhet veta var och när anrikningssand kan hämtas. Det är en viktig pusselbit eftersom
anrikningssanden är de mest väsentliga byggstenen i hela processen.

Tidigare år när det inte varit lika hög aktivitet på dammbyggnadsområdet har det varit
lättare att organisera olika projekt av dammhöjningar. Det har inte krävts någon direkt
digitalisering för att få saker och ting utförda. Även om det redan innan har varit problem
med att hålla tidsplaner har det inte varit ett problem att få fram tillräckligt mycket
anrikningssand. I år, 2018, kommer det vara mycket högt tryck på behovet av
anrikningssand för att hela tiden kunna tillgodose alla projekt med önskad mängd.

5.2.1.12 Zoner
Zonindelningen som är aktuell i dagsläget skedde för väldigt länge sedan och hänsyn har
inte tagits till att sandmagasinet expanderar och antalet dammar blir fler. På senare tid har
försök gjorts att ytterligare dela in i zoner något som inte riktigt har fungerat fullt ut. Dock
så har förändringar bara gjorts på papper och åtgärder i system har inte vidtagits som
exempelvis i rapporteringssystemet. I och med att zonerna i de flesta fall är lika stora som
dammarna så kan det i vissa fall vara mer en förvirring, en till sak att hålla reda på, trots
att den inte skiljer sig åt avsevärt. Zonerna hade nog kunnat fylla större funktion om de
var bättre uppdelade rakt igenom, det vill säga att zonerna såg likadana ut överallt, oavsett
system.

5.2.1.13 Förenklingar
Genomgående är det många förenklingar som görs, från det att anrikningssanden lämnar
verket och transporteras ut i ledningarna tills det att anrikningssanden deponeras på
dammarna. På grund av alla förenklingar och antagande är det inte möjligt att veta till
100 % var och hur mycket anrikningssand som finns att tillgå.



6 Modellering

I detta avsnitt presenteras tankarna med modellering som grundar sig i tidigare avsnitt.
Inledande om digitalisering genom en modell i Aitik följt av inledande tankar för en
modell som följs av det faktiska utförandet. Avslutningsvis beskrivs vad som har
fungerat och inte samt vilka förbättringar som finns att göra.

6.1 Digitalisering i Aitik

Målet med en modell är att ta fram ett system som tidssamordnar masshanteringen och
genom denna modell samordnar behovet som finns från entreprenörerna och mängden
anrikningssand som finns att tillgå för att kunna förmedla ut det till de olika projekten.
Där behovet och utbudet av anrikningssand ska gå att utläsa och visualiseras.

Det kan ses som ett verktyg för att hantera entreprenörernas planerade materialbehov och
jämföra det med vad som finns att tillgå på dammarna. Genom analys av insamlat material
har en överskådlig bild genererats över hur processen i Aitik går till och vilka brister som
finns längst vägen. Detta för att kunna förstå vad som krävs för att en funktionell modell
ska kunna framställas.

Genom en analys av Aitik i dagsläget framkommer det att det finns
förbättringsmöjligheter när det gäller anrikningssanden och hanteringen av den. Det
kommer att underlätta arbetet för många inblandade parter samt effektivisera arbetet och
öka produktiviteten. Mycket av detta går att göra i en modell som alla parter ska kunna få
tillgå och bara genom att öka samtliga inblandades förståelse i fler delprocesser.

Det har diskuterats fram och tillbaka om olika parametrar och vilka som är de som bör
fokuseras på för att ge en lättarbetad men även verklighetstrogen modell.

I tidigt stadie diskuterades det mycket på vilken nivå och detaljgrad man ska sätta som
utgångspunkt för modellen med inhämtat material som grund. Att använda sig av alltför
hög detaljeringsgrad, högre än vad som används ute i fält, skulle bli mer komplicerad och
krävande att ta sig till vilket inte kändes inte relevant. När det nya rapporteringssystemet
lanserades tog det nästan två år innan man använde det fullt ut. En stor anledning var
arbetarnas förmåga och välvilja att ta sig an det nya rapporteringssystemet och att lära sig
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något nytt. Då var det bara en uppdatering av vad som redan fanns. Det är inte säkert att
denna modell kommer nå ut till samma personer som fyller i rapporteringssystem, dock
kan de vara en drivande kraft för att få rapporteringssystemet att fungera som modellen
kommer beröra.

6.2 Grundtankar med modellen

Grundtanken med modellen bygger på analysen i avsnitt 5.2.1.  Det  har  resulterat  i  att
modellen  ska  bestå  av  tre  delar  som  kommer  förvaltas  av  en  samordnare  eftersom
modellen inte kommer att vara helt automatiserad. Idén är att börja med ett något mer
simpelt system, en prototyp som sedan ska kunna utvecklas. Den markanta skillnaden
med en digitalisering som detta är att man går bort från penna och papper som centralt
verktyg i planeringsprocessen. De tre delarna som modellen kommer bestå av är:

· Rapportering av mängden anrikningssand som finns att tillgå
· Rapportering av mängden anrikningssand som det finns behov av
· Visualisering av tillgångarna och behovet.

På grund av Aitiks komplexa processer så kommer det krävas att både rapporteringen av
mängden anrikningssand som finns att tillgå och anrikningssanden som det finns behov
av är en flexibel parameter. Att det går att uppdatera ofta och att ändringar kan göras
eftersom det är svårt med framförhållning och ännu svårare att den efterföljs.

6.2.1 Rapportering av mängden anrikningssand som finns att tillgå

För att kunna bestämma den mängd anrikningssand som finns att tillgå finns det en mängd
olika faktorer som spelar in vilket har diskuterats ovan. Allt mynnar i slutändan ut i att det
alltid kommer behöva finnas anrikningssand tillgänglig för entreprenörerna, drygt tre
gånger så mycket anrikningssand från de nordöstra och östra dammarna som föregående
år. Det gör att man kommer behöva ta tillvara på så mycket anrikningssand som det är
möjligt. För att få fram all den anrikningssanden kommer man inte bara kunna förlita sig
på deponerad anrikningssand utan man måste även veta vad som finns från början.

Oavsett om man bara skulle inkludera deponerad anrikningssand eller som i detta fall nu
även måste inkludera befintlig användbar anrikningssand, så var tanken att utgå från
rapporteringssystemet för att få fram data. Då måste man från rapporteringssystemet få
fram en mängd anrikningssand i ett område som går att använda. Eftersom
anrikningssanden måste vara tillräckligt torr och man i förväg inte vet mängden som



kommer att deponeras så skulle det vara viktigt att det är en parameter som är rörlig och
lätt att förändra och uppdatera.

Denna del skulle sedan resultera i mängd anrikningssand som finns att tillgå och var denna
anrikningssand finns tillgänglig. Det har varit diskussioner om hur vissa projekt ska vara
kopplade till ett visst område och först när det området är tomt på anrikningssand kan man
hämta anrikningssand i ett annat område.

Genom diskussioner så kom det fram rätt tidigt att det svåra skulle vara att på ett enkelt
sätt kunna beräkna mängd anrikningssand i respektive zon och kunna inkludera både
befintlig anrikningssand och den redan deponerade anrikningssand. Problemet med den
deponerade anrikningssanden är att man inte vet exakt mängd som deponeras, man vet
inte hur mycket den deponerade anrikningssanden motsvarar i användbar anrikningssand
när den torkat och man vet inte heller var de olika fraktionerna av anrikningssanden
stannar på dammarna och hur mycket som kommer kunna användas. Förenklat finns det
alltså ingen uträkning som görs som säger hur stor andel av den deponerade
anrikningssanden som går att använda.

Problemet med den anrikningssand som redan ligger ute på dammarna är att man inte vet
hur  långt  ner  det  går  att  ta  anrikningssand.  Det  är  också oklart  hur  långt  inåt  mitten på
sandmagasinet man kan hämta och man vet inte med säkerhet att all den anrikningssand
som redan finns deponerad inom 100-meterslinjen är inom godkända kriterier.

Det första problemet var att på ett enkelt, överskådligt och verklighetsrealistiskt sätt få
indata som motsvarade vad som faktiskt finns ute på dammarna. Denna indata ska kunna
uppdateras kontinuerligt.

Vad som ytterligare kändes aktuellt att fundera över var om man skulle kunna se i
modellen var när det höll på att deponeras, när det är färdigdeponerat och sedan när
anrikningssanden är färdigtorkad. Eller skulle det kanske bara bli missvisande med för
mycket osäker information och istället bara visa mängden torr anrikningssand som finns
att tillgå.

Frågor som har kommit upp är hur det skulle skötas om det inte finns anrikningssand att
tillgå? Hur ska man få tillgång till indata?

Rapportering av mängd anrikningssand som finns att tillgå skulle behöva skötas av någon
ansvarig samordnare som för vidare information från rapporteringssystemet till modellen.

6.2.2 Rapportering av mängden anrikningssand som det finns behov av

För att kombinera respektive projekts tidsplaner kommer det att krävas ett mer aktivt
arbete från entreprenörerna. Tanken är att entreprenörerna ska kunna fylla i för kommande
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tidsperiod den mängd anrikningssand som de förväntas behöva tills nästa gång man fyller
i.  Det  gör  att  denna  del  av  modellen  kommer  bli  mer  av  ett  beställningssystem  från
entreprenörerna sida.

Hur ofta som denna beställning av anrikningssand ska kunna ske har funderats över.
Eftersom det ofta händer att tidsplanen inte följs så känns en beställning varje dag som ett
för litet intervall. För smalt för att kunna ta igen nästkommande dag. Om beställningen
skulle ske varje dag skulle nog förvirring uppstå och det skulle komma in för mycket
osäker data från entreprenörerna. På samma sätt hade månadsvisa beställningar varit ett
för stort intervall. Detta på grund av att majoriteten av arbetet kommer att genomföras
under sommartiden, under ett mindre antal månader, därför hade det inte blivit så många
beställningar. Det hade blivit för många ändringar för personen som ska samordna alla
beställningar samt att många entreprenörer nog hade haft svårt att beställa anrikningssand
en månad framöver. Kommer anrikningssanden inte att hämtas i tid och det inte har
meddelats så kan det finnas risk för att deponering i området åter har satts igång.

Därför ansågs möjligheten att lägga en beställning i veckan som rimligt. En tidsintervall
som både tillåter att förseningar sker men även att komma ikapp med förseningar. Dock
kommer hänsyn behöva tas till om en beställning inte uppfylls, det vill säga om en
entreprenör inte kan hämta den anrikningssanden som de sägs behöva. Någon form av
kontroll och uppföljning måste göras för att kontrollera om den beställda mängden
anrikningssand motsvarade vad som faktiskt gick åt. Tanken med att ha kortare intervaller
är att man ska kunna ta hänsyn till förändringar i tidsplanen men samtidigt kunna beställa
och få det när man behöver anrikningssanden. På så sätt applicera tanken med Just-In-
Time över hela modellen. Detta för att också öka produktivitet och effektiviteten. Undvika
att till exempel köra onödiga sträckor och på så sätt få bort icke värdeskapande aktiviteter
som vänta på anrikningssand.

Till skillnad från den första delen som ska visa tillgången av anrikningssand visar denna
del av modellen behovet av anrikningssand från inblandade entreprenörer. Alla
entreprenörer ska kunna tillgå ett beställningssystem som sedan ska sammanställas i ett
gemensamt. Detta ska vara grunden i att få veta vad respektive projekt behöver och hur
anrikningssanden ska fördels ut på projekten.

6.2.3 Visualisering av tillgångarna och behovet.

Återstående delen är att visualisera tillgångarna och behovet av anrikningssand. Tanken
med visualiseringen har från start varit att ha en 3D-modell som visar var tillgångarna och
behovet finns för att sedan ha en typ av transportväg däremellan som visar var
anrikningssanden förflyttas till. Men ju mer funderingarna tog fart desto mer komplicerat
skulle det bli att genomföra. Därav inledningsvis en 2D-illustration som precis som tanken



var med en 3D-modell, kunna visa var tillgångarna och behovet av anrikningssanden
finns.

Som har framgått i insamlat material, både från litteraturstudien och intervjuerna, så är
visualiseringen en viktig del i en process för att man tydligt ska se vad som händer. I alla
fallen så behöver inte visualiseringen vara i tre dimensioner utan två dimensioner kan
räcka gott och väl i vissa fall. En visualisering skulle i detta fall kunna ge en ökad
förståelse för processen från deponering till användningen av deponeringsmaterial.
Särskilt för de inblandade som bara är med i en liten del av processen, exempelvis
entreprenörerna som enbart bladar upp anrikningssand i högar på dammarna.

För att visualiseringen ska vara lätt att förstå krävs det att anrikningssanden illustreras på
ett enkelt och förståeligt sätt. Istället för att illustrera mängden anrikningssand i ton
illustrera mängden i kuber. En kub skulle motsvara ett lass som en dumper klarar av att
frakta. En dumper är de större fordonen som transporterar anrikningssand från de
uppbladade högarna ut till projektet som behöver anrikningssand.

6.3 Redovisning av modellens utfall

Innan redovisning av vad som har modellerats görs så krävs det några förklaringar samt
beskrivningar över antagande som gjorts. Värt att nämna är att modelleringen har gjorts
med programmeringsspråket Visual Basics for Applications, VBA, genom Excel.

Hur information tas fram över hur mycket anrikningssand som finns tillgänglig har varit
oklart från start. Vad som framgått av intervjuerna finns det inget bestämt sätt på hur den
data ska räknas ut. Efter diskussioner och funderingar har antagande gjorts att tillgänglig
anrikningssand ska beräknas utifrån okulär observation.

Istället för att man ska räkna på hur mycket ton som ska hämtas har det gjorts omräkningar
som visar hur många lass dumprar det finns att tillgå. I vissa fall så fylls det i ton och det
räknas sedan ut till lass. Exakt hur många ton som är ett lass är något som har antagits och
som är lätt att korrigera till en korrekt mängd ton.

Indelning av zoner har skett efter antagande. Det har i intervjuerna upplevts som något
man idag jobbar på som i framtiden antagligen kommer att förändrats något. Värt att
nämna är dock enkelheten att lägga till och ta bort zoner samt förflytta dessa.

Överlag har den mesta data antagits men har satts som variabler för att lätt anpassas till
aktuell data. Den data är bland annat hur höga dammkrönen är och hur stor yta en zon är.
Det är data som är relevant för att få fram mer exakta mängder anrikningssand.
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Modellen interagerar med en samordnare som antas fylla i formulär, detta krävs för att
data ska komma in och generera utdata. Ett antagande som görs är att entreprenörerna
alternativt samordnaren fyller i en gång i veckan vad de behöver och när veckan har gått
fyller de i den faktiska mängden som de har använt. I bilaga 2 visas en schematisk figur
över hur modellen hänger samman.

Nedan följer beskrivning av framtagen modell samt gränssnitt och förklaras utifrån de tre
delarna som var grundtanken med modellen.

· Rapportering av mängden anrikningssand som finns att tillgå
· Rapportering av mängden anrikningssand som det finns behov av
· Visualisering av tillgångarna och behovet.

6.3.1 Rapportering av mängden anrikningssand som finns att tillgå

En av de absolut viktigaste parametrarna är mängden anrikningssand som finns att tillgå,
majoriteten av all modellering har utgått från den parametern. Därför har det ansetts
viktigt att hela tiden vara uppdaterad över mängden tillgänglig anrikningssand, både den
anrikningssand som tillkommer, den anrikningssanden som redan finns i sandmagasinet
och den anrikningssand som bortfaller ifrån dammarna.

För att hålla det på en något okomplicerad nivå så är det först när anrikningssanden är
tillräckligt torr som data förs in i modellen som indata. Hänsyn tas alltså inte till var det
ligger blöt anrikningssand i väntan på att torka. Införandet av torr anrikningssand i
modellen sker enligt följande formulär, se figur 13. Det som rapporteras är vilken zon
anrikningssanden har deponerats i, densiteten på den deponerade anrikningssanden, hur
många meter från dammkrön ytan befinner sig och sist, vem som har rapporterat in
tillgängligheten av anrikningssanden.  Hur långt från dammkrön ytan befinner sig får man
från den okulära observationen. Efter att ha tagit del av den ifyllda densiteten och antal
meter anrikningssandens yta är från dammkrön görs uträkning med inlagda variabler, som
inte varierar, över mängden lass anrikningssand som finns att tillgå i en zon.

Figur 13. Illustrerar formuläret rapportering av tillgänglig anrikningssand.



Rapporteringen av anrikningssand kommer därefter sammanställas på två ställen. Dels en
gemensam sammanställning för alla zoner, se figur 14 och dels så kommer det även ske
en sammanställning zonvis. Den zonvisa sammanställnings gränssnitt är identisk för alla
zoner, i figur 15 visas gränssnittet för zon 1.

Figur 14 visar alla rapporteringar som görs för alla zoner i den vänstra tabellen och
reserverat uttag för alla projekt och zoner i den högra tabellen. Med reserverat uttag menas
den mängden som avsätts till ett projekt och baseras utifrån information som respektive
projekt anmäler. Denna sammanställning kommer man åt från gränssnittet i figur 18,
rapportering för Boliden genom att klicka på sammanställning över rapporterat och
reserverat uttag av anrikningssand.

Figur 14. Gränssnitt över totala sammanställningen av rapporterad anrikningssand som finns tillgänglig.

Figur 15 visar sammanställningen zonvis. Från vänster till höger visas aktuell mängd
anrikningssand som finns att tillgå i aktuell zon samt datum när det senast ändrades.
Datum finns med för att hela tiden hållas uppdaterad. Därefter kommer alla reserverade
uttag som har gjorts i den aktuella zonen. Anledningen att dokumentera den reserverade
mängden är för att inte lova bort anrikningssand som inte finns tillgänglig men även för
att det den reserverade mängden inte alltid stämmer överens med vad som faktiskt hämtats
och detta blir ett sätt att hålla koll på det. I denna tabell så visas reserverat uttag utefter
zoner, till vilket projekt anrikningssanden är reserverad för, mängden anrikningssand som
reserverats, vecka att hämta sanden samt datum och tid för rapportering. Det sista som
visas i gränssnittet är ett diagram som illustrerar den mängden anrikningssand som finns
att tillgå under aktuellt datum.

Figur 15. Gränssnitt som visar tillgängligheten av anrikningssand i respektive zon.
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Tabellen längst till vänster i figur 15 som visar aktuell mängd anrikningssand som finns
att tillgå ändras alltså efter indata från formuläret i figur 13 och efter mängden som faktiskt
används. Det visas även en minskning även om det bara reserverats anrikningssand och
det som inte hämtas läggs sedan på igen. Mängden reserverad anrikningssand samt hur
mycket anrikningssand som faktiskt hämtades fås från två nya formulär, se figur 16 och
figur 17.

Figur 16 fylls i av samordnaren och berättar hur mycket anrikningssand som reserveras
till ett visst projekt. Det är information som sedan projekten får tillgång till för att veta
hur mycket de kan hämta och om de stämmer överens med vad de beställde. Figur 17 fylls
sedan i av respektive projekt. Baserat på hur mycket som reserverades till ett visst projekt
ska det  rapporteras  hur  mycket  som faktiskt  hämtades.  Indata från figur  13,  16 och 17
ligger alltså till grund för att få reda på den aktuella mängden anrikningssand som finns i
aktuell zon. Oavsett vilket av formulären som ändras så ändras även den högra tabellen
och diagrammet i figur 15.

Figur 17. Formulär över reservering av
anrikningssand.

Figur 16. Formulär för rapportering av hämtad anrikningssand.



För att få tillgång till alla formulären samt tabellerna som visar resultat av indata finns det
knappar som navigerar mellan de olika gränssnitten. För alla zoners gränssnitt är det en
knapp som heter ”Tillbaka till startsidan”, se figur 14 och figur 15, startsidan visas i figur
19. Via startsidan är det sedan möjligt att vidare kunna navigera beroende på om det är ett
av projekten eller Boliden som samordnar tillgänglig anrikningssand och vem som kan
hämta vad, var någonstans. Klickar man på Boliden i figur 19 kommer rapporteringssidan
för Boliden upp, figur 18. Utifrån den sidan kan fortsatt navigering ske, antingen om man
vill få upp något av formulären som visas i figur 13 eller figur 16, eller om man vill få se
respektive zons tillgänglighet. Gränssnitt visas i figur 15 alternativt den totala
sammanställningen enligt gränssnittet i figur 14.

Figur 19. Startsida.

6.3.2 Rapportering av mängden anrikningssand som det finns behov av

För att kunna koordinera anrikningssanden så måste respektive projekt göra ett avrop
utefter vad de behöver. Detta är något som kommer ske kontinuerligt varje vecka.
Anledningen till det är att tidsplaner tidigare inte har hållit i planeringen. Istället skulle
man kunna använda en rullande planering där man ska kunna planera veckovis men
samtidigt kunna redigera om det märks att allt som planerats att hämtats faktiskt inte har
hämtats. På så vis även underlätta och uppmuntra Just-In-Time, en minskning av slöseri i
olika former och ökar tillgången av anrikningssanden just när den behövs.

Figur 18. Rapportering för Boliden.
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Det första formuläret som är aktuellt för projekten att fylla i är beställningsformulär för
kommande vecka, se figur 20. Där fylls det i vilket projekt det gäller, mängden ton som
beräknas användas samt vilken vecka det gäller för. Skillnaden nu är att det istället fyller
i mängden i ton. Detta på grund av att projekten har angivit i ton den mängd
anrikningssand som kommer att behövas. Därav antagandet att det även gör det i deras
tidsplaner. Mängden i ton räknas om till antalet lass som projektet behöver för en vecka.

Efter att respektive vecka har passerat så fylls formuläret i figur 17 i. I detta formulär fylls
det i hur mycket anrikningssand som faktiskt har hämtas. Det görs som sagt för att kunna
få en så exakt information som möjligt över hur mycket anrikningssand som finns
tillgänglig i de olika zonerna.

Alla beställningar sammanställs, dels i en gemensam tabell och dels i en separat tabell per
projekt. I figur 21 visas det gränssnittet för den gemensamma sammanställningen för alla
projekt. Där har omräkningen från ton till antal lass redan skett. Det som visas i tabellen
är vilket projekt det gäller, antal lass som beställts, till vilken vecka samt datum för när
beställningen gjordes och av vem den utfördes av.

Figur 20. Beställningsformulär för Entreprenörerna.

Figur 21. Gränssnitt över sammanställning för alla projekts beställningar av anrikningssand.



I figur 22 visas det istället hur gränssnittet ser ut för respektive projekt. Från vänster till
höger visas mängden anrikningssand som beställs varje vecka, därefter mängden
anrikningssand som har beställts. Precis som i figur 21 så har omräkning redan skett från
ton till antal lass. Denna tabell illustreras sedan i diagrammet som uppdateras varje gång
en ny beställning av material görs genom att ytterligare en stapel visas i diagrammet. I
mitten visas två små tabeller under vartannat. Den övre visar, både i ton och i antal lass,
hur mycket anrikningssand som har beställts totalt sedan projektet startade och i den undre
visas istället hur mycket av den tilldelade anrikningssanden som faktiskt hämtades.
Anledningen till dessa två är att visa förhållandet mellan hur bra i tid de faktiskt ligger.
Dels genom jämförelse mellan det beställda och det som faktiskt har hämtas. Dels genom
att jämföra den hämtade mängde anrikningssand med vad som ska hämtas totalt. I nuläget
står dock inte den totala mängden anrikningssand som kommer att behövas, detta för att
data fortfarande är okänd.

Den totala mängden beställd anrikningssand summeras från den vänstra tabellen i figur
22 och är indata från formuläret i figur 20. Den totala mängden uttagen anrikningssand
kommer från formuläret i figur 17.

Precis  som i  föregående avsnitt  där  det  förklarades att  de ska vara möjligt  att  navigera
mellan olika gränssnitt kommer det även vara möjligt att göra det mellan gränssnitten för
beställning från entreprenörerna. Detta genom ett gränssnitt som visas i figur 23. De två
övre knapparna i figuren öppnar två olika formulär, figur 20 och figur 17. Därefter de kan
man se de olika projektens beställningar för respektive vecka i de olika projekten, samt
total mängd hämtad och beställd anrikningssand.

Figur 22. Gränssnitt för respektive projekts beställning, detta är för Vattenmagasinet. Dock ser de övriga
projektens gränssnitt identiska ut.



80

Figur 24 visar det reserverade uttaget för respektive projekt. Indata till de reserverade
uttagen kommer från formuläret i figur 20 och används vidare för att se kvarvarande
tillgänglighet av anrikningssand i respektive zon. Figur 25 visar istället sammanställning
över all hämtad anrikningssand, både totalt för alla projekt men även för respektive
projekt.

Figur 24. Gränssnitt som visar sammanställning över reserverade uttagen anrikningssand för respektive
projekt.

Figur 25. Gränssnitt som visar sammanställning över all hämtad anrikningssand för respektive projekt och
totalt.

Figur 23. Rapportering för Entreprenörerna.



6.3.3 Visualisering av tillgångarna och behovet.

Det sista steget var att visualisera all insamlad data i något lättförståeligt och översiktligt.
Det är visualiseringen som ska binda samman all data och få ihop helheten. Resultatet i
denna modell blev ett fotografi över hela området med kopplade diagram, se figur 26.
Dessa diagram är utplacerade för att matcha den geografiska placeringen av både zoner
och projekt. Alla diagram är kopplade till formulären, så om något ändras i något av dem
så uppdateras de diagram som blir berörda. Precis som alla andra gränssnitt så finns även
i detta gränssnitt knappar för att navigera tillbaka till startsidan eller något av projekten.

Figur 26. Visualisering av tillgångarna och behovet av anrikningssanden.
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6.4 För och nackdelar med en modell som samordnar
tidsplaner från olika aktörer

Det finns både för- och nackdelar med att samordna alla tidsplaner i en och samma modell.
För att börja med fördelarna, både generellt men även för just detta specifika fall, så hade
det antagligen förbättrat projektet i stort med en bättre samordning. Det som har
undersökts här är bara en bråkdel av vad som kan utvecklas men det lyfter i alla fall fram
att det finns förbättringsmöjligheter på många plan och att man kan utveckla med små
steg i taget.

En modell kommer kunna verka som ett verktyg som samordnar och få en övergripande
kontroll över hela området som även gör att alla inblandade har samma utgångspunkt och
jobbar utifrån samma förutsättningar. Är det något som ändras vad gäller zoner, ledningar
eller strukturer ska alla få reda på det och arbeta efter samma gällande förutsättningar.

En modell som kan hantera masshanteringen av anrikningssanden samt även kunna
visualisera denna process skulle kunna bidra med att få ett effektivare flöde genom hela
processen. Genom att minimera icke värdeskapande aktiviteter samt röra sig mot Just-In-
Time principen att leverera när det väl behövs. Det skulle även öka
koordineringsmöjligheterna mellan olika entreprenörer och inte bara de entreprenörer som
är kopplade till projekten utan även entreprenörer som bland annat jobbar med
ledningarna och bladning av anrikningssanden. Finns det en mer uppstyrd samordning där
tiden är integrerad så har det visat sig att modellen används i stora delar av ett projekts
livscykel samt medför besparingar både avseende tid och kostnader, vilket nog hade varit
möjligt i detta fall. Framförallt så hade man haft bättre kontroll på vad som finns att tillgå.

Nackdelar, som framgår både av intervjuer och litteratur, för att ta fram och sedan använda
sig av en fungerade BIM modell är både avsaknaden av kunskap inom digitalisering och
hantering av denna samt bristen på intresse. Implementeringen försvåras mycket av
ointresset av att utveckla och prova nya digitala lösningar. Dock är BIM inte lika
väletablerat inom anläggningsbranschen idag och det kan göra det svårare att hitta
kunskapen, speciellt för mer komplexa projekt som i detta fall. Inledningsvis är det mer
tidskrävande vilket kan vara en anledning för många att det inte används, men den tiden
resulterar istället i besparingar senare in i projektet. Desto mer användning det finns för
BIM-modell, ju mer kommer man att bespara i både tid och pengar.



6.5 Vad har fungerat och vad saknas i modellen

Modellen som har skapats skulle nog mer kunna ses som en ögonöppnare för vad som
hade kunnat gå att ta fram och skapa. Den är mer en början än en slutlig modell. På grund
av många olika inblandade parter med olika information som dessutom ändrats under
studiens  gång  och  inte  alla  gånger  når  hela  vägen  fram  har  det  varit  svårt  att  få  en
fullständig inblick. Med det sagt så stämmer inte olika indelningar och placeringar av
exempelvis zonerna och variabler har antagits. Dock är det lätt att korrigera med rätt
information. Zoner och variabler är antagna för att kunna testa den modell som har
programmerats och för att se att det som har programmerats faktiskt fungerar. Vidare
saknas information hur man på ett korrekt sätt kan få fram mängder tillgänglig
anrikningssand, något som ligger utanför studiens avgränsningar att ta fram. Värt att
nämna är att det i dagsläget inte finns något optimalt sätt att göra det på eftersom det inte
finns något vedertagen uträkning som får fram mängden tillgänglig anrikningssand.

Det finns väldigt mycket att utveckla och förbättra där första steget skulle vara en tydligare
inblick i hur entreprenörerna kommer att arbete. Entreprenörer har inte varit upphandlade
vid tillfället när studiens intervjuer genomfördes. Vidare hade man behövt få en bättre
inblick i hur data över anrikningssanden hanteras av Boliden.

Förbättringar på modellen skulle främst vara att använda all inkommande data och
framtagna sammanställningar och integrera det till en 3D-modell. I modellen skulle det
vara möjligt att se i stort sett samma som visas i figur 22, men med mer dynamisk karaktär.
Vidare kunna koppla vissa zoner till specifika projekt om det finns projekt som främst ska
hämta anrikningssand från en speciell zon. Anledningen till att det bara visualiseras i en
2D-bild är bristen på tid och därmed saknas tid att lära sig att få modellen att interagera
med en 3D-modell. En visualisering skulle nog öka mångas förståelse, särskilt de som
inte har direkt anknytning till förflyttning av anrikningssanden men som ändå påverkar
dess process. Detta antagande baseras både på teori men även från de respondenter som
har intervjuats.

Andra förbättringar är hur detta ska kunna skötas och vem som ska sköta det. Är det bara
en person som fyller i både material som finns tillgänglig och vad projektet behöver samt
verkligen använder? Vem kommer kunna göra ändringar och uppdateringar och vem har
bara tillgång till modellen utan att kunna göra några ändringar? Hur mycket kommer detta
kunna automatiseras? Som det ser ut nu så är det någon som måste fylla i alla formulär
manuellt.

Det modellen ger nu är ett verktyg som sammanställer tillgänglig anrikningssand för
flertalet projekt inom samma område för att sedan lättare ha en överblick över vad som
behövs på de olika projekten. Mycket finns att utveckla och gå vidare med, oavsett hur
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långt en modell utvecklas så finns det många möjligheter som i slutändan skulle leda till
förbättringar och en ökad produktivitet och samordning



7 Slutsats

I det sista avslutande avsnittet presenteras slutresultatet i form av svar på de fyra
frågeställningarna. Resultatet grundar sig på analysen i de två tidigare avsnitten.
Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier som kan genomföras.

Hur används BIM/digitala hjälpmedel i dagsläget i större anläggningsprojekt?

I dagsläget är användningen av BIM i större anläggningsprojekt inte särskilt utbredd.
Trots att BIM funnits väldigt länge i byggbranschen så dominerar användandet inom
byggnationer. På många håll används det väldigt begränsat eller inte alls. Dock finns det
korrelation mellan ökandet av användandet av BIM inom bygg- och anläggningsprojekt,
om BIM får en ökad användning inom byggnationer ökar det även inom anläggning.

Inom specifika projekt som just dammbyggnationer eller projekt som hanterar större
massor är användandet väldigt begränsat om ens existerande. Anledningen till det är dock
oklar. Majoriteten av respondenterna arbetar inte med BIM och av de tre respondenterna
var det endast en respondent som hade en liten idé om vad BIM är. I många fall där det
används så är det bara i projekteringsstadiet och man får sällan användning av framtagen
modell.

Går det genom digitalisering med hjälp av en modell att styra masshantering till flertalet
faktiska projekt där det finns osäkerheter i materialframställningsprocessen?

Genom digitalisering kommer man bort från pappershantering och utnyttjande av penna
och papper vilket resulterar i en modell som är flexibel och anpassningsbar. Det kommer
förbättra hela processen från utsläpp av anrikningssand till användning av
anrikningssanden i projekten. Genom en digital samordning av alla projekt i en modell
kommer  man  få  en  bättre  översikt  inte  bara  på  de  individuella  projekten  utan  på  alla
projekt samtidigt, hur mycket anrikningssand som har används, var den har tagits från och
hur  de  ligger  enligt  planerna.  Då  det  finns  en  översikt  över  alla  projekt  parallellt  i  en
modell kommer en ändring i ett projekt även påverka de andra projekten och därmed
minska konflikter sinsemellan.

Det kommer att vara möjligt att styra masshanteringen i en modell som utformas flexibelt
där det finns spelrum för osäkerheterna. Även om det inte lyckades fullt ut i denna studie
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så finns det potential att utveckla en mer fungerande modell som är mer styrande och tar
hänsyn till alla projekt.

Vad krävs för att utveckla en modell för samordningen av masshantering?

Det  som  främsta  krävs  är  information  från  alla  ingående  parter  och  se  till  så  att  all
information stämmer överens samt att inblandade använder sig av uppdaterad
information. Alltså en god kommunikation mellan alla iblandade parter för att kunna
tillgodose allas behov. Det är ofta på grund av bristande kommunikationen som utförandet
brister.

Andra brister som behöver förbättras för att kunna utveckla en pålitlig modell är
användningen av data från rapporteringssystemet och utnyttja dess system till dess fulla
potential. Även att finna en lösning där man på ett enkelt sätt kan räkna fram mängder,
från utsläpp av blöt slurry till torr användbar anrikningssand. Detta för att kunna vara
säker på mängderna anrikningssand som finns att tillgå.

Därefter krävs det att intresset finns att ta till sig en ny applikation och att det inte tar ett
par år innan en produkt kommer till användning, då kan det redan vara gammal
information. I detta fall skulle det behövas en lätthanterlig modell som är enkel att ta till
sig och använda.

Förutom input och data från de olika projekten och Boliden så krävs det även ett
kompatibelt program som kan integrera tiden till en 3D-modell för att skapa en 4D-modell
för samordningen av masshantering. Något som inte har lyckats fullt ut i denna studie.

Vilka är de kritiska parametrarna vid framtagning av en gemensam modell?

Den mest kritiska parametern är anrikningssanden. Detta eftersom det är den produkt som
hela  modellen  hänger  på.  I  slutändan  så  är  det  vad  modellen  ska  se  till  att  göra,
tillhandahålla rätt mängd material till rätt projekt i rätt tid. Det är även den parameter som
är mest osäker, från det att anrikningssanden produceras i verket tills att den deponeras på
dammarna för att torka. Det är först när den är torr som den går att använda men även då
finns det osäkerheter huruvida kornfraktionerna är inom rätt intervall. Allt detta mynnar
ut i svårigheterna att veta hur mycket anrikningssand som det finns att tillgå.

Utöver det är det kritiskt över hur bra samordningen kommer att fungera mellan
entreprenörerna och Boliden. Uppfattningsvis så brister kommunikationen mellan olika
parter på grund av att arbetsområdena inte överlappar fullständigt. Detta gör att vissa delar
av processen ibland kan fallera. När intervjuerna genomfördes var inga entreprenörer
upphandlade, med andra ord så har planering av projekten gjorts av konsulter utifrån. Det
kan upplevas som kritiskt om entreprenörer inte kan anpassa sig till en modell som kräver
annan typ av planeringsarbete av de själva är vana vid.



7.1 Förslag på vidare studier

Denna studie har gjorts på enbart ett fall via företaget Sweco och har avgränsats till att
endast tidssamordna hanteringen av anrikningssand i Aitik. I studien har det inte ingått att
undersöka olika programvaror för att genomföra bästa möjliga modell utan endast ett
program som passar utförandet har använts.

Förslag på vidare studier är att undersöka olika programvaror som kan hantera denna
frågeställning. Vilken eller vilka programvaror är optimala för denna typ av modell som
ska samordna flertalet rörliga tidsplaner och visualisera det i en modell?

Det kan även vara intressant att vidare undersöka hur större jordmassor hanteras på andra
anläggningsprojekt som exempel vägbyggen. Vad som kan göras för att effektivisera
hanteringen av jordmassor för att minimera dubbelarbete vid extra förflyttningar. Speciellt
hur det går att kombinera i en BIM-modell.



88

8 Referenser

About us. (2017). Retrieved from leanconstruction:
https://www.leanconstruction.org/about-us/what-is-lean-design-construction/

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Lund: Liber AB.

Autodesk. (2003). Building Information Modeling in Practice. San Rafael, Kalifornien:
Autodesk, Inc.

Aziz, R. F., & Hafez, S. M. (2013). Applying lean thinking in construction and
performance improvement. Alexandria Engineering Journal, 679-695.

Bell, J. (2016). Introduktion till forskningsmetodik, Upplaga 5:1. Lund: Studentlitteratur.

Bradley, A., Li, H., Lark, R., & Dunn, S. (2016). BIM for infrastruction: An overall review
and construction perspective. Automation in Construction, 139-152.

Bryde, D., Broquetas, M., & Volm, J. m. (2012). The project benefit of Building
Information Modelling (BIM). International Journal of Project Management,
971-980.

Byggledarskap - Projektplanering. (2014, 12 10). Retrieved from Byggledarskap:
http://byggledarskap.se/wp-content/uploads/projektplanering.pdf

Candelario-Garrido, A., García-Sanz-Calcedo, J., & Reyes Rodríguez, A. M. (2017). A
quantitative analysis on the feasibility of 4D Planning Graphic Systems versus
Conventional Systems in building projects. Sustainable Cities and Society, 378-
384.

Changali, S., Mohammad, A., & van Nieuwland, M. (2015). The construction productivity
imperative. McKinsey Productivity Sciences Center.

Construction, M. H. (2012). The Business Value of BIM for Infrastructure: Addressing
America's Infrastructure Challenges with Collaboration on Technology. Bedford:
SmartMarket Report.

Davidson, B., & Patel, R. (2012). Forskningsmetodikens grunder - Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning,Upplaga 4:3. Lund: Studentlitteatur.

Eastman, C., Teichholz, P., Sacks, R., & Kathleen, L. (2008). BIM Handbook - A Guide
to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers
and Contractors. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.



Effso tools. (2018, 05 07). Retrieved from https://tools.effso.se/wp-
content/uploads/2011/04/gantt1.jpg

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur.

Feng, C.-W., Chen, Y.-J., & Huang, J.-R. (2009). Using the MD CAD model to develop
the time-cost integrated schedule for construction projects. Automation in
Construction, 347-356.

Gerbert, P., Castagnino, S., Rothballer, C., Renz, A., & Filitz, R. (2016). Digital in
engineering and Construction - The Transformative Power of Building
Information Modeling. The Boston Consulting Group.

Granroth, M. (2017). BIM - ByggnadsInformationsModellering. Stockholm.

Greiser,  C.,  Haslehner,  R.,  Castagnino,  S.,  Lohr,  A.,  &  Engel,  P.  H.  (2016). The Lean
Advantages for Large construction projects - Industrializing Projects Execution
to Create Value. The Boston Consulting Group.

Hoar, C., Atkin, B., & King, K. (2017). Artificial intelligence: What it means for the built
environment. RICS Insight Paper, 12.

Höst, M., Regnell, B., & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. Lund:
Studentlitteratur.

Jeong, W., Chang, S., Son, J., & Yi, J.-S. (2016). BIM-Integrated Construction Operation
Simulation for Just-In-Time Production Management. Sustainability.

Jrade, A., & Lessard, J. (2015). An Integrated BIM System to Track the Time and Cost of
Construction Projects: A Case Study. Journal of Construction Engineering.

Mahalingam, A., Kashyap, R., & Mahajan, C. (2009). An evaluation of the applicability
of 4D CAD on construction projects. Automation in Construction, 148-159.

Modig, N., & Åhlström, P. (2012). Detta är LEAN. Stockholm: Bulls Graphics.

NBA. (2017). National BIM Report 2017. UK: NBS.

Oxford Dictionaries. (2018, 02 14). Retrieved from Oxford Dictionaries:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/infrastructure

Persson, M. (2012). Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Lund:
Studentlitteratur.

Pheng, L. S., & Hui, M. S. (1999). The application of JIT philosophy to construction: a
case study in site layout. Construction Management and Economics, 654-668.

Révai, E. (2012). Byggstyrning. Stockholm: Liber.

Sacks, R., Koskela, L., Dave, B. A., & Owen, R. (2010). Interaction of Lean and Building
Information Modeling in Construction. Journal of Construction Engineering and
Management, 968-980.



90

Statskontoret. (2009). Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande
"skärpning gubbar!". Stadskontoret.

Statskontoret. (2010). Att mäta produktivitetsutveckling i anläggningsbranschen.
Stockholm: Stadskontoret.

Wang, W.-C., Weng, S.-W., Wang, S.-H., & Chen, C.-Y. (2013). Integrating building
information models with construction process simulations for project scheduling
support. Automation in Construction, 68-80.

Weygant, R. S. (2011). BIM Content development - Standards. Strategies and Best
Practices. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Wohlin, C. (2014). Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a
Replication in Software Engineering. karlskrona: Blekinge Institute of
Technology.



Bilaga 1

Intervjufrågor till Intervjuperson T – 18 mars 018

Kan du berätta lite om din tjänst/roll, hur kommer du in i detta Aitik projektet
med deponering?

- Används appen något alls idag?
Kan du berätta om deponeringsplanen, hur sköts denna?

- Är målen satta årsvis?
Hur är dammarna indelade och hur sker denna indelning?

- Varför har rapporteringen sköts dåligt?
Hur fungerar deponeringen?

- Hur fungerar rapporteringssystemet?
Vad är det som styr var deponeringen sker?
Hur fast är deponeringsplanenen, detaljerad är planen, hur mycket
ändras/uppdateras planen?

- Gör man ändringar i planen efter oförutsägbara händelser?
- Har man har bra kontroll på var materialet har tagit vägen?

Vem har tillgång till deponeringsplanen och vem gör ändringar/uppdateringar?
Vilka är de kritiska parametrarna när det kommer till deponeringsplanen?

- Kan man hämta sand i en zon om ett utsläpp är öppet för deponering?
Har ni liknande projekt som projektet i Aitik, där ni tar fram/sköter
deponeringsplanen?
Vilka digitala hjälpmedel används för tidsplaneringen av deponeringsplanen?

- Så ni tar fram deponeringsplanen utifrån appen?
Vad är er syn på BIM och är det något ni använder i anläggningsprojekt?
Vad ser ni för vinning i att digitalisera denna process med hanteringen av material
som sedan ska ut till olika projekt?
Tar man hänsyn till det som deponeras, det är både sand och vatten? Har man koll
på det som eller man vet bara mängden som kommit dit?
Har de olika utsläppen någon identifiering så att man kan se var i zonen man
släpper ut material?



92

Intervjufrågor till intervjuperson B – 16 mars 2018

Kan du berätta lite om din tjänst/roll, hur kommer du in i detta projekt?

Berätta om Aitik damm-område och kommande planer?

- Kommer det vara vattenmagasinet och sandmagasinet som kommer vara igång?

Hur går deponeringsprocessen till? Och Vad har ni för begränsningar?

- Hur går processen till från det att man krossar materialet till att det kommer på
plats?

Är denna process, byggnation med producerad anrikningssand, något som sker på
fler ställen än i Aitik, med tanke på att Boliden har flera dagbrott?

Hur bra koll har ni på materialet (anrikningssanden), och hur hanterar ni denna
information?

- Vad händer i iPak efter att man har fyllt i värden?

Hur använder ni er av deponeringsplanen, vad styr förändringar av den, samt hur
ändrar ni i den?

- När vill man ha materialet blött respektive tort?

Vad ser ni för förbättringsmöjligheter vid hantering av större massor?

- Hur har det skötts hittills?

Ni har många olika entreprenörer inblandade, vad är anledningen till detta?

Hur har samordningen gått till mellan olika parter, som använder
anrikningssanden, tidigare och hur ser den ut nu?

- Hur bra är entreprenörerna på att hålla sina tidsplaner, varierar dessa mycket?
- Hur påverkar vädret materialet?

Vilka problem har uppkommit med en icke gemensam samordning?

Hur ser er logistik ut idag runt dammarna, ut på byggområdena, transporter,
fordon m.m.?

- Områden där sand hämtas, deponeras det där under året?
- Hur många lastfordon brukar vara igång?
- Är processen liknande på andra dammar som ligger i anslutning till gruvor?

Tanken var att 3 projekt skulle vara igång samtidigt, har detta skett förut och vad
är problematiken med detta?

Vilka svårigheter förekommer vid samordning av tidsplaner idag?



Vilka digitala hjälpmedel används för tidsplanering?

Vad skulle ni säga är det viktiga parametrarna vid tidssamordning, vad varierar
mest? - vad är de styrande faktorerna, vad planerar ni utifrån?

Har ni använt er av BIM i tidigare projekt i Aitik samt på övriga ställen?

Vad ser ni för vinning i att digitalisera denna process?

Vad har ni för förväntningar på att digitalisera processen med anrikningssand?
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Intervjufrågor till intervjuperson E – 18 mars 2018

Kan du berätta lite om din tjänst/roll?
Hur kommer företaget in i detta projekt?

- Positivt/negativt med att inte vara ensamma aktörer på området?
Berätta om Aitik dammområde, hur det växt fram genom åren och kommande
planer?

- Var behövs sanden?
- Hur är er kommunikation med kapacitetstillgång med aktörer som sköter

deponeringsplanen?
- Tills när ska dammarna vara uppfyllda med deponeringssand och hur anpassas

deponeringsplanen till detta?
Hur går deponeringsprocessen till? - Vad ser ni för begränsningar?

- Berätta lite om hur det fungerar med ledningarna?
- Flyttas dessa årligen?

Hur ser din erfarenhet inom BIM ut?
- Är det något ni jobbar mycket med inom din avdelning?
- Du nämner stora projekt, vad menas med ett stort projekt?

Vad ser ni för vinning i att digitalisera denna process?
Vilka svårigheter förekommer vid samordning av tidsplaner idag?
Vilka digitala hjälpmedel används för tidsplanering?
Vad skulle ni säga är det viktiga parametrarna vid tidssamordning, vad varierar
mest?
Tanken var att 3 projekt skulle vara igång samtidigt, har detta skett förut och vad
är problematiken med detta?

- Var hämtar man material när man deponerar på ett visst ställe?
- Vilken koll på materialet uppfattar du att dom har, materialet som kommer från

gruvan till krossen?



Intervjufrågor till intervjuperson S - 23 mars 2018

Kan du berätta lite om din tjänst/roll?
Hur skulle du förklara BIM och 4D?
Vilka är de främsta fördelarna med användningen av BIM
I vilken utsträckning används BIM inom dammbyggnadsprojekt och gruvor och
vid hantering av jordmassor och andra mer dynamiska material och drar man
nytta av de fördelarna under hela processen?

Vad är den stora skillnaden att använda sig av BIM när det kommer till
hus/betongkonstruktioner och jordmassor som man flyttar lättare?

- Varför tror du dom ligger så långt efter i BIM användningen inom dammar?

Vilka hinder förekommer idag vid samordning olika aktörer har olika tidsplaner
och dom ska ha samma material, många ska in på samma yta?

Utnyttjas inte hela processen av vad man kan ta nytta i alla fördelar i BIM, slutar
vid projekteringen?

- Blir det inte onödigt med jobb?

Vilka olika program används för tidsplanering och hur kompatibla är dessa för
olika programvaror? - Vilka hinder finns vid samordning tidsplaner med
modeller?

- Kan ni få in en tidsplan som ni sen ska koppla till en modell?

Varför vill man använda sig utav en modell, vad ger det för?
Vilka är de kritiska parametrarna när man tar fram en modell? - Och när man ska
sammankoppla olika aktörers input?
Vad krävs för att utveckla en modell för samordningen av masshantering?
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Bilaga 2


