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Sammanfattning 

I Boliden Gruvområde bryts och anrikas höghaltig malm innehållandes framförallt guld, 

silver, koppar, zink, bly och tellur genom driften av fyra gruvor och ett anrikningsverk. 

Denna verksamhet resulterar i ett komplext logistiskt nätverk där anläggningarna 

interagerar på ett svåröverskådligt vis, inte minst över längre tidsperspektiv. Mot denna 

bakgrund syftar detta examensarbete till att undersöka om diskret eventsimulering (eng. 

discrete event simulation, DES) kan användas för att öka förståelsen kring områdets 

malmflöden, produktionsfluktuationers systemeffekter och om DES överlag är ett 

relevant verktyg att använda inom denna form av industriell gruvdrift. 

Efter inledande verksamhetskartläggning och akademisk litteraturstudie skapades en 

konceptmodell efter Robinsons riktlinjer. Med denna konceptmodell som grund 

konstruerades själva simulationsmodellen i AnyLogic University 7 genom en iterativ, 

modulär process. DES-modellen ifråga speglar det övergripande malmflödet i Boliden 

Gruvområde och tillhandahåller tre experimentsformer vars resultat kan besvara 

projektets frågeställningar. Utöver en referenssimulering erbjuder modellen ett 

huvudsakligt experimentellt läge för undersökningar av produktionsfluktuationers 

inverkan på malmflödet samt ett alternativt experiment för framtagandet av 

produktionsplaner. 

Referenssimuleringen syftade till att representera malmflödena i gruvområdet under 

2016 för att bedöma modellens beteende relativt den faktiska produktionen under 

motsvarande tidsperiod. Genom jämförelser mellan simuleringsutfall och empiriska data 

konstaterades att modellen responderar och beter sig korrekt, men att tillgänglig 

referensdata tycks otillförlitlig under längre tidsperioder. Modellen bedöms således som 

en valid representation av gruvområdets malmflöde på systemnivå, även om bristfällig 

referensdata resulterar i osäkra numeriska värden. 

Det huvudsakliga experimentella läget fokuserar på att undersöka hur förändringar i 

anläggningarnas produktionsförmåga påverkar övriga systemkomponenter. Flertalet 

experiment utfördes, analyserades och diskuterades. Genom dessa simuleringar kan det 

konstateras att modellen tillhandahåller trovärdig information om bland annat 

utnyttjandegrad i flödesmoment och beslutsunderlag för kommande utvecklingsarbeten 

samt kan agera stöd under produktionsplaneringsarbeten.  

Den alternativa experimentsstrukturen ämnar bredda modellens användningsområde 

genom att generera förslag till kampanjplaner för anrikningsverket baserat på gruvornas 

produktion. Även om de numeriska värden bör hanteras med skepsis indikerar dessa 

experiment att diskret eventsimulering kan utnyttjas på en mängd olika vis inom ramen 

av gruvdriften och tillhörande verksamhet. 

Examensarbetet kan således konstatera att diskret eventsimulering definitivt kan 

användas inom verksamheter som den i Boliden Gruvområde för att öka förståelsen av 

flödesbeteenden på systemnivå. Detta förutsätter trovärdiga grunddata och god 

modelleringskunskap, men DES är i högsta grad ett relevant verktyg för framtida 

verksamhetsutveckling och produktionsplanering inom denna form av industriella 

processer.  

Sökord: Diskret eventsimulering, DES, flödessimulering, gruvdrift, flödesmodellering, 

AnyLogic, modellvalidering, konceptmodellering, malmhantering.  



 

 

Abstract 

In Boliden Mining Area, high grade ore containing gold, silver, copper, zinc, lead and 

tellurium is mined and refined in four mines and one concentrator mill. These operations 

results in a complicated logistic network where the interaction of the facilities is difficult 

to overview, especially over the long term. The aim of this master thesis is to investigate 

if discrete event simulation, DES, can be a mean to achieve greater understanding of the 

ore flows of the mining area, the system effects of production fluctuations and if DES 

overall is a relevant tool to be used within this type of industrial mining operations. 

After initial mapping of the operations in the mining area and an academic literature 

review, a concept model was established following Robinson’s guidelines. Based on this 

concept model, the simulation model was constructed using AnyLogic University 7 by an 

iterative, modular process. This DES-model reflects the ore flows within the Boliden 

Mining Area and provides the user with three modes of simulation experiments, which 

can be used to answer the questions stated by this project. In addition to a reference 

simulation mode, the model contains a main experimental mode investigating the effects 

of production fluctuations on the ore flows as well as an alternative experiment mode used 

for generating production plan drafts. 

The aim of the reference simulation was to represent the ore flows during 2016 in order to 

evaluate the model’s behaviour in relation to the actual, real life production during the 

same time period. By comparing the simulation outcome with empiric data, it can be 

concluded that the model responds and behaves correctly, but that available reference 

data seems unreliable during longer periods of time. Overall, the model does seem to be a 

valid representation of the system level ore flows of the mining area, even if the faulty 

reference data results in uncertainty regarding the numerical values of the simulation. 

The main experimental mode focuses on how changes in the facilities’ productivity affects 

other system components. Several experiments were conducted, analysed, and discussed. 

Through these simulations it can be concluded that the DES-model can provide 

trustworthy information regarding utilizations, indicate points of potential improvements 

and act as support during production planning. 

The alternative experimental mode was aimed to widen the area of usage of the model by 

generating drafts of production plans for the concentrator mill based on the production of 

the mines. Even if the numerical values of these results should be treated with scepticism, 

these experiments clearly indicate that discrete event simulation can be used in a variety 

of applications within the frame of mining operations and surrounding processes. 

The conclusion of this thesis work is that discrete event simulation most definitely can be 

used to increase the understanding of flow behaviour at system level in a context such as 

that of the Boliden Mining Area. This is dependent on adequate empiric data and 

modelling knowledge, but DES can certainly be a relevant tool for operation development 

and production planning in this kind of industrial processes. 

Keywords: Discrete event simulation, DES, flow simulation, mining operations, flow 

modelling, AnyLogic, model validation, concept modelling, ore handling. 
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1. Inledning 

Skelleftefältet i norra Västerbotten är ett mineralområde med mycket god tillgång på 

framförallt komplexa sulfidmalmer. I trakten runtom samhället Boliden har det därför 

bedrivits gruvdrift i ett trettiotal gruvor sedan 1920-talet, främst inom ramen för Boliden 

AB:s verksamhet.  

Det finns i dagsläget fyra gruvor och ett anrikningsverk i bruk i Bolidenområdet. De fyra 

gruvorna levererar sin respektive, unika, malm till verket för vidareförädling till olika 

metallkoncentrat. Slutprodukterna är främst zink, koppar, bly, silver, guld och tellur. 

Produktionen i området har push-karaktär där verkets processchema sätts efter 

produktionsplanen i respektive gruva. Vid varje gruva samt vid anrikningsverket finns 

buffertlager av varierande storlek för att möjliggöra kontinuerlig, parallell produktion i 

alla gruvor oavsett vilka malmsorter som anrikningsverket bearbetar för stunden. 

På grund av gruvbrytningens komplicerade natur avviker gruvornas faktiska produktion 

ofta från den satta budgeten, något som kan leda till såväl över- som underskott av 

respektive malmsort. Detta kan få som konsekvens att verket måste revidera sin 

produktionsplan för att undvika stopp i såväl sin egen verksamhet (på grund av 

råvarubrist) som gruvornas (på grund av fulla lager). Vid tiden för detta examensarbete 

sker dessa löpande justeringar manuellt med besluten till stor del baserade på erfarenhet 

och expertis hos nyckelpersoner i verksamheten.  

Kunskapen om hur avvikelser från gruvornas produktionsplaner propagerar genom 

systemet som helhet och över längre tid är i dagsläget knapphändig. Hur påverkas 

gruvområdets olika lagernivåer av fluktuationer i produktionstempo, och vilka verkningar 

kan detta få för exempelvis det totala genomflödet av malm? Detta är frågor som det vid 

starten av detta arbete saknade tydliga svar. 

I området undersöks även möjligheterna för öppnande och stängande av gruvor 

allteftersom att malmfyndigheter upptäcks och töms. Det saknas idag verktyg för att se 

hur dessa förändringar påverkar lagernivåerna i det resterande systemet och vilka 

konsekvenser exempelvis nya buffertplatser får för flödet av malm i området som helhet i 

ett långsiktigt perspektiv. Det är mot ovanstående bakgrund som detta examensarbete 

initierades. 

1.1 Problembeskrivning 

Produktionsplaneringsgruppen på gruvtekniksavdelningen inom Boliden Mineral AB 

önskar få fördjupad kunskap om hur avvikelser från gruvornas produktionsplan påverkar 

lagernivåerna i de buffertar som finns utplacerade i Bolidenområdet.  Framförallt 

efterfrågas verktyg för att kunna analysera framtida scenarion på ett sätt som 

tillfredsställande representerar verkligheten. Även effekten av öppnandet av nya gruvor 

med tillhörande lager vill kunna undersökas med förhoppning om att kunna ha bättre 

beslutsunderlag inför de omfattande investeringar som en ny gruva innebär. 

Då det rör sig om materialflöden i ett relativt väldefinierat produktionssystem med långa 

tidsperspektiv bedöms diskret eventsimulering (DES) vara ett intressant 

simuleringsparadigm att testa. Arbetets huvudsakliga fokus är att bedöma om DES är ett 

lämpligt verktyg att använda vid analys av malmflöden samt undersöka vilka lärdomar 

om dagens logistiksystem som kan dras utifrån simuleringsresultaten. 



2 

 

1.2 Målsättning 

Projektets mål är, baserat på problembeskrivningen, att konstruera en DES-modell som 

med adekvat realism representerar flödet av malm i Bolidenområdet från gruva till 

anrikningsverk. Modellen ska därefter användas för att simulera ett års produktion i syfte 

att identifiera systemets flaskhalsar och öka förståelsen för områdets malmlogistik 

utifrån ett holistiskt förhållningssätt. Simuleringen ska kunna tillhandahålla tillförlitlig 

statistik som kan användas för vidare analyser.  

Arbetet ska undersöka om DES-modellering är ett lämpligt verktyg att använda för att 

analysera sambandet mellan produktionsvariationer och buffertnivåer i ett pushsystem 

med multipla, unika, startpunkter så som är fallet i Boliden gruvområde. 

Projektet avser således att besvara följande frågeställningar: 

• Är diskret eventsimulering ett lämpligt verktyg för analysering av 

produktionsfluktuationers påverkan på lagernivåer i Boliden gruvområde? 

• Kan en diskret eventsimuleringsmodell belysa relevanta fakta om flaskhalsar, 

optimeringsmöjligheter eller belastningsgrad för den i dagsläget existerande 

infrastrukturen i Boliden gruvområde? 

• Kan diskret eventsimulering tillhandahålla data relevant som beslutsunderlag för 

framtida utvecklingsprojekt och investeringar i gruvområdets infrastruktur? 

1.3 Avgränsningar 

Företagets verksamhet i Bolidenområdet består av ett mycket stort spann av aktiviteter 

inom en mycket stor mängd industriella discipliner. Verksamheten innehar även ett 

historiskt arv i form av infrastrukturella investeringar och organisatorisk kultur som gör 

det finns betydande variation i hur den dagliga driften av respektive gruva och verk utförs. 

Som en konsekvens av detta samt med beaktande till projektets givna tidsram på 20 

veckor har flertalet avgränsningar gjorts. Systemet som arbetet undersöker begränsades 

till att endast omfatta flödet från gruvornas upptag till anrikningsverkets malmintag. 

Detta innebär att ingen hänsyn tas till den faktiska gruvbrytningen, utan att detta endast 

representeras av ett kontinuerligt tillskott av malm in i systemets början. Dessa 

begränsningar medför också att arbetet inte omfattar vad som händer med malmen när 

det väl har lastats in i anrikningsverket. Projektets kommer således att endast omfatta 

vad som händer från det att malmen kommer upp ur gruvorna till dess att den används i 

anrikningsverkets processer. Vidare konstateras att för alla relevanta applikationer är 

det totallagret ovan jord som är det intressanta att studera, oavsett fördelning mellan 

lagerna vid gruvorna och anrikningsverkets lager. Detta innebär att alla analyser och 

datahantering kommer att fokusera på just totallagernivåerna per malmtyp istället för 

lagernivåerna för respektive enskilt lager. 

Det sker en stor mängd transporter och annan logistik inom det geografiska området och 

verksamheten. Bland annat sker en kontinuerlig återtransport av restprodukter från 

anrikningsverket till vissa av gruvorna, främst av så kallad fyllnadssand. Detta projekt 

har ej tagit hänsyn till dessa eller snarlika transporter utan omfattar endast de flöden 

som hanterar logistiken av malm från gruvorna till verket, främst motiverat av risken att 

negativt påverka simuleringens pålitlighet genom ökad komplexitet. 
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Vidare använder arbetet hela ton malm som minsta enhet i materialflödet. Detta grundas 

på att all relevant produktionsdata loggas i hela ton, samt att det relativt den årliga 

totalproduktionen på ca 2 miljoner ton malm anses ge en tillräckligt finkornig upplösning. 

Tidsspannet som analyseras begränsas till ett produktionsår baserat på att det motsvarar 

en budgetperiod inom den faktiska verksamheten. 

1.4 Metod 

För att möjliggöra ett vetenskapligt, genomtänkt och effektivt arbete genomfördes 

projektet enligt en tydlig metodik. Nedan beskrivs processens olika steg som allteftersom 

arbetet fortskred genomfördes iterativt för att säkerställa att alla delar av projektet 

utvecklades kontinuerligt. 

Kartläggning av gruvområdets verksamhet och malmflöden 

Då arbetet omfattar ett geografiskt område med avstånd på upp till nio mil, fyra gruvor 

med varsin unik driftmetodik och infrastruktur samt ett avancerat anrikningsverk 

krävdes en grundläggande kartläggning över hur malmens väg genom alla processteg 

faktiskt ser ut. Detta innebar framförallt resor ut till respektive anläggning för 

studiebesök och intervjuer med individer insatta i respektive bruks verksamhet. 

Grundläggande litteraturstudie 

En teoretisk grund inom relevanta vetenskapliga discipliner var nödvändig för att 

närmare kunna specificera lämpliga angreppsvinklar på problemformuleringens frågor. 

Med hjälp av akademiska databaser, sakkunniga individer och internetbaserade 

sökmotorer samlades en omfattande mängd forskningsartiklar och böcker inom 

processtyrning, diskret eventsimulering och närliggande kunskapsområden in. 

Framtagning av konceptmodell 

Baserat på den insamlade litteraturen byggdes en konceptmodell för att ytterligare 

definiera simuleringsprojektet på en abstraktionsnivå mellan den faktiska verksamheten 

och det konkreta modellbyggandet. Denna konceptmodell användes därefter som stöd för 

hur mjukvaruimplementeringen realiserades.   

Utvärdering och val av simuleringsmjukvara 

Med konceptmodellen som underlag genomsöktes den kommersiella marknaden efter 

lämpliga mjukvaror att bygga simuleringsmodellen i. Pris, funktioner, användarvänlighet 

och integration med andra mjukvaror var några av kriterierna som mjukvarorna 

jämfördes efter, med målet att balansera tillfredsställande kompetens med begränsat 

budgetutrymme.   

Modulärt och iterativt modellbyggande 

Med mjukvara på plats påbörjades en ytterst iterativ process där den diskreta 

eventsimuleringsmodellen byggdes på i omgångar med kontinuerliga testsessioner för att 

säkerställa en robust modellkonstruktion. Modellen utvecklades utifrån ett modulärt 

tankesätt där systemets olika mekanismer skapades så självständiga som möjligt, detta 

för att underlätta analyser och justeringar i ett subsystem utan att riskera oförutsedda 

bieffekter i övriga delar av modellen.  
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Modellvalidering 

För att bekräfta att simuleringsmodellen på ett tillförlitligt sätt representerar 

verklighetens produktionssystem validerades modellens beteende med hjälp av empiriska 

processdata från gruvområdet. Genom att jämföra modellens hantering av 

produktionsparametrar med motsvarande statistik från den fysiska verkligheten kan 

simuleringens representationsförmåga konstateras.  

Dokumentation och sammanställning 

För att säkerställa en korrekt redovisning av projektet skedde kontinuerlig 

dokumentation vilken utgjort grunden för såväl denna rapport som de muntliga 

presentationerna av arbetet på Kungliga Tekniska Högskolan och Boliden ABs stabkontor 

i Boliden i juni 2017. 

Som hjälpmedel i den löpande uppföljningen av arbetet etablerades i ett tidigt stadie ett 

Gantt-schema över hela projektets tidsspann. Detta Gantt-schema förankrades med 

projektets handledare och stämdes av på veckobasis för att säkerställa att allt utvecklades 

enligt plan. Gantt-schemat utgjorde även en form av garanti för att den iterativa 

processen med ovan nämnda steg tog projektet som helhet framåt via definierade delmål 

med tillhörande deadlines.  

2. Boliden gruvområde och dess malmflöde 

Detta kapitel redovisar kortfattat gruvområdets aktiva anläggningar i syfte att illustrera 

den fysiska kontext som projektet opererat inom. Gruvbrytning i Bolidentrakten sker i 

dagsläget i fyra gruvor: G1N Kankberg, G1R Renström, G2K Kristineberg och G1M 

Maurliden. Dessa fyra gruvor levererar all sin malm till Bolidens anrikningsverk G1A i 

Boliden. Områdets årliga malmproduktion uppgår till ungefär 2 miljoner ton från vilken 

framförallt zink, koppar, bly, guld, silver och tellur utvinns. Samtliga anläggningar har 

sin egna, unika infrastruktur, malmsort, produktionsmetodik och logistiska lösningar, 

något som skapar en mångfasetterad och dynamisk industrimiljö i hela regionen. 

Tillsammans anställer gruvorna och anrikningsverket knappt 600 anställda. 

G1N Kankberg 

Lokaliserad ca nio kilometer nordväst om Boliden bryter Kankbergsgruvan främst 

guldmalm och tellurfyndigheter. G1N återöppnades 2012 och är i skrivande stund 500 

meter djup.  

G1R Renström  

Med ett djup på 1445 meter är Renström Sveriges djupaste gruva. I G1R bryts sedan 1952 

multimetallmalmer innehållandes framförallt zink, koppar, bly, guld och silver. Renström 

ligger ca 15 kilometer väst om Boliden. 

G2K Kristineberg, ”Kriberg” 

Områdets äldsta ännu aktiva gruva ligger drygt 90 km väster om Boliden. Sedan 1940 

bryter denna underjordsgruva främst högvärdig komplexmalm innehållandes zink, 

koppar, bly, guld och silver. Kristineberg, även kallad Kriberg, befinner sig i skrivande 

stund på 1313 meters djup. 
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G1M Maurliden 

Som områdets enda aktiva dagbrott sker brytningen i Maurliden fundamentalt 

annorlunda jämfört med övriga gruvor. Lokaliserad 63 km körväg väster om Boliden sker 

malmframtagning direkt under öppen himmel på ett djup på 140 meter. I olika omgångar 

har här komplexmalmer brutits sedan 2000. 

Bolidens Anrikningsverk, G1A 

Sedan 1953 har malm från över 30 gruvor förädlats i Bolidens Anrikningsverk genom 

processer som extraherar mineralen ur malm och framställer olika metallkoncentrat som 

slutprodukt. Anrikningsverket har tre produktionslinor, en för slagganrikning och två för 

malmförädling. Verket har successivt byggts ut, bland annat med nytt lakverk 2000 och 

tellurverk 2012. Placerat i utkanten av Boliden samhälle är verket gruvområdets centrum 

varifrån förädlade metallkoncentrat transporteras vidare, främst till smältverk inom 

Bolidenkoncernen. 

Malmtransporter i Boliden gruvområde 

Samtliga transporter mellan gruvor och anläggningsverk sker via lastbil utförda av extern 

entreprenör. Väg 370 och Väg 95 utgör pulsådror i denna omfattande logistik där cirka 

100 lastbilstransporter sker varje dygn från gruvor till anrikningsverk. 

Transportentreprenören ansvarar även för lastningen vid respektive gruva och tar emot 

leveransbeställningar från koordinerande personal vid anrikningsverket. Lastbilarna är 

specialkonstruerade för malmhantering och har en maxkapacitet på 47 ton per körning. 

Rävliden 

Som nämndes i rapportens inledning undersöks kontinuerligt möjligheterna för 

öppnandet av nya gruvor i mineralområdet. Ett aktuellt sådant projekt rör 

Rävlidengruvan G2R där det finns ett långtgående planeringsarbete inför stundande 

brytningsstart. Lokaliserad i närheten av G2K Kriberg representerar Rävliden 

möjligheterna att inom ramen för DES-modeller experimentera med introduktionen av 

nya anläggningar och dess påverkan på materialflödet i gruvområdet. Mycket gällande 

Rävliden är inte offentlig och färdigställd information med konsekvensen att G2R främst 

får utgöra ett hypotetiskt exempel för allt kopplat till detta examensarbete. 
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3. Litteratur- och omvärldsstudie 

För att säkerställa ett vetenskapligt förankrad projekt samt en stabil teoretisk grund för 

hela arbetet gjordes en omfattande litteraturstudie som redovisas i detta kapitel. Genom 

slagningar i vetenskapliga databaser, förfrågningar hos sakkunniga samt användandet 

av webbaserade sökmotorer har akademiska artiklar inom relevanta ämnesområden 

tagits fram och analyserats. En större andel av materialet härstammar från olika 

upplagor av the Winter Simulation Conference, en internationell vetenskaplig konferens 

med fokus på systemsimulation [1]. 

3.1 Simulations- och modelleringsprojekt 

Detta examensarbete är, som indikerat av dess titel, ett projekt med stora inslag av 

modellering och simulering. Exakt vad detta innebär är dock inte helt uppenbart, varpå 

en introduktion till simuleringsområdet är nödvändig för att etablera ett fundament för 

de diskussioner som förekommer inom ramen för arbetet. Detta avsnitt kommer 

sammanfattningsvis beskriva den akademiska bakgrunden till denna typ av projekt, 

vanligt förekommande utmaningar och fallgropar samt rekommendationer för hur 

modelleringsprocessen bör struktureras för maximal effektivitet och bäst slutresultat. 

Datorbaserade simulationer är i dagsläget bland de mest etablerade verktygen vid 

forskning och utveckling [2]. Modellsimuleringar av olika slag används för att studera, 

analysera och utvärdera komplexa system som annars skulle vara omöjliga att undersöka. 

Generellt kan en simulering definieras som ” the process of designing a model of a real 

system and conducting experiments with this model for the purpose of understanding the 

behavior of the system and /or evaluating various strategies for the operation of the system.” 

[3], där en modell är “[…] a representation of a group of objects or ideas in some form other 

than that of the entity itself” [3] och ett system beskrivs som “[…] a group or collection of 

interrelated elements that cooperate to accomplish some stated objective” [3]. En simulering 

kan alltså sägas vara processen att undersöka ett visst system genom att konstruera en 

modell av sagda system för att därefter utföra olika former av experiment. 

Sadowski & Sturrock [4] menar att simulationsprojekt ofta är utmanande arbeten som 

kräver såväl kvantitativa som kvalitativa förmågor, omfattande support från 

kringliggande organisation och ett mängd konkreta verktyg. De menar att projektets 

framgång i mångt och mycket hänger på att tydligt definiera vad som faktiskt menas med 

”framgång”. Sadowski & Sturrock betonar vikten av att forma projektet efter 

uppdragsgivaren och dennes verklighet, vilken information som är relevant för dem och 

varför det är just så. Det konstateras att simuleringsanalytiker har ett unikt perspektiv 

på det system som ska undersökas, där simulationsprojektet ger möjligheter att få 

systemöversyn på en högre abstraktionsnivå parallellt med en grundläggande förståelse 

för systemets delkomponenter, en kombination av kunskaper som andra professioner ofta 

saknar. Detta perspektiv måste användas för att förmedla vilka problem som ett 

simulationsprojekt faktiskt kan undersöka, något som inte är helt trivialt då Sadowski & 

Sturrock konstaterar att den vanliga orsaken till misslyckade simulationsprojekt är 

alltför ambitiösa och/eller dåligt definierade problemformuleringar.  
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Sadowski & Sturrock fortsätter förmedla flertalet korta rekommendationer som de menar 

ökar sannolikheten för framgångsrika simulationsarbeten. Projektets planering betonas 

som vital då det finns en överhängande risk att arbeten med simulationer drar ut på tiden. 

Sadowski & Sturrock menar att det inte är ovanligt med simuleringsanalytiker som 

förlorar sig själva i datainsamling, animationer och andra alltför omfattande detaljer som 

lätt äter upp stora delar av tidsplaneringen. De betonar att det är absolut centralt att 

försöka hålla projektet så minimalistiskt som möjligt, samtidigt som projektets 

målsättning uppfylls. Simuleringsarbeten kan ha betydande inflytande på beslutsfattare, 

och det menas att modelleringsresultat som leder till inkorrekta slutsatser är värre än att 

ha några modelleringsresultat överhuvudtaget. Det är således bättre att skala ner 

projektet till en garanterat trygg nivå än att riskera felaktigheter genom alltför höga 

ambitioner som stressas igenom. Slutsatsen som dras är att det är av yttersta vikt att 

noga planera ett simulationsprojekt, att våga revidera och skala ner arbetes omfattning 

om nödvändigt samt att inte fastna i detaljer [4]. 

Susan Sanchez [5] diskuterar riktlinjerna för simulationsarbeten utifrån en annan 

synvinkel med fokus på själva experimentsdelen av projektet. Sanchez menar att ett 

välkänt problem inom detta forskningsområde är bristande projektledning och 

organisation. Ofta saknas analyser över hur lång tid respektive steg av arbetet tar och 

vilken ordning som moment måste göras för effektivt komma vidare i projektet. Vidare 

betonas vikten av etablerad terminologi samt medvetenhet vid utförandet av experiment 

så att ingående variabler tydligt separeras från modellkomponenter och utgående värden. 

Struktureringen av modelleringsprojekt har även studerats av Averill Law som bland 

annat har föreslagit en sjustegsmetod för att framgångsrikt utföra 

simuleringsundersökningar [6]. Law menar att det är viktigt att ha en iterativ 

utvecklingsprocess för att säkerställa att slutresultatet är såväl trovärdigt som korrekt, 

något som illustreras i Figur 1 tillsammans med övriga delar av sjustegsmetoden. I 

synnerhet betonas frågorna kring modellens trovärdhet, hur den ska bedömas och vad den 

ska bedömas utifrån, något som kommer diskuteras i ett senare stycke av denna rapport. 

Steg 1-3 i Laws metod samlas ibland under begreppet konceptmodellering [6] och kommer 

utvecklas mer utförligt i nästkommande avsnitt.  
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Figur 1. Laws sjustegsmetod för framgångsrika simuleringsprojekt [6] 

3.2 Konceptmodellering 

” The conceptual model is a non-software specific description of the computer simulation 

model (that will be, is or has been developed), describing the objectives, inputs, outputs, 

content, assumptions and simplifications of the model.” – Stewart Robinson [7] 

Ovanstående citat utgör en av de mest etablerade definitionerna av konceptmodellering, 

ett moment av simuleringsprojekt som anses vara det viktigaste steget för att tydliggöra 

alla detaljer som krävs för ett framgångsrikt modelleringsarbete [8]. Samtidigt har det 

konstaterats att konceptmodellering på många sätt mer liknar en konst än en vetenskap 

och är något svårpreciserat [7]. Stewart Robinson, som står bakom det ovanstående 

definition, är en av de mest tongivande inom den akademiska debatten kring 

konceptmodellering och citeras flitigt av andra forskare på området, bland annat [8], [9] 

och [10]. Robinsons arbete med såväl definition av termen konceptmodellering som hur 

begreppet ska konkretiseras ligger till stor del som grund för rådande praxis, inte minst 

genom sina två publikationer ”Conceptual Modelling for Simulation” del I [7] och del II 

[11] som ingående beskriver en metod för etablering och framtagning av konceptmodeller. 

Även inom ramen för detta examensarbete har konceptmodellen baserats på Robinsons 

riktlinjer där praktiska implementationen av detta beskrivs utförligt i ett senare stycke 

av denna rapport.  
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Det till detta avsnitt inledande citatet uttrycker en väletablerad definition av en 

konceptmodell; en beskrivning av den simuleringsmodell som ska eller har utvecklats, 

innehållandes detaljer nödvändiga för en lyckad modellering och 

mjukvaruimplementering. Detta avsnitt avser mer djupgående utveckla den teoretiska 

bakgrunden till konceptmodellering med Robinsons artikel ”Conceptual Modelling for 

Simulation part I: definition and requirements” [7] som utgångspunkt. Kommande kapitel 

beskriver omsättning av denna teori till konkret konceptmodell inom ramen av detta 

examensarbete. 

Robinson menar att konceptmodellering är processen att ta ett system till en 

abstraktionsnivå som möjliggör en översiktlig diskussion om ramverket för ett 

simuleringsprojekt rörande sagda system. Syftet är att flytta fokus från en övergripande 

problembeskrivning till en tydlig definition av vad som faktiskt ska modelleras och hur 

modelleringen ska ske, en process som utförs genom en analys av vilka krav som sätts på 

projektet och slutresultatet. I detta arbete är en löpande dialog mellan modellerare och 

uppdragsgivare central för att säkerställa att alla inblandade parter har samma bild och 

förväntningar över vad som konkret ska göras och vad slutresultatet bör vara. Robinson 

trycker på att konceptmodelleringen, likt den faktiska simuleringskonstruktionen, är en 

iterativ process som löpande under projektets gång måste stämmas av och eventuellt 

revideras. 

Själva konceptmodellen består av fyra huvudsakliga komponenter som tillsammans 

preciserar simuleringsmodellen: mål, inputs, outputs och innehåll.  

• Målen delas upp i två grupper, modellmål som beskriver syftet med simuleringen 

och projektet samt generella projektmål som redogör för mer övergripande krav 

såsom högsta acceptabla simuleringstid, behovet av visualiseringar och nivå av 

användarvänlighet.  

• Inputs, även kallade experimentella faktorer, är de parametrar som kan justeras 

mellan simuleringskörningar för att undersöka de frågor som 

projektbeskrivningen ställer.  

• Outputs består av de resultat som ska genereras under och efter en 

simuleringskörning. Dessa används för att bekräfta om modellmålen är uppfyllda, 

och om så ej är fallet vad som kan vara inkorrekt.  

• Slutligen utgör modellinnehållet de subsystem och logiska relationer som krävs för 

att adekvat kunna representera systemet i fråga. 

Parallellt med dessa fyra grupperingar finns ytterligare två dimensioner som krävs för att 

tydligt definiera simuleringsmodellen: Modellomfattning och detaljnivå. 

Modellomfattningen beskriver vilka delar av det undersökta systemet som ska ingå i 

modellen, och vilka som ska uteslutas, medan detaljnivån redogör för hur noggrant varje 

modellkomponent inom modellomfattningen ska representeras. Dessa sex kategorier kan 

tillsammans beskriva simuleringsmodellens konstruktion, men Robinson menar att det 

krävs två avslutande detaljer för att helt knyta ihop konceptmodellen: en redogörelse över 

vilka antaganden och förenklingar som gjorts angående simuleringsmodellen. Allt detta 

bör som tidigare påpekat arbetas fram iterativt, något som illustreras i Figur 2. 
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Figur 2. Illustration av det iterativa arbetet med konceptmodellen, under såväl framtagningsprocessen som 

övriga projekttiden [7] 

Robinson avrundar sitt teoretiska resonemang med allmänna rekommendationer för 

framtagandet av konceptmodellen. Robinson konstaterar att allt kraftigare mjuk- och 

hårdvara möjliggör för skapandet av ytterst avancerade modeller, något som beskrivs som 

en farlig lockelse. Robinson menar att ökad komplexitet endast ökar modellens 

tillförlitlighet upp till en viss nivå och att komplexitet över denna punkt rent av kan skada 

modellen genom implementeringen av oförutsedda konflikter mellan olika komponenter 

och subsystem. Figur 3 illustrerar detta samband mellan komplexitet och tillförlitlighet 

och Robinson argumenterar för att lägga stort fokus på att hitta den optimala punkten 

(illustrerad som ”x” i Figur 3) där modellen är som mest tillförlitlig i relation till sin 

komplexitet. Robinson menar att en enkel men helt korrekt modell alltid är att föredra 

över en avancerad men potentiellt missvisande dito [7].  

 

Figur 3. Graf över sambandet mellan en modells tillförlitlighet och dess komplexitet [7] 
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3.3 Diskret eventsimulering 

Ovanstående avsnitt har redogjort för arbetssätt, verktyg och teori relevant för alla former 

av simuleringsprojekt. Detta examensarbete kretsar dock specifikt kring användandet av 

så kallad diskret eventsimulering, varpå det är av yttersta vikt att etablera hur just 

sådana system fungerar och på vilken teoretisk grund de är baserade. Detta ger även 

insikt i vilka begränsningar och styrkor just detta simuleringsparadigm har relativt andra 

modelleringsmetoder. 

Diskret eventsimulering (eng. Discrete Event Simulation, DES) bygger på modeller där 

förändringar i systemkomponenters tillstånd (eng. state) endast sker vid diskreta och 

omedelbara punkter, event, i tidslinjen och inte i ett kontinuerligt tidsflöde [12]. 

Systemets komponenter grupperas baserade på sitt aktuella tillstånd med logiska 

samband som säkerställer att modellen simulerar förändringar i korrekt kronologisk 

ordning och endast när definierade logiska krav är uppfyllda, samt att dessa grupper 

uppdateras kontinuerligt när så nödvändigt på grund av förändringar i systemet [13].  

DES-modeller är alltså en sammansättning av logiska förhållanden som kontrollerar 

beteendet av modellsystem genom att diktera hur och i vilken ordning förändringar i 

systemet sker. Efter initiering verkställs event baserat på kronologisk följd och logiska 

villkor med simulationens tidräkning successivt framflyttad till ögonblicket för nästa i 

raden påföljande event. Figur 4 visar ett generiskt flödesschema över denna process [2]. 

Dessa distinkta hopp i tidslinjen, baserade på diskreta händelser, särskiljer DES från 

kontinuerliga simulationsparadigm där simuleringstiden och systemhändelser beter sig 

just kontinuerligt [14].  

DES har en historia från sent 1960-tal och har därifrån utvecklats successivt från 

nischade specialistverktyg med mycket begränsad användarvänlighet till interaktiva 

simulationspaket med grafiska gränssnitt, kompabilitet med andra 

produktionsmjukvaror och förprogrammerade analysverktyg som bidragit till ökad 

popularitet för DES som simuleringsparadigm. DES har en traditionell grund inom 

industriella användningsområden där dess utveckling har skett parallellt med och som en 

del av den allmänna digitaliseringen av tillverkningsprocesser. DES har främst haft en 

framträdande roll som verktyg för företagsledare som behöver beslutsunderlag för de 

omfattande investeringar som en modern industri måste genomföra för att kontinuerligt 

förbättra sin produktivitet. På senare tid har även aktörer inom servicesektorn fått ett 

ökat intresse för DES, bland annat använder banker och sjukhus simuleringar för att få 

en ökad förståelse för väntetider, resursoptimering och andra aspekter av sin verksamhet 

[15]. DES är således ett i dagsläget mycket etablerat simuleringsparadigm med över 60 

kommersiellt tillgängliga simuleringsprodukter på marknaden [16]. 
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Figur 4. Generiskt flödesschema för DES [2] 

3.4 Framtagning av konceptmodell enligt Robinsons riktlinjer 

Med den teoretiska utgångspunkten som redogjordes under litteraturstudiesavsnittet 

ovan togs konceptmodellen för det aktuella simuleringsprojektet fram, kraftigt baserat på 

Stewart Robinsons praktiskt formulerade publikation ”Conceptual Modelling for 

Simulation part II: a Framework for Conceptual Modelling” [11]. Detta stycke beskriver 

denna process samt en översikt av resultatet.  

Problembeskrivning och modellmål 

Första steget i framtagningsprocessen är att genomgående diskutera problembeskrivning 

och simuleringsprojektets målsättning med relevanta parter. Robinson betonar särskilt 

att uppdragsgivaren, den eller de personer som beställt projektet, måste ha samma 

uppfattning om projektets innehåll som modelleraren som ska utveckla simuleringen. 

Robinson menar att uppdragsgivaren sällan har en klar förståelse över problembilden och 

vilka delar som är mest intressanta att undersöka för att lösa ett upplevt problem. 

Uppdragsgivare saknar även ofta insikt i vad ett simuleringsprojekt kan åstadkomma och 

förväntar sig ofta mer än vad som faktiskt kan levereras. Dialog är därför av yttersta vikt, 

gärna även med individer som besitter nyckelpositioner inom verksamheten som ska 

undersökas. 



13 

 

Problembeskrivningen och modellmålen för detta simuleringsprojekt ligger i hög grad i 

linje med motsvarande för examensarbetet som helhet och som beskrivs ingående under 

respektive kapitel i inledningen av denna rapport. Simuleringsmodellen syftar i korthet 

till att undersöka det holistiska sambandet mellan produktionsfluktuationer och 

lagernivåer inom Boliden gruvområde samt samla in statistik relevant för analys av 

logistikflödets olika moment. Modellen ska konstrueras på preliminärt åtta arbetsveckor 

i linje med projektets övergripande Gantt-schema och ska utformas så att en 

simuleringskörning inte överstiger tio minuter på modern hårdvara med minst 16 GB 

arbetsminne och 2,7 GHz processorklockning. Modellen ska inkludera ett enklare 

användargränssnitt samt en 2D-visualisering över flödet med relevant statistik som 

uppdateras i realtid. 

Med problembild och målsättning fastställda var nästa steg att definiera modellens in- 

och outputs, som enligt Robinsons metod är de parametrar som modellen kräver inför 

varje simuleringskörning samt vad som modellen förväntas tillhandahålla i slutet av varje 

körning för att uppnå modellens mål.  

Input: Fluktuationskoefficienten Ψ 

Då målsättningen tydliggjorde att variationer i bruksanläggningarnas produktionstakt 

var centrala i de samband som önskades undersökas lades stort fokus på att adekvat 

representera dessa fluktuationer. Det konstaterades att projektets avgränsningar innebar 

att de faktiska orsakerna (maskinhaverier, felaktiga geologiska bedömningar etc.) till 

dessa variationer inte var relevanta, utan att endast de procentuella förändringarna av 

produktionstakten var av intresse oavsett bakomliggande orsak. Det bedömdes således 

endast vara relevant att veta om exempelvis en gruva producerar 30 % under plan, inte 

varför detta tapp i produktion faktiskt har uppkommit. Som en konsekvens av detta 

resonemang beslutades att representera en anläggnings produktionsvariationer med en 

koefficient; ett tal som vid värde 0 indikerar totalt stopp i anläggningen, vid värde 1 

representerar att produktionen är helt i linje med satt produktionsplan och vid värden 

däremellan eller över 1 (exempelvis 0,7 eller 1,4) speglar en situation där den faktiska 

produktionen är en viss procent över eller under den planerade produktionen. Negativa 

värden är inte aktuella då detta skulle motsvara negativ produktion, ett omöjligt scenario. 

Koefficienten ska alltså vara en positiv, reell numerisk variabel som visar hur nära 

anläggningen ligger planerad produktion. Koefficienten döptes till 

Fluktuationskoefficient och representeras av den grekiska bokstaven Psi (Ψ). Denna 

koefficient multipliceras med den planerade produktionstakten och ger då den vad som 

kan kallas ”faktiskt produktionsutfall”. Det hela kan alltså matematiskt uttryckas som 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  𝛹 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ⇔  𝛹 =  
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
.  

Centralt för konceptmodellen är dock att klargöra vad som ska vara experimentella 

faktorer, dvs det som ska kunna varieras mellan simuleringskörningar, och vad som vara 

parametrar integrerade i själva modellinnehållet. Då produktionsplanen för respektive 

anläggning bestäms synkroniserat över hela gruvområdet är planen i sig inte relevant för 

analysen, hela systemet och dess infrastruktur är baserat på denna övergripande och 

balanserade plan. Det är istället effekterna av avvikelser från denna plan, representerat 

som Fluktuationskoefficienten Ψ, som är av intresse och som således borde vara den 

experimentella faktorn i sammanhanget. Modellen kommer alltså att involvera 

inmatnings- och justeringsmekanismer för ett Ψ-värde per gruva och bruk. 
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Input: Rävliden 

Övriga delar av det befintliga systemet bedöms som inte av intresse som experimentella 

faktorer. Problembeskrivningen och målsättningen uttrycker dock krav på möjligheten att 

inom modellen experimentera med introduktionen av en ny gruva i området, i denna 

rapport under benämningen Rävliden G2R. En implementering av den typen kräver 

naturligtvis en rad ingångsvärden för att tillräckligt realistiskt kunna representera ett 

sådant scenario. Frågan även här är dock om samtliga variabler är av relevans att täcka 

inom ramen för detta simuleringsprojekt. Det beslutades således att endast göra den 

faktiska existensen av G2R till experimentell faktor, med alla exakta processparametrar 

integrerade i själva modellkonstruktionen. Tillägget av denna experimentella faktor 

påverkar dock inte ovanstående resonemang om Ψ som fortfarande spelar en central roll 

i simuleringskörningarna. 

Outputs 

För att besvara de frågor som ställs i problembeskrivningen och modellmålsättningen 

behöver modellen tillhandahålla relevant statistik i ett lätthanterligt format. Mer 

specifikt måste följande data finnas tillgänglig efter varje lyckat simuleringskörning: 

• Lagernivåerna i samtliga systemets buffertar under simuleringstiden 

• Belastningsgrad på samtliga moment i materialflödet under simuleringstiden 

• In- och utflödet av material i modellen och dess variation under simuleringstiden  

Dessa data ska skrivas till och förvaras i externa Excelfiler för att underlätta djupgående 

analyser. För att underlätta tolkning av resultaten beslöts att begränsa mängden data 

som samlas in till ovanstående kategorier då de anses vara adekvata för att kunna besvara 

ställda frågeställningar och målformuleringar. 

Modellomfattning och detaljnivå 

Det konstaterades att simuleringsmodellens omfattning väl överensstämmer med 

examensarbetets övergripande avgränsningar, vilka diskuteras mer djupgående i 

inledningen av denna rapport. Modellen ska endast beröra materialflödet från gruvornas 

upptag till dess att malm tas in i anrikningsverket, något som även skapar naturliga 

materialgeneratorer och slutpunkter i systemet som väl överensstämmer med 

verklighetens struktur. Modellen tar inte heller hänsyn till övriga transporter i området, 

såsom restproduktshantering, utan avser bara malmtransporter från gruvorna till verket. 

Modellens detaljnivå var avsevärt mer komplicerad att specificera än dess omfattning. 

Detta främst då systemet har flertalet unika komponenter med en rad olika parametrar 

vardera. På alla nivåer finns även en naturlig variation som måste tas i beaktande 

antingen genom en matematisk fördelningsmekanik eller genom andra typer av 

förenklingar. Gränsdragningen för vilka av dessa detaljer som ska inkluderas i modellen 

krävde omfattande analys över respektive processteg. Då projektets fokus ligger på 

lagernivåer och de översiktliga flödena beslutades att hålla detaljnivån relativt låg där 

varje processteg endast hanteras ur ett övergripande systemperspektiv utan vidare 

hänsyn till exempelvis lastningsmaskiner och andra processpecifika resurser. 
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Modellinnehåll 

Baserat på den kartläggning av gruvområdets verksamhet som gjordes under projektets 

inledande veckor skapades ett översiktligt flödesschema, illustrerat i Figur 5. Det 

konstaterades att även om varje gruva har sin unika infrastruktur och hanteringsprocess 

är de principiella momenten i materialflödet mer eller mindre detsamma. Material 

genereras i gruvan och lastas upp på ett ovanjordslager. Därifrån lastas malmen på lastbil 

och körs till anrikningsverket i Boliden där bilarna vägs för att slutligen lastas av så att 

malmen hamnar i olika lager beroende på sin härkomst. 

Robinson menar att samtliga modellens komponenter kan delas upp i fyra kategorier: 

Enheter, Aktiviteter, Köer och Resurser. Enheter är vad som ska flöda genom modellen, 

Aktiviteter är flödesmoment som på något sätt aktivt arbetar med enheter, medan Köer 

endast hanterar enheterna passivt genom att agera olika typer av förvaring. Resurser är 

systemelement som krävs för att flödet och alla processer ska kunna operera, exempelvis 

personal eller lastbilar. Baserat på denna kategorisering noterades samtliga komponenter 

i det undersökta systemet inom definierade avgränsningar. 

Modellens enheter identifierades kunna tillhöra en och samma typ kallad Malm oavsett 

vilken gruva som genererar en specifik enhet. Varje enhet får vid ankomst till systemet 

en stämpel som identifierar vilken gruva som just denna enhet har som härkomst. Detta 

upplägg valdes för att minska modellens komplexitetsgrad samtidigt som malmens 

härkomst endast bedöms som relevant vid ett fåtal punkter i flödet. 

Systemets Aktiviteter identifierades i flödesordning som Gruvor, Lastning, Transport, 

Vägning, Avlastning och Intag. Medtagna detaljer innefattar bland annat information om 

tidsåtgång och skiftgång för Lastning och Avlastning medan Gruvor och Intag måste 

specificeras efter parametrar såsom produktionstempo och –avvikelser. 

Varje gruva har ett ovanjordslager som agerar buffert jämtemot transporterna till 

anrikningsverket. Dessa gruvlager varierar kraftigt i kapacitet men är i tre av fyra fall 

inte mer komplexa än stora stenhögar där det, något förenklat, fylls på och tas ifrån enligt 

LIFO-principen (Last In, First Out). I det fjärde fallet, Renström G1R, används en silo 

vilket även förändrar lagret till så kallat FIFO-natur (First In, First Out). Snarlika lager 

finns även vid anrikningsverket, där det finns en totalkapacitet för hela lagerytan som 

delas upp mellan de malmtyper som för stunden finns att tillgå. Då malmsorterna aldrig 

ska blandas beslöts att betrakta detta stora lager som flertalet separata lager för att mer 

korrekt avspegla den faktiska malmhanteringen. Den totala kapaciteten ska dock vara 

densamma oavsett fördelningen mellan malmsorterna. 

Slutligen analyserades vilka typer av Resurser som finns aktiva i systemet och vilka som 

bedömdes relevanta för simuleringsprojektet. Det konstaterades att transportlastbilarna 

som kör malm mellan gruvor och verk var en naturlig resurs att inkludera. Dessa bilar 

drivs av en och samma logistikentreprenör och bedöms vara mer eller mindre identiska. 

Övriga resurser i systemet såsom lastningsmaskiner, traktorer och specialistpersonal 

bedöms som irrelevanta för simuleringens problembeskrivning och tas därmed inte med i 

modellen.  
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Figur 5. Konceptuella materialflödet i gruvområdet, inkl. den experimentella strukturen rörande Rävliden. 
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Antaganden och förenklingar 

Robinson konstaterar i sina riktlinjer att all form av modellering per definition innebär 

antaganden och förenklingar men att konkret specificera vilka sådana som faktiskt görs 

inte är helt trivialt. Under framtagandet av konceptmodellen måste, enligt Robinson, en 

ordentlig genomlysning göras för att tydligt klargöra vilka delar av systemet aktivt 

förenklas av modelleraren, och vilka antaganden som hela modellens struktur baseras på. 

Detta är vitalt för att säkerställa att så lite som möjligt är ogenomtänkt implementation, 

även om en sådan analys omöjligt kan upptäcka alla medvetna och omedvetna antaganden 

som naturligt uppkommer när ett system observeras. Robinson fokuserar därför på de 

aktiva antaganden som modelleraren måste göra angående respektive systemkomponent 

där störst vinster kan göras med en sådan djupgående rannsakan av gjorda antaganden 

och förenklingar. 

Rörande produktionstempo i gruvor och verk finns tillgänglig data rapporterad i hela ton 

per dag. Samtidigt är såväl upptaget ur gruvorna som intaget till verk processer som sker 

kontinuerligt över hela produktionsdagen vilket innebär att antaganden måste göras över 

hur den dagliga produktionen är fördelad över arbetstiden. Då simuleringen spänner över 

ett helt produktionsår anser korrekt återgivning av daglig produktion vara tillräckligt 

noggrann upplösning, varpå exakt vad som händer under respektive dag är mindre 

relevant så länge den totala dagsproduktionen återges korrekt. Det beslutades därför att 

förenkla det hela till linjär produktion under produktionstiden per dag. 

Skiftgången och antalet produktionstimmar varierar mellan produktionsanläggningarna, 

något som önskas simuleras så korrekt som möjligt. Samtidigt omfattar skiftgången 

detaljer såsom kafferaster på ett tidsspann som relativt simuleringstiden på ett helt 

produktionsår kan anses försumbara. Det beslöts att det är adekvat om antalet 

produktionstimmar och de övergripande timmar då upptag och intag sker speglas korrekt 

då det är dessa parametrar som har uppenbar påverkan på exempelvis malmtillgång för 

transporter nedströms. 

Angående transporterna agerar logistikentreprenören baserat på en faktureringsmodell 

där de får betalt per ton som levereras enlig beställning. Detta innebär att det ligger i 

deras intresse att fullfölja alla nödvändiga transporter, något som enligt insatta personer 

med insyn i verksamheten också i hög grad sker. Det antas därför att själva 

logistikapparaten inte behöver simuleras för djupare analys då hela den organisationen 

ligger på entreprenad. 

Det saknas i dag detaljerad data på tidsåtgången vid aktiviteter så som transporter, 

lastningar och vägningar. De tidsangivelser som utgetts vilket ledde till antagandet att 

tiderna kan representeras som triangulära sannolikhetsfördelningar med normalvärde 

och max- och minvärden baserade på uppskattningar från individer med god 

verksamhetskännedom. Det antas även inte finnas avbrott i form av underhåll mm då 

detta till största del sköts utanför tidsramarna för den ordinarie verksamheten och ej 

tillhör fokusområdet för simuleringen eller detta examensarbete.  
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4. Modellkonstruktion 

Med den teoretiska grunden etablerad och en konceptmodell fastslagen fanns alla 

förutsättningar för att konkretisera projektet ytterligare ett steg genom konstruktionen 

av den faktiska simuleringsmodellen. Detta kapitel inleds med redogörelse för processen 

att välja simuleringsverktyg för att därefter redovisa den succesiva uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen, de underliggande mekanismerna samt sammanfattande 

beskrivningar av vilka avvägningar, kompromisser och beslut som fattades för att skapa 

en så adekvat modellstruktur som möjligt. 

4.1 Val av simuleringsmjukvara 

Baserat på de krav som definierats i konceptmodellen genomsöktes den kommersiella 

marknaden efter lämpliga mjukvaror att använda i konstruktionen av 

simuleringsmodellen. Utöver de tekniska restriktionerna satta i konceptmodellen fanns 

såväl ekonomiska som tidsmässiga begränsningar för vilka mjukvaror som var möjliga att 

införskaffa för projektets räkning. 

En första rekognosering gjordes via webbaserade sökmotorer för att skapa en överblick 

över de största aktörerna på marknaden. Av dessa valdes de kandidater som erbjöd 

kostnadsfria testversioner av sina produkter ut för att utsättas för förstahandstestning. 

Även de mest framstående mjukvarorna baserade på öppen källkod testades för att 

kontrollera deras konkurrenskraft relativt de kommersiella alternativen. Vidare gav en 

slagning i akademiska databaser ett fåtal artiklar, såsom [16] och [17], som vetenskapligt 

undersökt olika simuleringsverktyg och vars analyser togs med som stöd i 

helhetsbedömningen.  

Mjukvarutesten utformades för att bedöma kandidaternas kompetens och 

användarvänlighet. Med kompetens syftas här på främst två faktorer: Storleken på 

mjukvarans bibliotek av färdigkonstruerade simuleringsverktyg samt mjukvarans 

flexibilitet i form av möjligheterna till användarimplementerad kod för att styra 

modellens beteende.  

Ett större bibliotek innebär en större verktygslåda för användaren att utnyttja, vilket 

underlättar och påskyndar modellkonstruktionen. Flexibilitet via kodimplementering 

öppnar upp för skräddarsydda lösningar på modellmekanismer som de färdigdefinierade 

verktygen inte kan hantera. Utöver de konkreta möjligheterna till implementering i 

konstruktionen har även val av programmeringsspråk stor påverkan då väletablerade 

språk så som Java och C++ innebär större tillgång till onlinesupport och hjälp vid 

avbuggning av programkoden [18]. 

Användarvänligheten bedömdes även den utifrån främst två aspekter: Mjukvarans 

grafiska användargränssnitt samt tillgängligheten till manualer och supportsystem. Då 

sådana faktorer är svåra att objektivt kvantifiera inom ramen för detta projekt är 

bedömningarna av respektive mjukvara i grund och botten subjektiva åsikter från 

författarens sida. Med detta konstaterat redovisas kandidaternas upplevda för- och 

nackdelar i Tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställd analys av undersökta mjukvaror 

Mjukvara Fördelar Nackdelar 

ExtendSim 

[19] 

Tillgänglig licens via akademiska 

avtal, tidigare erfarenheter av 

mjukvaran i projektgruppen. 

Relativt litet bibliotek, 

kraftigt begränsade 

programmeringsmöjligheter,  

icke optimalt gränssnitt. 

Tecnomatix 

Plant 

Simulation 

[20] 

Tillgänglig licens via akademiska 

avtal, relativt bra användarvänlighet. 

Baserat på egenutvecklat 

programmeringsspråk, 

bibliotek nischat mot 

tillverkningsindustrin. 

JaamSim [21] Öppen källkod, Javabasering ger 

mycket stor flexibilitet. 

Mycket begränsat 

användargränssnitt, mycket 

litet bibliotek. 

Matlab 

SimEvents 

[22] 

Tillgänglig licens via akademiska 

avtal, väletablerad mjukvara med 

mycket stort supportsystem.  

Begränsat bibliotek, kräver 

god kunskap i Matlabs 

vektorbaserade 

programmeringsstruktur. 

AnyLogic [23] Tillgänglig licens via akademiska 

avtal, mycket stort bibliotek, 

Javabaserad med mycket god 

programmeringsflexibilitet. Bra 

intern supportmanual. 

Fokus på simuleringsbredd 

ger begränsning i nischade 

specialverktyg, kräver 

relativt god 

programmeringskunskap. 

Simio [24] Bra stöd för grafisk representation av 

simuleringen. Relativt 

användarvänligt. 

Icke lättillgänglig licens, 

begränsat bibliotek, icke 

intuitivt 

programmeringssystem. 

 

Genom ovan beskrivna bedömning av tillgängliga mjukvaror ansågs AnyLogic vara det 

bäst lämpande verktyget, främst på grund av sitt mycket stora inbyggda bibliotek och 

Javabaserade programmeringsflexibilitet samt möjlighet till licensinskaffande via 

akademiska avtal tillgängliga för projektet.  

4.2 AnyLogic och dess användargränssnitt 

AnyLogic är enligt leverantören det enda simuleringsverktyget som stödjer såväl 

kontinuerlig simulering som diskret eventsimulering och agentbaserad simulering. 

Leverantören betonar programvarans mångfasetterade bibliotek, Javaspråkets 

väletablerade struktur samt mycket stor flexibilitet för användaren att specialanpassa 

modeller efter behov. Vidare finns omfattande stödtjänster genom bland annat 

tillhandahållna exempelmodeller, inbyggd hjälpfunktion och möjlighet till konsultativ 

support [25]. Detta avsnitt beskriver användargränssnittet och de grundläggande 

strukturerna i AnyLogic University 7.3.7 utifrån de upplevelser som uppkommit inom 

ramen för projektets simuleringsarbete. 
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AnyLogics diskreta eventsimulering utgår från att grafiskt strukturera upp ett 

flödesschema med hjälp av en kedja av block som representerar olika moment i flödet. 

Dessa block har en stor mängd inbyggda funktioner som kan kompletteras med 

användarimplementerad kod. Blocken kategoriseras i olika bibliotek som alla samlas på 

den så kallade Paletten. Paletten och dess underbibliotek är det huvudsakliga verktyget 

under simuleringskonstruktionen, tillsammans med den grafiska arbetsytan där själva 

modellen sätts samman. Såväl Paletten som arbetsytan illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6. AnyLogics Palett (till vänster) och arbetsyta (till höger) för en tidig iteration av simuleringsmodellen 

Varje simuleringsprojekt består av en så kallad Main som agerar sammankopplande 

huvudfil för simuleringen samt en så kallad Experimentsfil vars funktion är att verkställa 

själva simuleringen utifrån den struktur som Main-filen dikterar. Experimentsfilen 

tillhandahåller även en grafisk arbetsyta för skapandet av ett grundläggande 

användargränssnitt för initiering vid simuleringskörning. Utöver dessa grundläggande 

filer kan ytterligare stödfiler skapas för att exempelvis beskriva beteendet för olika 

resurstyper. Alla dessa filer samlas under den så kallade Projektkartan där samtliga 

öppnade projekt och tillhörande filer finns länkade, såsom visas i Error! Reference 

source not found.. 

Varje block har ett så kallat Egenskapsfönster där varje blocktyps unika egenskaper och 

justeringsmöjligheter finns tillgängliga. De flesta blocktyperna tillåter implementering av 

användarskriven kod som kan aktiveras när blocket i fråga exempelvis mottager en enhet. 

Det finns även dedikerade funktionsblock som kan anropas om mer komplexa eller ofta 

förekommande kodstycken är nödvändiga. Error! Reference source not found. visar 

Egenskapsfönstret för ett block, inklusive egenimplementerad kod. 
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AnyLogic är i grunden Javabaserad, vilket innebär att dess olika grafiska verktyg 

egentligen har som funktion att underlätta byggandet av simuleringsmodellen genom 

fördefinierade funktioner kopplade till det grafiska gränssnittet som autogenererar den 

nödvändiga Javakoden. Denna intima koppling mellan gränssnitt och faktisk kod ger en 

stor flexibilitet att skräddarsy simuleringsmodellen efter behov, även om detta skulle 

kräva relativt god programmeringsförmåga. 

  

Figur 8. AnyLogics Egenskapsfönster för ett block i en tidig 

iteration av simuleringsmodellen. I nedre halvan visas exempel 

på egenimplementerad kod som ska verkställas varje gång en 

enhet adderas till blocket 

Figur 7. AnyLogics Projektkarta för en 

tidig iteration av simuleringsmodellen 
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4.3 Grundläggande flödesstruktur, konstruktion och implementation 

Simuleringsprojektets första delmål för modellkonstruktionen gällde skapandet av en 

stabil representation av själva flödesschemat med dess vitala delmoment. Detta gjordes 

för att etablera ett grundläggande skelett av block som övriga mekanismer i simuleringen 

kan kopplas till och byggas ut utifrån.  

Baserat på den framtagna konceptmodellen och dess flödesschema, illustrerat i Figur 5, 

skapades ett flödesschema med hjälp av det grafiska användargränssnittet i AnyLogic. 

Detta var en iterativ process med tre huvudsakliga steg: 

1. Välj ut ett block ur Paletten som mest snarlikt speglar verksamheten i aktuellt 

flödesmoment.  

2. Konfigurera blockets parametrar för att adekvat efterlikna verklighetens 

beteende och garantera enkla variabelnamn vid eventuell kodimplementering. 

3. Koppla in blocket i korrekt flödesordning och säkerställa en representativt följd 

av moment.   

Som en följd av ovanstående konstruktionsmetodik skapades en robust flödesmodell, 

illustrerad i Figur 8. Under framtagningsprocessen sker kontinuerliga kompileringar och 

testkörningar för att minimera antalet inbyggda syntaxfel och logiska missar. Ett 

färgkodningssystem etablerades också för att underlätta den visuella överblicken av 

modellen och förstärka kopplingen mellan simuleringsmodellen och konceptmodellen.  

Som bekräftat i konceptmodellen är det principiella flödet i stort lika för alla gruvor, om 

än med varierande processparametrar. Det stora undantaget från detta är den 

experimentella gruvan Rävliden, vars säregna flöde kommer att redogöras för i en senare 

del av denna rapport. Med detta undantag åsidosatt följer nedan en redogörelse för 

flödesmodellens olika moment såsom de är representerade i AnyLogic-miljön med 

tillhörande förklaringar om blockens olika grundläggande funktioner. 

 

Figur 8. Översikt av modellens grundläggande flödesstruktur 
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Flödesmoment, gruvområde 

Flödet från respektive gruva inleds med två så kallade Source-block, markerade som ”I” i 

Figur 9. Dessa har som funktion att generera nya enheter in till systemet vid signal från 

en separat inmatningsmekanism. Det ena Source-blocket ansvarar för tillförseln av 

enheter vid initieringen av en simuleringsomgång för att säkerställa korrekta 

startvärden. Det andra blocket ansvarar för den kontinuerliga införseln under 

simuleringens gång. Denna uppdelning görs för att enklare kunna kontrollera vad som är 

initialdata och vad som mer kontinuerligt förs in i systemet.  

 

Figur 9. Översikt av ett gruvområdes flödesstruktur med tillhörande stegnumrering 

Från Source-blocken landar de genererade elementen i ett Queue-block som representerar 

det ovanjordslager som finns vid varje gruva. Detta block kan liknas vid en kö som släpper 

vidare element nedströms enligt en definierad princip såsom FIFO eller LIFO. Den mest 

vitala parametern för detta block är dess kapacitet, det vill säga antalet element som 

tillåts förvaras i blocket. Denna parameter varierar kraftigt mellan gruvorna, inte minst 

på grund av utrymmes- och miljötillståndsmässiga begränsningar. Detta moment visas 

som ”II” i Figur 9. 

Nästföljande fyra block i flödesstrukturen representerar tillsammans ett och samma 

arbetsmoment i den verkliga malmhanteringen: lastning av malm från ovanjordslager 

upp på lastbil. Först kontrollerar ett Hold-block (”III” i Figur 9) att den fysiska 

begränsningen av en lastning åt gången säkerställs i modellen. Hold agerar stopp i flödet 

som kan stängas och öppnas med hjälp av en mekanism som ser till att lastning sker inom 

angivna skifttider och på endast en lastbil åt gången. Näst efter denna stoppfunktion finns 

ett Batch-block (”IV” i Figur 9) som ansvarar för att packa ihop ett antal element, som 

vardera representerar ett (1) ton malm, till lass som motsvarar lastningskapaciteten hos 

lastbilarna. Detta görs för att korrekt spegla det faktum att varje lastbil tar med sig 

flertalet ton i varje transportvända. Kapaciteten för varje lastbil är 47 ton per vända, ett 

värde som i modellen antas som konstant baserat på uppgifter från logistikentreprenören. 

Direkt på tur i flödet är ett Seize-block som kopplar ihop varje lass (beståendes av 47 

element malm) med en lastbil om sådan finns tillgänglig. Lastbilsresursen tas från en pool 

som representerar antalet lastbilar som vid varje enskilt tillfälle har möjlighet att 

transportera malm. Detta moment, ”V” i Figur 9, speglar det faktum att 

logistikentreprenören har ett finit antal lastbilar till förfogande, något som kan utgöra en 

flaskhals vid hög transportefterfrågan från flertalet gruvor. I dagsläget finns 25 lastbilar 

i denna pool, ett värde som återfinns i modellen. Arbetsmomentet avslutas med ett Delay-

block (”VI” i Figur 9), som representerar den faktiska tidsåtgången som lastningen tar att 

utföra. Detta görs för att klockmässigt kontra modellens diskreta och omedelbara hopp 

mellan flödesmoment, och därigenom synkronisera simuleringens interna klocka med 

motsvarande tidsåtgång i verkligheten. Den huvudsakliga parametern vid detta 

processteg är tidsfördröjningen som appliceras på varje lass, ett värde som sätts utifrån 
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en triangulär sannolikhetsfördelning mellan 15 och 20 minuter med 17 som vanligast 

förekommande värde, en matematisk tolkning som bedöms representativ baserat på 

information från driftpersonal. Efter utförd fördröjning lämnar den lastade malmen det 

simulerade gruvområdet för transport till anrikningsverket. 

Flödesmoment, transport och avlastning 

Med gruvområdenas processteg genomförda följer simuleringselementen nedströms till 

ytterligare ett Delay-block, detta för att korrekt spegla transporttiderna från gruva till 

verk. Då gruvorna är på kraftigt varierande avstånd från verket måste blocket simulera 

olika transporttider beroende på vilken gruva varje specifikt malmlass kommer från. 

Detta görs genom att läsa av en transporttidsvariabel som värdesätts för varje lass i 

samband med lastningsmomentet. Denna metod möjliggör en effektiv hantering av 

transportprocessen och tillåter för flexibla konfigurationer som kan spegla de unika 

logistikförutsättningar som gäller från respektive gruva. Detta moment återfinns som ”I” 

i Figur 10. 

 

Figur 10. Översikt av transport- och verkintagsflöde med tillhörande stegnumrering 

Efter avklarad transport ankommer malmen till anrikningsverkets intag. På 

anrikningsverket finns en maxkapacitet vad gäller tonnaget som kan förvaras inne på 

området, något som måste innebär att intaget måste kontrolleras och eventuellt regleras. 

Denna reglering görs genom att ytterligare ett Hold-block placeras direkt efter 

transportmomentet. Detta stopp hanteras av en mekanism som kontinuerligt beräknar 

det aktuella tonnaget inne på verkets område, och om kapacitetstaket passeras aktiverar 

införselsstoppet till dess att lagernivåerna återigen understiger satta gränsvärden. Det 

aktuella Hold-blocket betecknas ”II” i Figur 10. 

Om malmen tillåts passage in till verket placeras den i ytterligare ett Queue-block, ”III” i 

Figur 10, motsvarande eventuell köbildning som kan uppkomna om flera lastbilar 

anländer till verksgrinden samtidigt. Lastbilarna genomgår därefter en vägning (”IV i 

Figur 10), något som representeras av ett Delay-block. Även detta Delay har en 

tidsfördröjning vars värde sätts av en triangulär sannolikhetsfördelning för att spegla den 

variation i tidsåtgång som arbetsmomentet innehar. Efter vägning representerar tre på 

varandra påföljande block avlastningen av lastbil och processen att därigenom återgå till 

enskilda ton som flödeselement för efterföljande moment.  

Först återskapar ytterligare ett Delay-block den faktiska tidsåtgången för 

avlastningsmomentet utifrån en triangulär sannolikhetsfördelning. Därefter utför ett så 

kallat Release-block en separation mellan lastbilsresurs och malm, det vill säga en 

reversering av Seize-blocket hopkoppling. Lastbilsresursen återgår till sin pool och flaggas 

som tillgänglig för ny körning medan malmen fortsätter nedströms. Avlastningsmomentet 

avslutas med ett Unbatch-block, vars funktion är att reversera den tidigare utförda 
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batchingen och packa upp malmlassen till enskilda malmelement som vardera åter 

representerar ett (1) ton malm vardera. Hela avlastningsprocessen återfinns som ”V” i 

Figur 10.  

Flödesmoment, anrikningsverket 

Den avslutande delen av modellens grundstruktur motsvarar hanteringen av malm i 

verkets olika lager samt intaget från dessa lager till själva verket och dess 

förädlingsprocesser. Detta görs genom tre huvudsakliga steg, illustrerade som ”I” i Figur 

11. Då varje gruva bryter malm med karaktäristisk sammansättning och mekaniska 

egenskaper är det av stor vikt att hålla malmtyperna åtskilda under hela logistikkedjan, 

något som framförallt kräver separata lager vid anrikningsverket. Det måste därför finnas 

rutiner för att sortera inkommande malm baserat på ursprung. I verkligheten sker detta 

genom manuell traktorhantering och flyttbara transportband, medan 

simuleringsmodellen hanterar det hela genom ett SelectOutput-block. Detta block läser av 

en ursprungsvariabel som varje malmelement får vid generering i början av modellflödet 

och som identifierar vilken gruva ett specifikt malmelement härstammar från. Baserat på 

denna avläsning slussas malmen ut från blocket genom en av fem utgångar, en för 

respektive gruva. SelectOutput-blocket återfinns som ”I” i Figur 11. 

Beroende på sitt gruvursprung hamnar malmen 

därigenom i en av fem Wait-block, något som 

representerar separata lager på 

anrikningsverkets område. Wait-block liknar 

Queue-block och kan i mycket ses som buffertar. 

Den stora skillnaden mellan Wait och Queue är 

med vilken princip de för element vidare 

nedströms. Queue-block tillämpar en Push-

strategi, det vill säga att de skickar vidare element 

så fort det finns plats och möjlighet i 

nästkommande flödesmoment. Wait-block agerar 

dock enlig en Pull-princip, vilket innebär att det 

måste komma in ett aktivt kommando om att 

släppa vidare element nedströms. Detta är 

nödvändigt då verket endast kan processa två 

malmtyper parallellt, och där det därför måste ske 

ett aktivt val om från vilket lager verket ska ta sitt 

råmaterial vid varje enskilt tillfälle. Wait-block 

möjliggör en mycket hög precision i denna 

flödeskontroll, en kontroll som utförs av en 

separat mekanism som kommer behandlas mer 

ingående i ett senare avsnitt av denna rapport. 

Kopplat till Wait-blocken finns även varsitt Source-block, vars uppgift är att generera 

malmelement under initieringsprocessen för att säkerställa korrekta initialnivåer på 

verkets lager, snarlikt vad som sker vid gruvlagerna. Allt detta återfinns som ”II” i Figur 

11. Flödesstrukturen avslutas med ett Sink-block som raderar inkommande element och 

tar bort dessa från systemet. Detta speglar att malmen har matats in i anrikningsverket 

och därigenom är utanför de satta begränsningarna för simuleringsprojektet. Detta 

moment betecknas ”III” i Figur 11. 

Figur 11. Översikt över verkets lagerflöden, 

med tillhörande stegnumrering 
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Som tidigare konstaterat kommer övriga simuleringsmodellen att utgå ifrån och 

konstrueras i relation till den grundstruktur som beskrivits ovanstående. Precis som i 

verklighetens verksamhet består modellen således av ett fundamentalt malmflöde som 

sedan hanteras och influeras av omkringliggande mekanismer och system, varav några 

kommer att täckas av kommande kapitel av denna rapport. 

4.4 Produktions-, referens- och parameterdata 

Innan modellens struktur diskuteras mer ingående är det nödvändigt att beröra de 

faktiska data om verklighetens produktion och materialflöde som legat grund för hela 

simuleringskonstruktionen. Detta gäller främst det dataunderlag som används som 

inmatningsvärden för gruv- och anrikningsverksproduktionen, men det här avsnittet 

kommer även behandla de informationsgrupper som använts för att definiera olika 

modellparametrar så realistiskt som möjligt. 

Modellens ingångsvärden kan i grunden delas upp i två grupper; dels de datatyper som 

hålls mer eller mindre konstanta under hela simuleringen, dels de variabler som 

(eventuellt) kontinuerligt ändrar värde under pågående experiment. Till den första 

gruppen kan exempelvis parametrar såsom lagerkapacitet och transporttider placeras, 

medan den senare gruppen främst består av produktionsplanerna för alla anläggningar 

och tillhörande Ψ-variabler. Då parametrarna i första gruppen utgör mer fixa 

komponenter i en systemkedja med en stor mängd antaganden är simuleringens 

totalresultat inte extremt beroende av parametrarnas absoluta korrekthet. Dessa data 

ska naturligtvis vara realistiska men där ökad trovärdighet och noggrannhet lätt kommer 

med en alltför stor höjning av modellens komplexitet för att berättiga en detaljerad 

implementation. 

I fallet med produktionsdata och Ψ-variabler finns det ett avsevärt större behov av 

realism. Produktionsplaner kan exempelvis skapa flaskhalsar om gruvorna producerar 

orimligt stora volymer malm på en nivå som varken modellen eller det materialflöde som 

den representerar är konstruerade för att hantera. Vidare kan abnorma värden på Ψ-

variabler skapa samma problematik, även om den är enklare att justera via utformningen 

av tilltänkta experiment. Realistiska värden på gruvornas och anrikningsverkets 

dygnsproduktioner är således en kritisk komponent för att uppnå trovärdiga 

simuleringsresultat. 

Gruvbrytningens komplexa natur medför dock att precis, långsiktig produktionsplanering 

är mycket svår att utföra. Anläggningarnas produktionsplaner uppdateras vid månatliga 

möten med tre månader som längsta tidshorisont. Detta medför att det endast går att 

finna stabil och relativt tillförlitliga produktionsdata under tidsspann på ett par månader, 

allt därefter är kvalificerade men spekulativa gissningar. Vissa anläggningar 

tillhandahåller rimliga produktionsplaner för hela produktionsåret, medan andra 

hanterar det hela avsevärt mer kortsiktigt. Konsekvensen av detta blir att den data som 

kontinuerligt matas in i modellen kan ha signifikanta fel ifall simuleringen körs under 

alltför långa tidsperioder. Modellens generella beteende borde inte påverkas men de 

numeriska värdena som genereras kan i sådana scenarios bör behandlas med skepsis. 

Arbetet fokuserade på data för 2016 års verksamhet i gruvområdet, detta då 2016 var det 

vid projekttillfället senast avslutade produktionsåret, något som underlättade 

införskaffande och kontroll av tillgängliga uppgifter. Detta till trots omfattade 

ovanstående problematik även denna data, varpå det är tveksamt vilken validitet som 
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kan ges till experimentens numeriska slutresultat för tidsperioder längre än ett par 

månader. Produktionsdatan inhämtades från planeringsansvariga i verksamheten med 

målet att hantera data så nära ursprungskällan som möjligt. Denna data ska även utgöra 

referenser för att kontrollera att modellen beter sig snarlikt med det verkliga 

materialflödet, vilket även det kräver realistisk information då det är omöjligt att bedöma 

modellens trovärdighet utan en tillförlitlig måttstock att jämföra simuleringsresultaten 

emot. Detta är något som kommer att diskuteras djupare i senare avsnitt av denna 

rapport. 

På grund av företagssekretess innehåller denna rapport inga exakta produktionsdata. Det 

material som faktiskt redovisas är dock på intet sätt maskerad och bedöms som antingen 

offentlig information eller på en så pass grov detaljnivå att den inte skadar företagets 

verksamhet. 

4.5 Excelintegration, inläsning och dokumentation 

Parallellt med konstruktionen av själva simuleringsmodellen uppkom behov av att 

konstruera flexibla och kraftfulla verktyg för såväl inmatning av produktionsdata som 

dokumentation och analys av den utdata som genereras vid simuleringsexperiment. Då 

Excel är en av de mest etablerade och lättillgängliga datahanteringsmjukvarorna på 

marknaden och AnyLogic dessutom tillhandahåller implementationsstöd för Excel beslöts 

att aktivt integrera Microsofts kalkylbladsprogram med den modell som tagits fram i 

AnyLogics Javabaserade miljö. Detta avsnitt kommer att kortfattat beskriva hur Excel 

nyttjades inom ramen för projektet, samt hur samspelet mellan mjukvarorna 

konfigurerades. 

Excels förmåga att snabbt och enkelt hantera stora mängder data, samt erbjuda 

beräkningsfunktioner och redovisningsmöjligheter för denna, kom att nyttjas för två 

separata mekanismer där AnyLogics egna verktyg var alltför bristfälliga: indatahantering 

och utdatadokumentation. Då en stor mängd av den indata som simuleringen krävde 

förändras kontinuerligt och oregelbundet passade Excels kalkylarksformat utmärkt för en 

algoritmbaserad inläsning av olika indata, samt enkel möjlighet att justera denna indata 

inför simuleringskörning. Att majoriteten av nödvändiga produktionsdata från 

verklighetens verksamhet hanteras i Excelfiler underlättade även det praktiska 

handhavandet avsevärt. Vidare bedömdes Excels verktyg för statistikanalys som mycket 

effektiva för att hantera och granska den utdata som simuleringen genererar. 

Data relevant att mata in från Excelfiler kan exempelvis vara information om 

produktionstakt för gruvorna och verk eller initiala lagernivåer för systemets buffertar. 

Informationen läses in från relevant Excelfil genom fördefinierade API:n (Application 

Programming Interface) som Java tillhandahåller för sin interaktion med Excel och 

kopplas sedan till interna variabler i AnyLogic. På ett snarlikt kan lokala variabler i 

AnyLogic skrivas till celler i Excelfiler genom för detta ändamål dedikerade API:n. 

Exempel på hur detta praktiskt implementeras i AnyLogic kan ses i Figur 12. 
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Figur 12. Exempel på Excelintegration mha. Java-API:n för dokumentation av simuleringsdata för gruva G1R  

Excelintegrationen är central då det är ett av de främsta verktygen för att hantera icke-

konstanta simuleringsparametrar. Med det sagt konstrueras de flesta mekanismer för att 

kunna fungera oberoende av vilken källa som används för indata. Systemet ska i stort 

agera likadant oavsett om systemparametrar sätts fördefinierade som konstanter, matas 

in från Excel eller justeras manuellt genom modellens användargränssnitt. 

4.6 Inmatningsmekanismer 

Som tidigare beskrivits ansvarar modellens Source-block för genereringen och 

inmatningen av nya enheter, något som alltså simulerar det kontinuerliga malmtonnage 

som alstras i respektive gruva. Exakt hur denna generering ska ske måste dock definieras 

och kontrolleras av en separat mekanism som säkerställer att korrekt mängd malm matas 

in i systemet vid korrekt tidpunkt. I detta kapitel kommer denna mekanism samt dess 

samspel med övriga systemkomponenter att beskrivas. 

AnyLogics Source-block erbjuder en rad olika sätt att generera enheter. Exempel kan ett 

antal element skapas och matas ut per tidsenhet eller vid förbestämda tidpunkter. För 

maximal kontroll valdes dock att utnyttja möjligheten att via implementerad kod och 

fördefinierade funktioner styra antal element och tidpunkt för varje enskild generering. 

Detta förutsätter dock ett återkopplande system som säkerställer att sådan 

algoritmbaserad inmatning beter sig korrekt. Då inmatningen är en kontinuerligt 

återkommande process måste mekanismen även vara loop-formad med tydlig koppling till 

övriga tidssystem i simuleringen. 

Modellen hanterar dessa förutsättningar med hjälp av så kallade Statecharts, ett 

logiksystem som kan liknas vid ett flödesschema som vandrar mellan olika tillstånd 

beroende på definierade rörelsevillkor. Detta tillåter för enkel loopning av 

inmatningsmekanismen, samt för tydliga inslag av de olika begränsningar som finns 

ställda. Mer specifikt omfattar dessa villkorssättare bland annat schemat för skiftgången 

i respektive gruva, då den tidsramen definierar mellan vilka klockslag produktion ska 

simuleras. Vidare finns det en viss vecko- och dygnsproduktion per gruva och verk som 

ska simuleras, men den ska slås ut jämt över tillgänglig produktionstid i respektive 

anläggning. Denna tidsdistributionsaspekt genomförs genom att jämt sprida ut satta 

produktionsmål över skifttiden med timme som minsta tidsenhet. Detta innebär att 

inmatningen kommer ske en gång per timme under de tidsfönster som respektive bruk är 

öppna varje dag, samt att dagsproduktionen konverteras till timproduktion för att ha ett 

så jämt flöde som möjligt under respektive produktionsdag. Detta underlättar även 

konfigurationen av Statechartsvillkoren då ett beteende som är cykliskt på timbasis är 

relativt enkelt att konstruera. Figur 13 illustrerar hur denna mekanism representeras i 

AnyLogics miljö. Villkoren som dikterar transaktioner inom loopen är bland annat att 

skiftschemat för anläggningen ifråga signalerar aktiv produktion och att loopen som 

snabbast kan cirkulera en gång i timmen.  
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Figur 13. Översikt över inmatningsmekanismen för G1R-gruvan samt tillhörande variabler 

En inmatningscykel består av tre tillstånd: Idle, Production och Injection. Idle 

representerar mekanismens status när det inte sker någon drift i gruvan, framförallt satt 

av skiftgången. Production speglar den tid då brytning av ny malm sker nere i gruvan. 

När mekanismen har tillbringat en (1) timme i Production-tillstånd övergår den till 

Injection där implementerad kod signalerar tillhörande Source-block att generera den 

definierade timproduktionen av malm, samt bokför denna mängd för senare statistisk 

analys. Värt att notera är att flera av de involverade variablerna, vissa synliga i Figur 13, 

kontinuerligt omdefinieras under simuleringens gång. Detta gör mekanismen flexibel och 

möjlig att utnyttja oavsett om dagsproduktionen exempelvis sätts som konstant, matas in 

från en Excelfil eller manuellt justeras via simuleringens användargränssnitt. Detta är 

således ett exempel på modellens modulära konstruktion, där varje subsystem ska kunna 

fungera trots förändringar i kringliggande komponenter. 

4.7 Rävliden, specialgruvans implementation 

Som tidigare tydliggjorts finns det långtgående planer på öppnande av Rävlidengruvan, 

G2R, som komplement till dagens fyra aktiva gruvor i Bolidenområdet. Introduktionen av 

denna femte gruva påverkar det övergripande malmflödet i gruvområdet, varpå det är av 

intresse att kunna experimentera med sådana scenarion med hjälp av projektets 

simuleringsmodell. Detta avsnitt avser beskriva konstruktionen av de mekanismerna som 

G2R-implementationen kräver, samt hur dessa samspelar med övriga 

modellkomponenter. 

Inledningsvis krävs en funktion för att aktivt välja att ta med Rävliden i ett experiment. 

Modellen hanterar detta genom att koppla en kryssruta i simuleringens inställningar till 

en boolesk variabel i modellen. Genom att kryssa i rutan sätts variabeln till TRUE, vilket 

i sin tur låser upp flertalet logiska lås i övriga systemet. I princip samtliga mekanismer 

som specifikt hanterar gruvornas olikheter berörs genom att denna variabelförändring 

signalerar krav på att även ta med Rävliden i algoritmernas processer. Exempelvis tar 

inmatningsmekanismen och datahanteringssystem hänsyn till produktionsdata för G2R 

om sagda variabel sätts till TRUE, vilket tillsammans med övriga subsystem skapar 

förutsättningarna för G2R-malm att börja flöda parallellt med resterande malmsorter. Då 

huvudsyftet för dessa systemförändringar är att testa Rävlidens påverkan på övriga 

gruvområde är det av yttersta vikt att inga direkta justeringar görs på flödet eller 

inställningar för resterande anläggningar. 

Med ovanstående konstaterat kommer aktiveringen av Rävliden påverka vissa delar av 

flödesstrukturen mer än andra. Rävliden kommer att dela ovanjordslager med 

Kristinebergsgruvan G2K, varpå dennas malmflöde naturligt kommer influeras avsevärt 

mer än vid övriga gruvor. Det delade ovanjordslagret får även som rent modellmässig 
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konsekvens att Rävlidens materialflöde måste ledas via delar av Kristinebergs 

modellstruktur, något som stör den i övrigt relativt strömlinjeformade 

materialhanteringen. Figur 14 illustrerar denna för Rävliden unika flödesdragning. I 

övrigt behandlas G2R identiskt med övriga gruvor så fort den har aktiverats, något som 

skapar förutsättningarna för att bedriva de experiment som krävs för att besvara några 

av de i projektet ställda frågeställningarna.      

 

Figur 14. Översikt som illustrerar Rävlidens unika dragning via Kribergs materialflöde 

4.8 Uttagsmekanism 

Som tidigare utrett består den avslutande delen av flödesmodellen av en samling Wait-

block som representerar lagerna för respektive malmtyp som finns på anrikningsverkets 

område i väntan på att tas in som råvara till verkets förädlingsprocesser. Wait-block 

valdes för att med hög precision kunna reglera uttaget från dessa lager baserat på verkets 

produktionsplan. Detta kapitel kommer att redogöra för de bakomliggande mekanismerna 

för detta uttag, samt relatera dessa till simulerade kontexten. 

Till skillnad från ett Queue-block kräver Wait-block ett aktivt kommando för att släppa 

innevarande element vidare nedströms. Wait har två inbyggda funktioner för detta: Free() 

och FreeAll(), som kodmässigt måste anropas för att aktiveras. Vid aktivering släpper 

Free()-funktionen det element som är först i den interna kön, medan FreeAll() tömmer 

hela Wait-blocket och skickar samtliga tillgängliga element nedströms. Det finns således 

möjlighet att styra genomflödet på en detaljnivå motsvarande enskilda enheter, förutsatt 

att de reglerande algoritmerna är korrekt konfigurerade. 

Anrikningsverket har, precis som områdets gruvor, en produktionsplan som anger hur 

många ton av respektive malmsort som ska proceseras varje produktionsdag. Snarlikt 

ovan beskrivna inmatningsmekanism fördelas denna dygnsproduktion på alla tillgängliga 

produktionstimmar som därmed blir den mängd malm som ska frigöras varje timme under 

produktionsdygnet. En gång per timme aktiveras således uttagsmekanismen, som då 

använder kodimplementerade for-loopar och Free()-funktionen för att släppa vidare det 

antal enheter motsvarande den definierade timproduktionen. Om lagret i fråga är för litet 
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för att uppfylla timproduktionsmålet töms lagret på allt som finns tillgängligt och bristen 

dokumenteras i ett Excelark för senare analys av klockslag, mängder mm. Figur 15 visar 

den principiella logiken bakom uttagsmekanismen och visualiserar ovan beskrivna 

förfarande. Det är värt att notera att källan för de exakta produktionsmålen är irrelevant 

för mekanismen i sig då denna är helt variabelbaserad. Implementeringen är konstruerad 

för att agera korrekt oavsett var den nödvändiga indatan kommer från.  

 

 

Figur 15. Principskiss över uttagsmekanismens logik 

4.9 Simuleringsstatistik, dokumentation och analysförberedelser 

Då en av projektets huvudsakliga frågeställningar berör faktainsamling av malmflödet i 

syfte att analysera flaskhalsbildande, utnyttjandegrad och andra produktionstekniskt 

intressanta faktorer är det nödvändigt att konstruera systemkomponenter som noterar 

och dokumenterar relevant simulationsdata samt redovisar denna i ett lätthanterat 

format. Som diskuterades i tidigare avsnitt är Excel en mycket etablerad plattform för 

just datahantering, varpå det beslutades att använda AnyLogics Excelintegration och 

Excels inbyggda funktioner för att ansvara för majoriteten av statistikhanteringen. Detta 

kapitel kommer att redogöra för modellens datainsamlingsmekanismer samt hur den 

insamlade statistiken kan utnyttjas inom ramen för Excel. 

Projektets konceptmodell definierar tydligt vilka produktionsdata som simuleringen 

förväntas kunna leverera: Lagernivåer, utnyttjande- och belastningsgrader samt in- och 

utflödet av material. Dessa informationspunkter har således varit i huvudsakligt fokus 

under mekanismbyggandet, även om också andra relevanta driftdata såsom detaljerade 

tidsstämplar noteras för kompletterande analyser. 

Informationsinsamlingen sker genom två separata system. Den ena fokuserar på 

kontinuerlig data rörande intag, uttag och lagernivåer och agerar mer rutinmässigt genom 
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att i slutet av varje simuleringsdygn läsa av mängden intaget och uttaget material under 

det gångna dygnet samt rådande totallagerstatus för de olika malmtyperna. Detta system 

utför alltså sammanfattande ögonblicksnoteringar av simuleringen vid avslutning av 

varje produktionsdygn som kan användas för att analysera simuleringens beteende dag 

för dag. Det andra insamlingssystemet hanterar nyttjandegradsövervakning samt 

noteringar om malmbrist. Denna insamling dokumenterar data på timbasis för att snappa 

upp plötsliga skiftningar under produktionsdagen, men kan även anropar manuellt för att 

dokumentera information om exempelvis tidpunkt för malmbrist. Detta system 

tillhandahåller således statistik av mer djupgående och detaljerad natur, medan den 

förstnämnda mekanismen kompletterar med mer övergripande och överskådlig statistik 

om simuleringens beteende. 

4.10 Ψ-inmatning, implementering och hantering 

Projektets konceptmodell etablerar fluktuationskoefficienten Ψ som en central del av den 

input-struktur som simuleringen ska agera utefter. Ψ:s betydelse motiverar att den får 

en separat hantering med såväl egen inmatningsmekanism som vissa 

specialkonfigurerade komponenter i användargränssnittet och efterhandsdokumentation. 

Detta avsnitt kommer att behandla de olika subsystem som specifikt hanterar olika 

aspekter av Ψ inom ramen för simuleringsmodellen. 

Som konstaterat i konceptmodellsprocessen ämnar användandet av Ψ att simulera ett 

”faktiskt” värde i syfte att spegla konsekvenserna av produktionsfluktuationer i gruvor 

och verk. Varje anläggning har därför en egen, dedikerad Ψ-variabel som ändrar värde 

baserat på specificerade indata. Dessa variabler är initialt definierade som ”1”, vilket 

innebär att de inte har någon effekt på modellen förrän de aktivt får ett nytt värde som 

en del av simuleringskörningen. Denna värdeförändring kan komma via inmatning från 

Excelark eller genom en manuell kontroll i användargränssnittet som åsidosätter 

förbestämda Ψ-värderingar och tillåter realtidsförändringar av Ψ under pågående 

simulering. Detta ger användaren alternativet att i förväg förbereda eventuella 

värdeförändringar av Ψ genom Excel, och samtidigt ha möjligheten att mer direkt 

kontrollera Ψ under pågående simulation. 

Det finns således tre huvudsakliga mekanismer som ansvarar för hanteringen av Ψ, 

inmatning, applicering och dokumentation. Inmatningskontrollen utför en trestegrutin 

såsom följande: 

1. Bekräfta om den aktiva simuleringskörningen överhuvudtaget ska hantera 

förändringar av något Ψ.  

2. Om nej, behåll alla Ψ-variabler till värde ”1”. Om ja, läs in värde för samtliga Ψ-

variabler från relevant Excelfil för aktuell tidpunkt i simuleringen.  

3. Om manuell kontroll har aktiverats i användargränssnittet, ignorera övrig 

inmatning och värdera variablerna utefter den manuella kontrollen. 

Appliceringen är en enkel multipliceringsprocess där den satta dagsproduktionen för 

respektive anläggning multipliceras med sin tillhörande Ψ-variabel, vilket returnerar den 

faktiska dagsproduktionen som modellen ska försöka simulera. Slutligen bokförs 

eventuella förändringar som har gjort av Ψ-variabler under simuleringens gång, främst 

för att dokumentera effekterna av den manuella kontrollen som tillåter åsidosättning av 

i förväg satta Ψ-värden. Denna konstruktion tillåter stor flexibilitet i användandet av Ψ 
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för att utföra olika simuleringsscenarios utan att överkomplicera den interna hanteringen 

av ett för projektet så pass viktigt koncept som fluktuationskoefficienterna. 

4.11 Grafiskt användargränssnitt 

För enklare översikt av simuleringens beteende samt för att erbjuda användaren 

möjligheten att till viss del interagera med modellen byggdes ett grundläggande grafiskt 

användargränssnitt (eng. Graphical User Interface, GUI) för modellen. Detta kapitel 

kommer att beskriva GUI:n i fråga samt vilken data och flexibilitet som detta 

tillhandahåller användaren i realsimuleringstid. GUI:n i sin helhet återfinns illustrerad i 

Figur 16. 

AnyLogic tillhandahåller flertalet grundläggande verktyg för att konfigurera grafiska 

inslag i simuleringsmiljön. Mjukvarans huvudsakliga arbetsyta kan ställas in att även 

agera grund för simuleringens mer visuella inslag, något som leder till minimalt 

dubbelarbete och en mer direkt koppling mellan modellens interna logik och den grafiska 

information som användaren får ta del av under pågående simulation. De visuella 

verktygen omfattar allt från enkla geometriska figurer till avancerade 3D-animationer 

och kodreglerade rörelsemönster som tillsammans ger mycket stor flexibilitet i skapandet 

av en effektiv och användarvänlig simuleringsmiljö. 

Projektets flödesmodell har ett GUI som i huvudsak består av flertalet distinkta delar. 

Som storleksmässigt dominerande inslag återfinns den grundläggande flödesstrukturen 

som utgör stommen för simuleringslogiken. Samtliga block i det grafiska flödesschemat 

erbjuder realtidsinformation om sin respektive status, samt möjligheten att dubbelklicka 

på blocket för att visa detaljerad statistik. Den visuella flödesstrukturen möjliggör även 

för att snabbt se vilka gruvor som producerar samt de generella tendenserna i 

simuleringen.  

Som komplement till flödesstrukturen innehåller GUI:n en mängd rena statistiska 

visualiseringar i form av grafer och diagram samt signalsystem. Totallagernivåer, 

gruvproduktion och status för anrikningsverkets lager samt andra produktionsdata 

presenteras i realtid för att underlätta snabba analyser av simuleringens beteende. 

Utöver dessa relativt detaljerade analysverktyg återfinns även ett par enklare 

varningssystem som visuellt varnar för avvikelser i simuleringen. Bland annat finns ett 

trafikljusliknande system för respektive totallagernivå där färgkodning indikerar om 

lagerna är över, nära eller under en definierad kritisk nivå. Tillsammans med 

mekanismer såsom villkorsaktiverade varningstexter skapar detta ett gränssnitt som 

snabbt och informativt upplyser användaren om förändringar i simulationen och möjliggör 

enkel felsökning om bedöms nödvändigt. 

Modellens GUI är dock inte enbart rent informativt utan tillhandahåller en viss grad av 

interaktiv simuleringspåverkan direkt genom gränssnittet, något som nämnts i tidigare 

rapportkapitel. I synnerhet gäller detta möjligheten att manuellt kontrollera Ψ-variabler, 

något som görs genom reglage i användargränssnittet om experimentets inställningar 

tillåter sådana manuella justeringar. Närvarande är då även information om rådande Ψ-

värden. För att minimera risken för oavsiktliga förändringar koppas visningen av vissa 

grafiska element till funktioner som kräver aktiva initiativ från användaren, vilket även 

ger ett överlag renare och enklare gränssnitt.  
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Figur 16. Översikt av modellens GUI under pågående simulation. Exempel på närvarande element är 

flödesstrukturen, manuella Psi-kontrollen och grafisk livestatistik 
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Utöver ovan beskrivna GUI som opererar under pågående simulering har modellen ett 

användargränssnitt för de initiala inställningarna av experimentskörningar. Detta GUI 

är spartanskt konstruerat som ett enkelt sätt för användaren att definiera vilken typ av 

simulering som ska köras, samt eventuella detaljjustering som eventuell önskas göras 

innan modellen verkställer själva simuleringen. Användargränssnittet är även 

konstruerat med mekanismer som minimerar risken för felaktiga 

kommandokombinationer som kan skapa en felaktig simulering. Detta kan ses vid 

jämförelse av Figur 17 och Figur 18 som båda illustrerar GUI:n ifråga, men med olika 

alternativ ikryssade. 

 

Figur 17. Översikt över GUI:n för initialkonfiguration av simuleringar, bland annat genom val av 

experimentstyp 
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Figur 18. Översikt över GUI:n för initialinställningar inför simulering, inklusive gränssnittets anpassning 

till användarval. ”Run”-knappen är exempelvis inte synlig då användaren ännu inte har gjort en korrekt 

konfigurering. 

4.12 Experimentella konfigurationsmöjligheter 

Projektets huvudsakliga frågeställningar förutsätter möjligheten att utföra ett flertal 

olika experimentstyper inom ramen av samma modellstruktur. Detta kräver en god 

etablering av reglervariabler vars värden kontrollerar olika logiska lås som säkerställer 

att rätt mekanismer och subsystem agerar enligt tilltänkt experimentförfarande. Detta 

kapitel avser beskriva de tre olika experimentstyper som modellen erbjuder för 

användaren, deras syfte och översiktliga konstruktion. 

Referenskörning, grundexperiment 

Innan mer djupgående experiment kan utföras i modellen behövs en referensram, ett 

system för att validera att modellens beteende korrekt speglar verklighetens 

materialflöde. Detta system kan vidare användas för att säkerställa att den kontinuerliga 

utvecklingen av modellen inte råkar medföra oförutsedda förändringar som äventyrar 

modellens stabilitet och validitet. Denna referenskörning genererar således en rad 

nyckeltal som kan jämföras mot faktiska produktionsdata och teoretiska, beräknade 

börvärden med syfte att se om modellen beter sig som förväntat. Dessa nyckeltal är 

primärt malmintag, malmuttag och totallager för varje malmsort i materialflödet, vilket 

ger en övergripande bild över modellens flödeshantering och tillsammans indikerar hur 

väl modellens totala resultat följer satta målvärden. 
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För att skapa en så ren och verklighetstrogen baslinje som möjligt för modellen använder 

denna referenskörning produktionsdata för 2016 års verksamhet med samtliga Ψ-värden 

konstant satta till 1. Syftet med detta är att i högsta möjliga grad efterlikna förhållandena 

som rådde i gruvområdets materialflöde under 2016 och konstatera hur väl modellen 

efterliknar anläggningarnas faktiska produktion. Denna referenskörning tillåter således 

inga flödesförändringar från användarens sida utan agerar helt autonomt för att 

säkerställa ett stabilt och likvärdigt modellbeteende, något som är en förutsättning för att 

experimentet trovärdigt ska kunna agera referens mot övriga simuleringsvarianter. 

Utfallen från dessa referenskörningar redovisas i rapportens nedanstående resultatdel. 

Ψ-variation, huvudsakligt experimentellt läge 

Som definierat av projektets huvudsakliga frågeställningar ska modellen kunna 

undersöka sambandet mellan produktionsfluktuationer och områdets totallager för 

respektive malmsort. För detta ändamål konstruerades en dedikerad 

experimentsstruktur med omfattande variabelkontroll och analysverktyg. Även denna 

simuleringsvariant fokuserar på de tre nyckeltalen intag, uttag och totallager för varje 

aktiv malmsort, med tillägget av en aktiv roll för modellens olika Ψ-värden samt 

möjligheten att välja till Rävlidens involvering i materialflödet. 

Denna experimentsstruktur använder i grunden samma infrastruktur som 

referenskörning, samma intags- och uttagsmekanismer och i princip identisk 

datainsamling. Den stora skillnaden är den aktiva implementationen av Ψ-värden och 

tillhörande system som kontinuerligt uppdaterar, övervakar och initierar 

fluktuationskoefficienten som en central del av simuleringen. Ψ-värden läses primärt in 

från en förberedd Excelfil men kan även justeras manuellt via reglage i 

användargränssnittet, något som ger användaren möjlighet att såväl detaljkonfigurera 

som fritt experimentera med Ψ-värdena. Simuleringens resultat dokumenteras i Excel, 

varav några exemplifieras i kommande resultatdel.  

Kampanjmaximerande, alternativt experimentellt läge 

Under projektets fortskridning väcktes frågan om modellen kan användas för att föreslå 

produktionsplaner för anrikningsverket, baserat på de antaganden och mekanismer som 

agerar i modellens konstruktion. Då denna fråga delvis sammanfaller med projektets 

frågeställning rörande förmågan om beslutsunderlag för kommande 

verksamhetsutveckling beslutades att skapa en alternativ experimentstruktur med syfte 

att försöka besvara den ställde frågan.  

I detta experimentella läge används samma grundläggande intagsmekanismer för 

gruvproduktionen och övriga modellstödsystem som i de två andra experimentformerna. 

På uttagssidan konstruerades en helt ny mekanism som under dessa experiment ersätter 

den grundläggande dito. Detta uttagssystem baseras på följande, grundläggande 

premisser för framtagandet av produktionskampanjer i anrikningsverket: 

• Huvudsyftet är att skapa så långa sammanhållande produktionskampanjer som 

möjligt. Detta innebär att verket processa en och samma malmsort under längsta 

möjliga tidsspann. 

• Lagernivån vid anrikningsverkets lager får inte understiga 7000 ton av respektive 

malmsort, en buffert som av operatörerna behövs för att säkerställa kontinuerlig 

drift. 

• Anrikningsverket processar två malmsorter parallellt. 
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• Anrikningsverkets totala maxproduktion ska vara justerbar men med 

standardvärde 5000 ton per dygn, fördelad jämt mellan de två processlinorna. 

Dessa förutsättningar är de övergripande men grovt förenklade grundbultarna i hur 

verklighetens produktionsplaner för anrikningsverket tas fram, modellen syftar endast 

till att exemplifiera potentiella möjligheter med diskret eventsimulering. Med detta 

konstaterat skapades en mekanism som tar de två malmtyperna med högst lagernivåer, 

matar ut dessa till anrikningsverket till dess att ett lager når den kritiska gränser på 7000 

ton, varpå denna ersätts med det i det ögonblicket största lagret. Detta medför att 

produktionskampanjerna för respektive malmsort blir så långa som lagerna tillåter utan 

att något lager understiger den angivna kritiska nivån. Resultaten dokumenteras i Excel 

där det således skapas ett förslag på produktionsplan per dag och malmsort. Figur 19 

illustrerar mekanismens logik. Vidare skapades möjligheten att justera 

anrikningsverkets totala dygnsproduktion genom en inmatningsruta i experimentets 

initiala inställningar.  

 

Figur 19. Principiell logik bakom uttagmekanismen i det alternativa experimentella läget 

Denna experimentella struktur tillåter variation av Ψ-värden enligt samma förfarande 

som det huvudsakliga experimentella läget som redovisats ovan. Detta medför att 

användaren kan undersöka olika produktionsmässiga scenarios och notera dess effekter 

på den genererade kampanjplanen för anrikningsverket. Även Rävlidens när- eller 

frånvaro i modellen kan kontrolleras och dess effekter dokumenteras. Exempel på utförda 

experiment enligt denna struktur redovisas i rapportens resultatdel.  



39 

 

5. Resultat 

Detta kapitel syftar till att presentera utfallet av flertalet simulationer utförda med ovan 

beskrivna modell. Resultaten kommer delas upp baserat på de tre experimentsstrukturer 

som modellen erbjuder: Referenskörning, Ψ-variation och Kampanjmaximerande. För 

respektive simuleringstyp kommer exempel redovisas, specifika in- och utdata redogöras 

för och resultat presenteras- Djupare analys av resultaten kommer att beröras i 

rapportens nedanstående diskussionsdel. 

5.1 Referenskörning, konfiguration och resultat 

Som berörts i tidigare rapportavsnitt ämnar denna experimentsstruktur skapa en 

referensram för övriga simuleringstyper, ett fundament som kan användas för att 

analysera effekterna av nya mekanismimplementationer etc. i en så ren och stabil miljö 

som möjligt. Detta experiment syftar till att i så hög grad som möjligt återskapa det 

flödesbeteende som gruvområdet upplevde under verksamhetsåret 2016, vilket sedan kan 

användas för att djupare förstå övriga simuleringskörningar av mer undersökande 

karaktär. 

Experimentet utgår från den grundläggande flödesstrukturen och tar således inte med 

Rävliden. Vidare används produktionsplanerna för 2016 i så orört skick som möjligt med 

samtliga Ψ-värden konstant satta till 1. Då gruvornas produktion är angivna per vecka 

sätts simulationens starttid till 4/1 2016 kl 02:00, vilket är årets första måndag, och sluttid 

till måndag 2/1 2017 kl 02:00. Klockslagen för varje påbörjat simulationsdygn valdes för 

att uppnå största möjliga stabilitet för datainläsningar och -insamlingar då det vid 02-

tiden inte sker någon drift i området undantaget anrikningsverkets kontinuerliga 

processer.  

Vid inledningen av varje simulationsdygn matades dagsproduktionsmålet för samtliga 

anläggningar in i simulationen, dessa utgör modellens primära inputs. Vid slutet av varje 

simulationsdygn läses den faktiskt uppnådda produktionen av för respektive anläggning 

samt totallagerstatus för alla malmtyper i systemet, något som utgör den primära 

outputen från modellen. All denna data analyseras därpå i Excel för att undersöka hur 

väl modellen speglar ett teoretiskt perfekt beteende. Som tidigare diskuterats är 

relationen mellan intag, uttag och totallager den primära intresset då det tydligt indikerar 

hur väl modellen simulerar det övergripande malmflödet i systemet. 

Figur 20 - Figur 23 visar utfallet av denna simulation för respektive malmsort. Samtliga 

grafer innehåller två linjer; mål och utfall för totallagret. Målet är ett teoretiskt börvärde 

för totallagret beräknat enligt sambandet 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑔 − 𝑈𝑡𝑡𝑎𝑔, och 

visar alltså vad totallagret för varje malmtyp borde vara baserat på systemintag (dvs 

gruvornas tilltänkta produktion) och systemuttag (dvs anrikningsverkets planerade 

produktion). Utfallslinjen visar totallagerstatusen i modellen, det vill säga vad modellen 

har simulerat fram för totallager. Figur 24 - Figur 27 visar samma dataunderlag men 

avgränsat till den fas av simulationen då utfall och mål tydligt sammanföll för enklare 

detaljanalyser. Denna simulationskörning klockades till 1 minut och 18 sekunder 

inklusive modellinitiering och avslutande Exceldatahantering. 
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Simulationsresultat, totallager över hela simulationstiden 

 

Figur 20. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1N vid referenskörningsexperiment 

 

Figur 21. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1R vid referenskörningsexperiment 
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Figur 22. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G2K vid referenskörningsexperiment 

 

Figur 23. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1M vid referenskörningsexperiment 
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Simulationsresultat, totallager under sammanfallande tidsspann 

 

Figur 24. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1N vid 

referenskörningsexperiment 

 

Figur 25. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1R vid 

referenskörningsexperiment 
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Figur 26. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G2K vid 

referenskörningsexperiment 

 

Figur 27. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1M vid 

referenskörningsexperiment 

Simulationsresultat utnyttjandegrad vid referenskörning 

Figur 28 redovisar simulationsutfallet gällande utnyttjandegraden för två processmoment 

och lastbilspoolen under körning av referensstrukturen. Detta är några exempel på 

enklare produktionsdata som kontinuerligt noteras genom Excelinskrivningar parallellt 

med det mer centrala fokuset på totallagernivåer. 
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Figur 28. Utnyttjandegrad för vägning- och avlastningsmomenten samt lastbilspoolen under 

referenskörningens hela simulationstid 

5.2 Ψ-variation, konfigurationsexempel och resultat 

Som huvudsakligt experimentellt läge utgör denna simulationsstruktur det centrala 

verktyget för att undersöka projektets huvudsakliga frågeställningar. Den variation av 

experimentskonfigurationer som denna modellkonstruktion erbjuder användaren är 

alltför omfattande för att i sin helhet täckas i denna rapport. Med detta sagt redovisas 

nedan ett flertal exempel på utförda exempel som indikerar vilka typer av experiment som 

kan köras genom denna simulation, samt deras resultat. Vidare diskussioner kring dessa 

undersökningar berörs i senare rapportkapitel. 

Rävliden, introduktionen av en ny gruva 

Detta experiment syftar till att granska de systematiska konsekvenserna av 

introduktionen av en helt ny gruva parallellt med redan existerande fyra bruk i 

gruvområdet. Denna nya gruva Rävliden G2R delar ovanjordslager med Kristineberg G2K 

men har i övrigt ett eget materialflöde. Denna simulering baseras på att inga förändringar 

görs i övriga systemet jämfört med referenskörning, den enda skillnaden är aktiveringen 

av produktion i Rävliden. In- och uttagsmekanismerna matas med 2016 års 

produktionsplan för de fyra ursprungsplanerna samt en estimerad och genomsnittlig 

produktionsplan för Rävliden baserad på gruvtekniska och geologiska bedömningar. 

Samtliga Ψ-värden hölls konstant till 1 för att minimera antalet skillnader relativt 

referenskörningen, varpå även samma simuleringstider applicerades. Figur 29 - Figur 33 

visar totallagerförändringar under hela simulationskörningen, medan Figur 34 - Figur 38 

illustrerar samma datapunkter begränsade till det mest sammanfallande tidsspannet för 

enklare analys. Den genomförda simuleringen klockades till 1 minuter och 31 sekunder. 
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Simulationsresultat G2R-körning, totallager över hela simulationstiden 

 

Figur 29. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1N vid G2R-körning 

 

Figur 30. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1R vid G2R-körning 
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Figur 31. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G2K vid G2R-körning 

 

Figur 32. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1M vid G2R-körning 
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Figur 33. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G2R vid G2R-körning 

Simulationsresultat G2R-körning, totallager under sammanfallande tidsspann 

 

Figur 34. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1N vid G2R-körning 
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Figur 35. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1R vid G2R-körning 

 

Figur 36. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G2K vid G2R-körning 
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Figur 37. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G1M vid G2R-körning 

 

Figur 38. Graf över delresultat (totallager under sammanfallande simulationstid) för G2R vid G2R-körning 

I likhet med referenskörningsstrukturen noteras flertalet produktionsdata under 

simuleringens gång, varpå några redovisas i Figur 39. Dessa och övriga insamlade data 

läses kontinuerlig in till dedikerade Excelark för att garantera en enkel och korrekt 

hantering. 
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Simulationsresultat utnyttjandegrad vid G2R-körning 

 

Figur 39. Utnyttjandegrad för vägning- och avlastningsmomenten samt lastbilspoolen under G2R-körningens 

hela simulationstid 

Ψ-variationsexperiment, nedsatt produktion i G1N Kankberg 

Följande experiment önskar undersöka ifall systemet har tillräckliga buffertar för att 

hantera en månad av lägre produktion i en av områdets gruvor utan att några justeringar 

behöver göras i produktionsplanerna för övriga anläggningar. I detta scenario sätts Ψ-

värdet för G1N Kankberg till 0,7 under en månads tid, vilket alltså motsvarar en 

produktion på 70% av planerat malmupptag. Denna månad placerades i den mest stabila 

tidsperioden av referenskörningen för att ge så realistiska resultat som möjligt. Utöver 

denna Ψ-värdering rörande Kankberg har inga förändringar gjorts relativt 

referenskörningen, vilket bland annat innebär att Rävliden är ej aktiverad. Figur 40 - 

Figur 43 redogör för utfallet av denna simulering som klockades till 1 minut och 17 

sekunder. Till skillnad från snarlika grafer som presenterats tidigare i denna rapport 

innehåller dessa figurer linjer som visar förändringar i Ψ-värden under simulationens 

gång för ökad förståelse mellan Ψ-värdering och totallagerstatus. Figur 44 - Figur 47 visar 

samma data beskuren till det tidsspannet runt Ψ-förändringen för enklare analys. Vidare 

analys av dessa presenterade resultat lyfts i kommande rapportavsnitt. 
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Experimentsresultat, totallager och Ψ-värden över hela simulationstiden 

 

Figur 40. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1N och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 

 

Figur 41. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1R och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 
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Figur 42. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G2K och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 

 

Figur 43. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1M och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 
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Experimentsresultat, totallager och Ψ-värden med beskuret tidsspann 

 

 

Figur 44. Graf över simulationsresultat (totallager över beskuret tidsspann) för G1N och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 

 

Figur 45. Graf över simulationsresultat (totallager över beskuret tidsspann) för G1R och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 
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Figur 46. Graf över simulationsresultat (totallager över beskuret tidsspann) för G2K och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 

 

Figur 47. Graf över simulationsresultat (totallager över beskuret tidsspann) för G1M och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1N = 0,7 under en (1) månads tid 
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har dessa data inte tagit med i denna rapport. Med det sagt finns allt dokumenterat i 

Excelark ifall närmare analyser anser att de trots allt kan vara av intresse.  
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Ψ-variationsexperiment, nedsatt anrikning och ökad gruvproduktion 

För att undersöka ett mer komplext scenario iscensattes följande 

experimentskonfiguration. Syftet med denna simuleringskörning är att granska hur 

systemet beter sig vid en nedsatt produktion i anrikningsverket och en ökad produktion i 

en av gruvorna. Detta torde sätta större belastning på områdets lager då det totala 

malmintaget samtidigt som simuleringens uttag minskar. Konkret innebär detta att Ψ-

G1A sätts till 0,8 under en månads tid, samtidigt som Ψ-G2K värderas till 1,1 under en 

månads tid med start en (1) vecka senare än G1A-förändringen. I övrigt är simuleringens 

inställningar identiska med referenskörningens, inklusive frånvaron av Rävliden. Figur 

48 - Figur 51 presenterar totallagerresultaten av detta experiment, medan Figur 52 - 

Figur 55 illustrerar samma data med ett tidsspann koncentrerat runt ovan beskrivna 

förändringar i Ψ-värden för enklare efteranalyser. 

Experimentsresultat, totallager och Ψ-värden över hela simulationstiden 

 

Figur 48. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1N och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 
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Figur 49. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1R och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 

 

Figur 50. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G2K och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 
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Figur 51. Graf över simulationsresultat (totallager över tid) för G1M och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 

Experimentsresultat, totallager och Ψ-värden med koncentrerat tidsspann 

 

Figur 52. Graf över simulationsresultat (totallager över koncentrerat tidsspann) för G1N och Ψ-värden vid 

Ψ-variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 
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Figur 53. Graf över simulationsresultat (totallager över koncentrerat tidsspann) för G1R och Ψ-värden vid 

Ψ-variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 

 

Figur 54.Graf över simulationsresultat (totallager över koncentrerat tidsspann) för G2K och Ψ-värden vid Ψ-

variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 
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Figur 55. Graf över simulationsresultat (totallager över koncentrerat tidsspann) för G1M och Ψ-värden vid 

Ψ-variationsexperiment med Ψ-G1A = 0,8 under en (1) månads tid och Ψ-G2K = 1,1 under en (1) månad 

Under denna simulering noteras även en mängd sekundära produktionsdata som finns 

tillgängliga ifall närmare analyser av ovanstående resultat bedömer dem som intressanta. 

På grund av sin för detta experiment mindre relevanta karaktär har de dock inte tagits 

med i denna rapport. 

5.3 Kampanjmaximerande, konfiguration och genomförande 

Som tidigare nämnts skapades denna experimentkonstruktion med syfte att vända 

perspektivet relativt övriga simuleringssystem inom ramen för detta projekt. 

Anrikningsverkets produktionsplan har i detta scenario bytt roll från vitala indata till den 

huvudsakliga och efterfrågade utdata som simuleringen ska leverera. Istället har en unik 

uttagsmekanism skapats för att generera ett förslag till kampanjplan som skapar så 

maximala processcykler som möjligt i anrikningsverket och därmed minimera antalet 

malmsortsbyten. Resultatet presenteras i form av Exceltabeller där den föreslagna 

produktionen per malmsort och dag redovisas. 

Den utförda simuleringen är, undantaget uttagsmekanismen, strukturerad identiskt med 

referenskörningen med samtliga Ψ-variabler konstant satta till 1. Rävliden är således 

inte aktiv i denna körning. Till skillnad från övriga experimentsformer erbjuder denna 

struktur även möjligheten att numeriskt ändra en flödesparameter i de initiala 

simuleringsinställningarna; anrikningsverkets dygnsproduktion. För den genomförda 

körningen behölls dock denna parameter till dess standardläge på 5000 ton/dygn och tog 

1 minut och 14 sekunder. Tabell 2 redovisar ett utdrag av simuleringens resultat medan 

dess helhet återfinns i Bilaga 1. 
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Tabell 2. Utdrag av simuleringsresultat, av modellen föreslagen produktionsplan för anrikningsverket 

G1A ProdPlan G1N G1R G2K G1M G2R 

2016-03-11 2496 0 2496 0 0 

2016-03-12 2496 0 2496 0 0 

2016-03-13 2496 0 2496 0 0 

2016-03-14 2496 0 2496 0 0 

2016-03-15 2496 0 2496 0 0 

2016-03-16 1248 1248 2496 0 0 

2016-03-17 0 2496 2496 0 0 

2016-03-18 0 2496 2496 0 0 

2016-03-19 0 2496 2496 0 0 

2016-03-20 0 2496 2496 0 0 

2016-03-21 0 2496 2496 0 0 

2016-03-22 0 2496 2496 0 0 

2016-03-23 0 2496 2496 0 0 

2016-03-24 0 2496 2496 0 0 

2016-03-25 0 2496 2496 0 0 

2016-03-26 0 2496 2496 0 0 

2016-03-27 0 2496 2496 0 0 

2016-03-28 0 2496 2496 0 0 

2016-03-29 0 2496 2496 0 0 

2016-03-30 0 2496 2496 0 0 

2016-03-31 0 2496 2496 0 0 

2016-04-01 1872 624 624 1872 0 

2016-04-02 2496 0 0 2496 0 

2016-04-03 2496 0 0 2496 0 

2016-04-04 2496 0 0 2496 0 

2016-04-05 2496 0 0 2496 0 

2016-04-06 2496 0 0 2496 0 

2016-04-07 2496 0 0 2496 0 

2016-04-08 2496 0 0 2496 0 

2016-04-09 2496 0 0 2496 0 

2016-04-10 2496 0 0 2496 0 

2016-04-11 2496 0 0 2496 0 
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6. Diskussion 

Ovanstående avsnitt har först beskrivit den metodik och det förfarande som använts 

under projektet samt de resultat som successivt har vuxit fram som en följd av arbetets 

gång. Detta kapitel avser mer ingående diskutera arbetet som helhet, dess utfall och hur 

resultaten kan tolkas. Detta sker huvudsakligen relativt projektets huvudsakliga 

frågeställningar, men även hur ett bredare och allmänt perspektiv. 

6.1 Litteraturstudie, konceptmodell och mjukvaruval 

Den genomförda litteraturstudien betonar behovet av att tydligt förankra 

simuleringsarbetet med den faktiska verksamheten, och att denna typ av projekt endast 

blir riktigt effektiva om uppdragsgivare, kringliggande organisation och 

modellkonstruktören är överens om förväntade resultat, projektets begränsningar och 

vilken typ av information som måste tillhandahållas. Som ett verktyg för att uppnå denna 

synkronisering föreslogs och användes en konceptmodell enligt Robertsons struktur. Det 

blev under denna process uppenbart att den verksamhet som arbetet utfördes i var ovana 

vid denna projektsort och att det således krävdes en relativt lång startsträcka innan 

arbetets utformning tydligt kunde definieras. Som en konsekvens av detta blev även den 

nödvändiga datainsamlingen något komplicerad då det inte var helt kartlagt vilka 

individer som besitter all nödvändig kunskap. Denna utmaning överkoms men kunde 

uppenbart ha sköts mer effektivt och proaktivt. 

Även val av simuleringsmjukvara var en oväntad komplikation under projektets 

inledning. Tillgängliga applikationer med öppen källkod var alltför svaga för att hantera 

det komplexa materialflödet och mängden simulationselement, varpå kommersiella 

alternativ bedömdes som nödvändiga för arbetet. Licenskostnaden för marknadens större 

aktörer blev därmed ett hinder för projektet på grund av budgetmässiga orsaker. Detta 

kunde avhjälpas genom akademiska licensavtal, men situationen belyser likväl att den 

ekonomiska aspekten av simulationsprojekt kan utgöra en reell begränsning.  

6.2 Informationsinsamling och -tillförlitlighet 

Besläktat med ovan nämnda problematik var bristen av standardiserad information. 

Varje anläggning har sina egna format för informationshantering, något som försvårade 

de datasammanställningar av produktionsplaner och liknande som var nödvändiga för 

projektet. Standardiserad informationshantering skulle även underlätta den allmänna 

kommunikationen i gruvområdet, något som naturligtvis är eftersträvansvärt i en så pass 

komplex verksamhet som denna. Med detta sagt var själva informationsinsamlingen ett 

relativt simpelt moment när väl rätt personer var identifierade. 

På grund av gruvbrytningens komplexa natur var dock även tillgänglig produktionsdata 

långt ifrån ideal för projektets behov. Anläggningarna har kraftig variation på 

kontinuiteten i sin processinformation, mycket på grund av svårigheter att göra längre 

planer för en gruvverksamhet. Då arbetets syftade till att undersöka långsiktiga 

förändringar i materialflödet var bristen på likvärdigt långsiktig produktionsdata en 

kraftig begränsning för hur exakta resultat som kunde uppnås. Ett tydligt exempel på 

detta kan ses i Figur 23 gällande det teoretiskt satta totallagret för G1M Maurliden, som 

under delar av referenskörningen beräknas till nästan 400 000 ton. Detta är en i 

verkligheten och modellen omöjlig siffra att uppnå då den maximala kapaciteten för G1M-

malm är drygt 300 000 ton. Utan helt tillförlitlig grunddata är det svårt att bedöma 
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modellens beteende under alltför långa simulationstider, varför det huvudsakliga fokuset 

för simulationsanalyser bör ligga på scenarios med kortare tidsspann. 

Ett annat exempel på bristande referensdata är det faktum att flertalet beräknade 

börvärden i bland annat Figur 20 och Figur 21 stundtals visar på negativa lagernivåer, 

något som uppenbart inte kan vara korrekt. Under de tidsperioder där sådant beteende 

uppvisas i referens- och indatan bör således extra skepsis gällande de numeriska 

resultaten råda.  

6.3 Referenskörning och modellvaliditet 

Med ovanstående tillförlighetsproblem rörande rådatan konstaterat användes 

referenskörningsexperimentet för att bedöma modellens validitet med förhoppningen om 

ett stabilt beteende trots osäker indata. Resultatet syns tydligt i Figur 20 - Figur 23 där 

modellens utfall agerar samspelt med de teoretiskt beräknade börvärdena. I Figur 24 - 

Figur 27  syns att modellen sammanfaller fullständigt med börvärdena under drygt två 

månaders simulation, en tidsperiod där tillgänglig indata bedöms som relativt realistisk. 

Det intressanta är att även när referensdatan börjar bli otillförlitlig, så som med negativa 

lagernivåer, följer modellen målvärdenas förändringar, om än numeriskt förskjutna. 

Detta indikerar att modellens grundläggande mekanismer är korrekta men att 

simuleringen förutsätter realistiska och korrekta indata för att fungera helt optimalt. 

Detta är centralt för modellens trovärdighet och pekar på att simuleringen kan användas 

för andra sorters experiment med relativt stor validitet. Resultaten av referenskörningen 

indikerar således att modellen i stort är en valid representation av verklighetens 

materialflöde och att de största bristerna tycks finnas i den tillgängliga och använda 

referens- och ingångsdatan.  

6.4 Ψ-variationsexperiment, resultatanalys 

I och med bekräftelsen av modellens validitet och trovärdighet kan resultaten av övriga 

experiment analyseras med större legitimitet och tilltro. Detta avsnitt avser diskutera de 

tre utförda Ψ-variationsexperimenten och deras resultat i syfte att se vilka slutsatser som 

kan dras från sådana simulationer. 

Rävlidenimplementation, resultat och analys 

Syftet med detta experiment var att undersöka vilka konsekvenser som införandet av den 

nya gruvan G2R Rävliden har på malmflödet i Bolidenområdet, förutsatt att inga övriga 

förändringar görs i systemet. Det är således intressant att jämföra simuleringsutfallet 

med referenskörningen då Rävliden är den enda ingångsförändringen däremellan, och där 

eventuella skillnader i utgången bör kunna kopplas till Rävlidens introduktion till 

materialhanteringen. 

Vid närmare analys av referenskörningens Figur 20 - Figur 23 med respektive 

motsvarighet för G2R-experimentet (Figur 29 - Figur 32) kan det konstateras att 

simuleringskörningarna levererar i princip identiska resultat gällande totallagernivåerna 

i systemet. Vidare verkar modellen kunna hantera Rävlidens malm korrekt, att döma av 

Figur 33. Det är särskilt intressant att G2K Kribergs produktion inte verkar vara 

påverkad då G2K och G2R delar ovanjordslager, något som eventuellt kan bli en flaskhals 

ifall de båda gruvorna producerar alltför mycket samtidigt. Denna potentiella begränsning 

kan utforskas vidare i andra experiment genom denna modell. 
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Värt att notera är dock förändringen i Figur 28 relativt Figur 39 gällande belastningen i 

flödets transportmoment. Den ökade malmmängden och tillägget av en ny malmsort ökar 

utnyttjandegraden av lastbilsresursen med drygt tio procent och på vägningen och 

avlastningen med drygt fem procent. Även om samtliga dessa värden är långt under vad 

som kan bedömas som risknivåer ur ett flaskhalsperspektiv så visar detta vikten av att 

kontrollera alla aspekter av produktionsflödet, inte bara de övergripande och för 

experimentet huvudsakliga parametrarna. 

Minskad gruvproduktion, konsekvensanalys 

Denna simuleringskonfiguration kretsar kring hur väl systemets buffertar hanterar en 

plötslig nedgång i en gruvanläggning och hur övriga flödet responderar till denna 

förändring förutsatt att inga andra justeringar i systemet görs. Detta är av särskilt 

intresse då oväntade störningar är den naturlig del av gruvdrift och där förebyggande 

arbete är vitalt för att effektivt parera detta faktum. I detta experiment exemplifieras 

denna produktionsnedsättning genom att G1N Kankberg går ner till 70% av planerad 

produktion under en månads genom att Ψ-G1N sätts till 0,7 under denna tidsperiod. För 

att tydligt se konsekvenserna av just denna förändring jämförs simulationsresultaten med 

referenskörningens motsvarande grafer. 

Denna jämförelse mellan Figur 20 - Figur 23 och deras motsvarigheter under detta 

experiment, Figur 40 - Figur 43, visar att det endast är G1N:s totallager som påverkas av 

den applicerade justeringen. Detta indikerar att inga flaskhalsfenomen eller 

transportmässiga rubbningar uppstod i övriga systemet, och att det således endast 

behöver fokuseras på G1N Kankberg. Närmare sida-vid-sida-analys av Figur 20  och Figur 

40 visar att den huvudsakliga konsekvensen av nedsättningen är att malmbrist uppstår 

tidigare under experimentet, något som är helt väntat då simulationen aktivt genererar 

30% mindre G1N-malm relativt tidigt i körningen.  

Figur 44 är dock den graf som tillhandahåller de mest intressanta insikterna. Där 

illustreras tydligt det tidsmässiga förhållandet mellan produktionsnedsättningen och den 

faktiska malmbristen. Där kan det konstateras att totallagret av G1N-malm inte töms 

under själva produktionsdippen, dvs perioden då Ψ-G1N = 0,7. Tvärtom tycks buffertarna 

vara adekvata för att i stunden hantera denna relativt stora nedgång i malmproduktion. 

Detta stämmer dock inte om ett längre tidsperspektiv undersöks, och där det i Figur 44 

tydligt framgår att lagertömning sker först drygt tio dagar efter att Kankberg har återgått 

till normal drift med Ψ-G1N = 1. Detta illustrerar vikten av att hålla längsta möjliga 

tidshorisont under produktionsplanering då konsekvenserna av förändringar mycket väl 

kan bli uppenbara först vid en betydligt senare tidpunkt. Det i systemet bestående arvet 

av Ψ-nedsättningen får i detta exempel tydlig bieffekt först 10 dagar efter avslutat event, 

något som lätt missas om analysens tidsspann är alltför kortsiktigt. 

Multipla Ψ-förändringar, effekt- och sambandsanalys 

Genom applikationen av två delvis parallella Ψ-förändringar undersöker detta 

experiment hur systemets lager hanterar ett ökat tryck, som dessutom kommer från såväl 

en ökad gruvproduktion som minskad anrikning. Denna simulering syftar till att indikera 

som ett sådant scenario skulle kräva omedelbara åtgärder eller ifall flödets buffertar 

hanterar situationen i rådande konfiguration. För största tydlighet jämförs 

simulationsresultaten med referenskörningen. 



64 

 

För G1N och G2K innebär experimentets konfiguration överlag högre lagernivåer genom 

hela simulationen, något som tydliggörs vid jämförelse mellan Figur 20 och Figur 48 och 

mellan Figur 22 och Figur 50. I G1N:s fall på grund av minskat uttag i anrikningsverket 

och gällande G2K genom en kombination av ökad gruvproduktion och minskade 

processmöjligheter i anrikningsverket. Inga av dessa malmsorter slår dock i någon form 

av lagertak eller upplever andra flaskhalstendenser. Gällande G1M syns inga 

förändringar mellan referenskörning och experimentet (Figur 23 relativt Figur 51), något 

som härleds till att Maurliden inte bedriver någon gruvdrift före, under eller direkt efter 

den aktuella tidsperioden. Vidare verkar eventuella kvarvarande effekter av högre lager 

vara relativt små och inte påverka G1M:s totallager under simulationens senare delar. 

G1R Renströms beteende är det mest intressanta i denna simulation då experimentet 

uppnådde ett överlag bättre resultat än referenskörningen när det gäller differensen 

mellan målvärde och utfall för totallagret, något som klargörs vid analys av Figur 21 och 

Figur 49. Detta indikerar att anrikningsverkets produktionsplan för G1R kan vara lite väl 

aggressiv, och att anrikningsverkets lägre processtakt bättre matchar Renströms satta 

brytningsplan. Denna lärdom kan tas vidare i planeringsarbetet för synkroniseringen 

mellan gruvornas drift och anrikningsverkets processkampanjer.  

6.5 Kampanjmaximerande, resultat och simulationsanalys 

Denna experimentsstruktur vänder, som tidigare diskuterats, på modellens perspektiv 

och levererar en produktionsplan för anrikningsverket G1A, istället för att använda en 

sådan produktionsplan som del av modellindatan. Detta kan användas som verktyg i 

planeringsprocessen av anrikningsverkets produktionskampanjer genom att mata in 

gruvornas tilltänkta produktionsplaner och få föreslaget hur anrikningsverket bör lägga 

sina kampanjer för att få så få malmsortstyper som möjligt relativt en definierad 

dygnsproduktionstakt. 

Tabell 2 består av ett utdrag av simulationsresultatet, vars helhet återfinns i Bilaga 1. Då 

referenskörningen inte tillhandhåller utdata av denna typ är det svårt att relatera 

experimentets resultat med något annat som modellen har genererat. Vid jämförelse med 

anrikningsverkets faktiska produktionsplaner, som av företagssekretess inte tas med i 

denna rapport, kan det dock konstateras att den av experimentet föreslagna 

kampanjplanen ligger relativt nära verklighetens dito. Kampanjernas längd och 

malmkvantiteter är snarlika, även om det i verklighetens produktionsplan tas hänsyn till 

avsevärt fler parametrar än vad modellens förslag gör. Även om simulationen 

tillhandahåller ett långt ifrån perfekt kampanjplansförslag kan dess resultat likväl utgöra 

ett verktyg för grova kampanjskisser, något som med viss vidareutveckling av modellen 

kan vara till nytta för framtida planeringsarbeten. Oavsett är experimentet ytterligare ett 

exempel på potentiella användningsområden för diskreta eventsimuleringsmodeller 

såsom denna. 
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7. Slutsatser 

Som en del av inledningen till denna rapport klarlades projektets huvudsakliga 

frågeställningar och förhoppningen om att kunna besvara dessa under arbetets gång. 

Detta avsnitt avser närmare resonera kring hur väl ovan diskuterade experimentsresultat 

och övriga projektet besvarar dessa frågeställningar, samt vilka andra slutsatser som kan 

dras av arbetet som helhet. 

De tre huvudsakliga frågeställningarna kan ses som den röda tråden genom hela projektet 

och denna rapport. Genom konstruktionen av en DES-modell och flertalet däri 

genomförda experiment har sambanden mellan framförallt produktionsfluktuationer och 

lagernivåer i malmflödet undersökts och modellens validitet bekräftats. Genom 

konstruktionen av en referenskörning kan det konstateras att modellen mycket riktigt 

tycks bete sig på ett sätt som adekvat representerar verkligheten. Denna slutsats 

underbyggs ytterligare då övriga utförda experiment tycks agera realistiskt och ha en 

överlag rimlig respons till sina respektive ingångsdata och förutsättningar. 

Projektets första frågeställning rör sambandet mellan produktionsfluktuation och 

lagernivåer i Boliden gruvområdet, något som legat i centrum för stora delar av 

modellkonstruktionen. Genom etableringen och användningen av 

fluktuationskoefficienterna Ψ skapades en effektiv metod att simulera 

produktionsvariationer och därpå följande effekter. Såsom visat i ovanstående resultat- 

och diskussionsdel hanterar modellen mycket väl att tillhandahålla relevanta 

utgångsdata och skapa en god grund för vidare analyser. Frågeställningen kan således 

besvaras genom att konstatera att DES-modeller mycket riktigt tycks vara ett lämpligt 

verktyg för analysering av produktionsfluktuationers påverkan på lagernivåer i Boliden 

gruvområde. 

Nästpåföljande frågeställning hanterar undran över hur mycket processfakta som en 

DES-modell kan tillhandahålla angående den i dagsläget existerande infrastrukturen. 

Som framkommit under redogörelsen av modellkonstruktionen och genom redovisade 

experimentsresultat kan det konstateras att möjligheterna till att extrahera diverse 

flödesdata är mycket goda genom DES-modellen, något som Figur 28 bara är ett exempel 

på. Även flaskhalsfenomen och annat kan undersökas genom olika körningar i modellen, 

vilket som helhet bekräftar att diskreta eventsimuleringsmodeller mycket väl kan 

tillhandahålla och belysa produktionsinformation såsom utnyttjandegrad och 

flaskhalsrisker helt i linje med frågeställningens undran. 

Den sist ställda frågeställningen berör modellens förmåga att leverera beslutsunderlag 

och information rörande framtida scenarios och eventuella förändringar i dagens 

flödesstruktur. Det mest uppenbara exemplet inom detta ämnesområde är det utförda 

experimentet rörande implementationen av G2R Rävliden. Genom denna och snarlika 

simuleringar kan grova slutsatser kring bland annat G2R:s produktionsmässiga 

förhållande till G2K dras, något som kan användas för vidare undersökningar av 

eventuella utökningar av deras gemensamma ovanjordslager. Ett annat exempel rör 

experiment som stresstestar systemets lager för att bland annat se hur länge normal 

produktion kan uppehållas med dagens lagerkapaciteter, samt hur hypotetiska 

kapacitetsutökningar kan förbättra flödets stabilitet vid sådana abnorma situationer. Då 

dessa bara är två av många möjliga undersökningar som modellen kan erbjuda kan 

frågeställningen mycket väl besvaras jakande, DES-modeller kan i högsta grad användas 

för att tillhandahålla beslutsunderlag gällande infrastrukturmässiga förändringar. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att den överhängande frågan som binder ihop hela 

projektet gäller om DES-modeller överhuvudtaget är relevanta som verktyg att använda 

i en verksamhet så som den i Bolidens gruvområde. Såvitt detta examensarbete kan 

konstatera är svaret utan större tvekan ja, diskret eventsimulering har definitivt en roll i 

den kontinuerliga strävan efter ökad förståelse för flödesbeteenden på systemnivå. 

Förutsatt att användaren tillhandahåller realistisk indata verkar DES-modeller kunna 

bidra med värdefulla insikter, varav vissa nästintill unika till denna typ av 

simuleringsverktyg och analysmetoder. Den viktigaste lärdomen från detta 

examensarbete är dock vikten av mycket god kommunikation mellan uppdragsgivare, 

modellkonstruktör och övriga involverade parter, något som är vitalt för att 

simuleringsprojekt såsom detta ska kunna leverera resultat som är relevanta, trovärdiga 

och insiktsgivande. 

8. Förslag på vidare studier 

Då detta examensarbete fokuserat malmflödena ovanjord vore en intressant 

vidareutveckling en systemexpansion under jord. Kan DES-modeller modellera och 

simulera de oregelbundna och logiskt komplexa rutinerna som gruvbrytning innebär, och 

kan materialflödet mellan alla arbetsmoment i själva gruvan analyseras? Vidare vore det 

av intresse att mer djupgående titta på förhållandena mellan gruvlagerna och 

anrikningsverkets malmlager. I denna studie har fokus legat på malmtypernas totallager, 

men hur ser egentligen fördelningen ut före och efter lastbilstransporterna? Kan 

transportsystemet undersökas och optimeras med hjälp av snarlika diskreta 

eventsimuleringar? Slutligen rekommenderas fortsatta experiment med exempelvis helt 

hypotetiskt framtagna produktionsplaner för att bekräfta DES-modellerna förmåga att 

tillhandahålla relevanta och trovärdiga prognoser om produktionsutfall och andra 

parametrar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Simulationsresultat, kampanjmaximerande 

Detaljerna rörande konfigurationen av denna specifika experimentskörning redovisas 

under rapportens resultatdel. 

 G1A Utfall     

 G1N G1R G2K G1M G2R 

2016-01-04 2496 0 2496 0 0 

2016-01-05 2496 0 2496 0 0 

2016-01-06 2496 0 2496 0 0 

2016-01-07 1992 0 1992 0 0 

2016-01-08 1992 0 1992 0 0 

2016-01-09 1992 0 1992 0 0 

2016-01-10 1992 0 1992 0 0 

2016-01-11 1992 0 1992 0 0 

2016-01-12 1992 0 1992 0 0 

2016-01-13 1992 0 1992 0 0 

2016-01-14 1992 0 1992 0 0 

2016-01-15 1992 0 1992 0 0 

2016-01-16 1992 0 1992 0 0 

2016-01-17 1992 0 1992 0 0 

2016-01-18 1992 0 1992 0 0 

2016-01-19 1992 0 1992 0 0 

2016-01-20 1992 0 1992 0 0 

2016-01-21 1992 0 1992 0 0 

2016-01-22 1992 0 1992 0 0 

2016-01-23 1992 0 1992 0 0 

2016-01-24 332 1660 1992 0 0 

2016-01-25 0 1992 1992 0 0 

2016-01-26 0 1992 1992 0 0 

2016-01-27 0 1992 1992 0 0 

2016-01-28 0 1992 1992 0 0 

2016-01-29 0 1992 1992 0 0 

2016-01-30 0 1992 1992 0 0 

2016-01-31 0 1992 1992 0 0 

2016-02-01 0 1992 1992 0 0 

2016-02-02 0 1992 1992 0 0 

2016-02-03 0 1992 1992 0 0 

2016-02-04 0 1992 1992 0 0 

2016-02-05 0 1992 1992 0 0 

2016-02-06 0 1992 1992 0 0 
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2016-02-07 0 1992 1992 0 0 

2016-02-08 0 2496 2496 0 0 

2016-02-09 0 2496 2496 0 0 

2016-02-10 0 2496 2496 0 0 

2016-02-11 0 2496 2496 0 0 

2016-02-12 0 2496 2496 0 0 

2016-02-13 0 2496 2496 0 0 

2016-02-14 0 2496 2496 0 0 

2016-02-15 0 2496 2496 0 0 

2016-02-16 0 2496 2496 0 0 

2016-02-17 0 2496 2496 0 0 

2016-02-18 0 2496 2496 0 0 

2016-02-19 0 2496 2496 0 0 

2016-02-20 2496 0 2496 0 0 

2016-02-21 2496 0 2496 0 0 

2016-02-22 2496 0 2496 0 0 

2016-02-23 2496 0 2496 0 0 

2016-02-24 2496 0 2496 0 0 

2016-02-25 2496 0 2496 0 0 

2016-02-26 2496 0 2496 0 0 

2016-02-27 2496 0 2496 0 0 

2016-02-28 2496 0 2496 0 0 

2016-02-29 2496 0 2496 0 0 

2016-03-01 2496 0 2496 0 0 

2016-03-02 2496 0 2496 0 0 

2016-03-03 2496 0 2496 0 0 

2016-03-04 2496 0 2496 0 0 

2016-03-05 2496 0 2496 0 0 

2016-03-06 2496 0 2496 0 0 

2016-03-07 2496 0 2496 0 0 

2016-03-08 2496 0 2496 0 0 

2016-03-09 2496 0 2496 0 0 

2016-03-10 2496 0 2496 0 0 

2016-03-11 2496 0 2496 0 0 

2016-03-12 2496 0 2496 0 0 

2016-03-13 2496 0 2496 0 0 

2016-03-14 2496 0 2496 0 0 

2016-03-15 2496 0 2496 0 0 

2016-03-16 1248 1248 2496 0 0 

2016-03-17 0 2496 2496 0 0 

2016-03-18 0 2496 2496 0 0 
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2016-03-19 0 2496 2496 0 0 

2016-03-20 0 2496 2496 0 0 

2016-03-21 0 2496 2496 0 0 

2016-03-22 0 2496 2496 0 0 

2016-03-23 0 2496 2496 0 0 

2016-03-24 0 2496 2496 0 0 

2016-03-25 0 2496 2496 0 0 

2016-03-26 0 2496 2496 0 0 

2016-03-27 0 2496 2496 0 0 

2016-03-28 0 2496 2496 0 0 

2016-03-29 0 2496 2496 0 0 

2016-03-30 0 2496 2496 0 0 

2016-03-31 0 2496 2496 0 0 

2016-04-01 1872 624 624 1872 0 

2016-04-02 2496 0 0 2496 0 

2016-04-03 2496 0 0 2496 0 

2016-04-04 2496 0 0 2496 0 

2016-04-05 2496 0 0 2496 0 

2016-04-06 2496 0 0 2496 0 

2016-04-07 2496 0 0 2496 0 

2016-04-08 2496 0 0 2496 0 

2016-04-09 2496 0 0 2496 0 

2016-04-10 2496 0 0 2496 0 

2016-04-11 2496 0 0 2496 0 

2016-04-12 2496 0 0 2496 0 

2016-04-13 2496 0 0 2496 0 

2016-04-14 2496 0 0 2496 0 

2016-04-15 2496 0 0 1118 0 

2016-04-16 2496 0 0 0 0 

2016-04-17 2496 0 0 0 0 

2016-04-18 2496 0 0 1739 0 

2016-04-19 2496 0 0 1739 0 

2016-04-20 1976 0 520 1739 0 

2016-04-21 0 0 2496 1739 0 

2016-04-22 0 0 2496 0 0 

2016-04-23 0 0 2496 0 0 

2016-04-24 0 0 2496 0 0 

2016-04-25 0 0 2496 1739 0 

2016-04-26 0 0 2496 1739 0 

2016-04-27 0 0 2496 1786 0 

2016-04-28 0 0 2496 1692 0 
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2016-04-29 0 0 2496 0 0 

2016-04-30 0 0 2496 0 0 

2016-05-01 0 0 2496 0 0 

2016-05-02 0 0 2496 1739 0 

2016-05-03 0 0 2496 1739 0 

2016-05-04 0 0 2496 1739 0 

2016-05-05 0 0 2496 1692 0 

2016-05-06 0 0 2496 0 0 

2016-05-07 0 0 2496 0 0 

2016-05-08 0 0 2496 0 0 

2016-05-09 0 0 2496 1692 0 

2016-05-10 0 0 2496 1692 0 

2016-05-11 0 0 2496 1739 0 

2016-05-12 0 0 2496 1739 0 

2016-05-13 0 0 2496 0 0 

2016-05-14 0 0 2496 0 0 

2016-05-15 0 0 2496 0 0 

2016-05-16 0 0 2496 1739 0 

2016-05-17 0 0 2496 1739 0 

2016-05-18 0 0 2496 1739 0 

2016-05-19 0 0 2496 1692 0 

2016-05-20 0 0 2496 0 0 

2016-05-21 0 0 2496 0 0 

2016-05-22 0 0 2496 0 0 

2016-05-23 0 0 2496 1739 0 

2016-05-24 0 0 2496 1739 0 

2016-05-25 0 0 2496 1692 0 

2016-05-26 0 0 2496 1739 0 

2016-05-27 0 0 2496 0 0 

2016-05-28 0 0 2496 0 0 

2016-05-29 0 0 2496 0 0 

2016-05-30 0 0 2496 1739 0 

2016-05-31 0 0 2496 1739 0 

2016-06-01 0 0 2496 1739 0 

2016-06-02 0 0 2496 1739 0 

2016-06-03 0 0 2496 0 0 

2016-06-04 0 0 2496 0 0 

2016-06-05 0 0 2496 0 0 

2016-06-06 0 0 2496 1739 0 

2016-06-07 0 0 2496 1739 0 

2016-06-08 0 0 2496 1739 0 
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2016-06-09 0 0 2496 1739 0 

2016-06-10 0 0 2496 0 0 

2016-06-11 0 0 2496 0 0 

2016-06-12 0 0 2496 0 0 

2016-06-13 0 0 2496 1739 0 

2016-06-14 0 0 2496 1692 0 

2016-06-15 0 0 2496 1692 0 

2016-06-16 0 0 2496 1739 0 

2016-06-17 0 0 2496 0 0 

2016-06-18 0 2184 312 0 0 

2016-06-19 0 2496 0 0 0 

2016-06-20 0 2496 0 1739 0 

2016-06-21 0 2496 0 1739 0 

2016-06-22 0 2496 0 1692 0 

2016-06-23 0 2496 0 1739 0 

2016-06-24 0 2496 0 0 0 

2016-06-25 0 2496 0 0 0 

2016-06-26 0 2496 0 0 0 

2016-06-27 0 2496 0 1739 0 

2016-06-28 0 2496 0 1739 0 

2016-06-29 0 2496 0 1739 0 

2016-06-30 0 2496 0 1739 0 

2016-07-01 0 2496 0 0 0 

2016-07-02 0 2496 0 0 0 

2016-07-03 0 2496 0 0 0 

2016-07-04 0 2496 0 611 0 

2016-07-05 0 2496 0 658 0 

2016-07-06 0 2496 0 799 0 

2016-07-07 0 2496 0 846 0 

2016-07-08 0 2496 0 0 0 

2016-07-09 0 2496 0 0 0 

2016-07-10 0 2496 0 0 0 

2016-07-11 0 2496 0 799 0 

2016-07-12 0 2496 0 1034 0 

2016-07-13 0 2496 0 1504 0 

2016-07-14 0 2496 0 1692 0 

2016-07-15 0 2496 0 0 0 

2016-07-16 0 2496 0 0 0 

2016-07-17 0 2496 0 0 0 

2016-07-18 0 2496 0 1739 0 

2016-07-19 0 2496 0 1739 0 
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2016-07-20 0 2496 0 1739 0 

2016-07-21 0 2496 0 1739 0 

2016-07-22 0 2496 0 0 0 

2016-07-23 0 2496 0 0 0 

2016-07-24 0 2496 0 0 0 

2016-07-25 1352 1144 0 1739 0 

2016-07-26 2496 0 0 1739 0 

2016-07-27 2496 0 0 1739 0 

2016-07-28 2496 0 0 1739 0 

2016-07-29 2496 0 0 0 0 

2016-07-30 2496 0 0 0 0 

2016-07-31 2496 0 0 0 0 

2016-08-01 2496 0 0 1739 0 

2016-08-02 2496 0 0 1739 0 

2016-08-03 2496 0 0 1739 0 

2016-08-04 2496 0 0 1739 0 

2016-08-05 2496 0 0 0 0 

2016-08-06 2496 0 0 0 0 

2016-08-07 2496 0 0 0 0 

2016-08-08 2496 0 0 1739 0 

2016-08-09 2496 0 0 1739 0 

2016-08-10 2496 0 0 1692 0 

2016-08-11 2496 0 0 1692 0 

2016-08-12 2496 0 0 0 0 

2016-08-13 2496 0 0 0 0 

2016-08-14 2496 0 0 0 0 

2016-08-15 2496 0 0 1739 0 

2016-08-16 2496 0 0 1739 0 

2016-08-17 2496 0 0 1739 0 

2016-08-18 2496 0 0 1786 0 

2016-08-19 2496 0 0 0 0 

2016-08-20 2496 0 0 0 0 

2016-08-21 2496 0 0 0 0 

2016-08-22 2496 0 0 1739 0 

2016-08-23 2496 0 0 1739 0 

2016-08-24 2496 0 0 1739 0 

2016-08-25 2496 0 0 1786 0 

2016-08-26 2496 0 0 0 0 

2016-08-27 2496 0 0 0 0 

2016-08-28 2496 0 0 0 0 

2016-08-29 2496 0 0 1739 0 
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2016-08-30 2496 0 0 1692 0 

2016-08-31 2496 0 0 1739 0 

2016-09-01 2496 0 0 1739 0 

2016-09-02 2496 0 0 0 0 

2016-09-03 2496 0 0 0 0 

2016-09-04 2496 0 0 0 0 

2016-09-05 2496 0 0 1739 0 

2016-09-06 2496 0 0 1739 0 

2016-09-07 2496 0 0 1739 0 

2016-09-08 2496 0 0 1739 0 

2016-09-09 2496 0 0 0 0 

2016-09-10 2496 0 0 0 0 

2016-09-11 2496 0 0 0 0 

2016-09-12 416 0 2080 1739 0 

2016-09-13 0 0 2496 1739 0 

2016-09-14 0 0 2496 1739 0 

2016-09-15 0 0 2496 1739 0 

2016-09-16 0 0 2496 0 0 

2016-09-17 0 0 2496 0 0 

2016-09-18 0 0 2496 0 0 

2016-09-19 0 0 2496 1692 0 

2016-09-20 0 0 2496 1739 0 

2016-09-21 0 0 2496 1739 0 

2016-09-22 0 0 2496 1739 0 

2016-09-23 0 0 2496 0 0 

2016-09-24 0 0 2496 0 0 

2016-09-25 0 0 2496 0 0 

2016-09-26 0 0 2496 1739 0 

2016-09-27 0 0 2496 1739 0 

2016-09-28 0 0 2496 1739 0 

2016-09-29 0 0 2496 1739 0 

2016-09-30 0 0 2496 0 0 

2016-10-01 0 0 2496 0 0 

2016-10-02 0 0 2496 0 0 

2016-10-03 0 0 2496 376 0 

2016-10-04 0 0 2496 423 0 

2016-10-05 0 0 2496 470 0 

2016-10-06 0 0 2496 423 0 

2016-10-07 0 0 2496 0 0 

2016-10-08 0 0 2496 0 0 

2016-10-09 0 0 2496 0 0 
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2016-10-10 0 0 2496 470 0 

2016-10-11 0 0 2496 470 0 

2016-10-12 0 0 2496 517 0 

2016-10-13 0 0 2496 517 0 

2016-10-14 0 0 2496 0 0 

2016-10-15 0 0 2496 0 0 

2016-10-16 0 0 2496 0 0 

2016-10-17 0 0 2496 376 0 

2016-10-18 0 0 2496 376 0 

2016-10-19 0 0 2496 376 0 

2016-10-20 0 0 2496 376 0 

2016-10-21 0 0 2496 0 0 

2016-10-22 0 0 2496 0 0 

2016-10-23 0 0 2496 0 0 

2016-10-24 0 0 2496 376 0 

2016-10-25 0 0 2496 376 0 

2016-10-26 0 0 2496 376 0 

2016-10-27 0 0 2496 376 0 

2016-10-28 0 0 2496 0 0 

2016-10-29 0 0 2496 0 0 

2016-10-30 0 0 2496 0 0 

2016-10-31 0 0 2496 376 0 

2016-11-01 0 0 2496 376 0 

2016-11-02 0 0 2496 376 0 

2016-11-03 0 0 2496 376 0 

2016-11-04 0 0 2496 0 0 

2016-11-05 0 0 2496 0 0 

2016-11-06 0 0 2496 0 0 

2016-11-07 0 0 2496 376 0 

2016-11-08 0 0 2496 376 0 

2016-11-09 0 0 2496 376 0 

2016-11-10 0 0 2496 376 0 

2016-11-11 0 0 2496 0 0 

2016-11-12 0 0 2496 0 0 

2016-11-13 0 0 2496 0 0 

2016-11-14 0 0 2496 376 0 

2016-11-15 0 0 2496 470 0 

2016-11-16 0 0 2496 517 0 

2016-11-17 0 0 2496 517 0 

2016-11-18 0 0 2496 0 0 

2016-11-19 0 0 2496 0 0 
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2016-11-20 0 0 2496 0 0 

2016-11-21 0 0 396 0 0 

2016-11-22 0 0 0 0 0 

2016-11-23 0 0 0 0 0 

2016-11-24 0 0 0 0 0 

2016-11-25 0 0 0 0 0 

2016-11-26 0 0 0 0 0 

2016-11-27 0 0 0 0 0 

2016-11-28 0 0 0 0 0 

2016-11-29 0 0 0 0 0 

2016-11-30 0 0 0 0 0 

2016-12-01 0 0 0 0 0 

2016-12-02 0 0 0 0 0 

2016-12-03 0 0 0 0 0 

2016-12-04 0 0 0 0 0 

2016-12-05 0 0 0 0 0 

2016-12-06 0 0 0 0 0 

2016-12-07 0 0 0 0 0 

2016-12-08 0 0 0 0 0 

2016-12-09 0 0 0 0 0 

2016-12-10 0 0 0 0 0 

2016-12-11 0 0 0 0 0 

2016-12-12 0 0 0 0 0 

2016-12-13 0 0 0 0 0 

2016-12-14 0 0 0 0 0 

2016-12-15 0 0 0 0 0 

2016-12-16 0 0 0 0 0 

2016-12-17 0 0 0 0 0 

2016-12-18 0 0 0 0 0 

2016-12-19 0 0 0 0 0 

2016-12-20 0 0 0 0 0 

2016-12-21 0 0 0 0 0 

2016-12-22 0 0 0 0 0 

2016-12-23 0 0 0 0 0 

2016-12-24 0 0 0 0 0 

2016-12-25 0 0 0 0 0 

2016-12-26 0 0 0 0 0 

2016-12-27 0 0 0 0 0 

2016-12-28 0 0 0 0 0 

2016-12-29 0 0 0 0 0 

2016-12-30 0 0 0 0 0 

 


