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Pressmeddelande från Epiroc AB 
19 december 2018 

Epiroc och Ericsson samarbetar för att optimera trådlös teknik 
för gruvor   

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin, har 
tecknat ett samarbetsavtal med ledande kommunikationsteknikleverantör Ericsson för att gemensamt 
hjälpa gruvbolag att erhålla optimal trådlös anslutning i sin verksamhet genom LTE- och 5G-teknik.  

Gruvbolag strävar alltmer mot att digitalisera och automatisera sin verksamhet för att öka produktiviteten, 
stärka operatörernas säkerhet och sänka kostnaderna. Detta inkluderar till exempel fjärrstyrning av maskiner 
från ett kontrollrum och insamling av maskiners produktionsdata för att optimera användningen av 
utrustningen. Detta skapar ett behov av pålitlig, högpresterande trådlös anslutning vid gruvorna. Epiroc och 
Ericsson har kommit överens om att arbeta tillsammans för att erbjuda gruvkunder de högpresterande mobila 
tekniklösningarna LTE (Long-Term Evolution) och 5G.   

“Vi är glada att samarbeta med Ericsson så att våra gruvkunder kan få den mest tillförlitliga och 
högpresterande trådlösa anslutningen som är möjlig”, säger Helena Hedblom, Epirocs Chef Gruv och 
Infrastruktur. “Detta är ett viktigt steg i vårt pågående arbete för att säkerställa att gruvkunderna får alla 
fördelar, inklusive högre produktivitet och bättre säkerhet, som möjliggörs genom digitalisering och 
automatisering”.  

 
Vid Epirocs kontrolltorn i Örebro kan kunder utforska och utveckla effektiva lösningar inom automation och 
informationshantering för sin gruvverksamhet.  

“Mobilteknologi och införandet av 5G är avgörande för att realisera det fulla värdet av digitalisering och 
automatisering för smarta industrier”, säger Åsa Tamsons, Senior Vice President, chef för affärsområdet 
Technologies & New Businesses, Ericsson. “Detta kommer att öppna upp för nya affärsmodeller och 
ekosystem för gruvindustrin, telekomleverantörer på respektive marknader och Ericsson. Genom att 
kombinera vår expertis inom trådlös uppkoppling med Epirocs ledande teknik inom gruvutrustning kommer vi 
att säkerställa stabil och säker gruvdrift, vilket leder till ökad nyttjandegrad, förbättrad produktivitet och lägre 
kostnader”.  

Viktiga fördelar med LTE- och 5G-lösningar jämfört med andra trådlösa lösningar inkluderar bättre täckning, 
högre tillförlitlighet och starkare säkerhet, särskilt när maskiner befinner sig i samma område och delar 
information. Tekniken, som gäller både för underjordsgruvor och dagbrott, har redan testats på Epirocs 
maskiner vid bolagets testgruva i Kvarntorp. Ytterligare testning kommer att göras innan lösningarna 
tillhandahålls för kunderna.  

http://www.epirocgroup.com/se
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För mer information kontakta: 

Ola Kinnander, Epiroc Presschef  
media@epiroc.com 
070 347 2455 

Helena Hedblom,  
Epiroc Chef Gruv och Infrastruktur  
010 755 0000  
 

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och 

tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och 

förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade 

medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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