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Kvalificerade konsulttjänster 
till gruv-, energi- och byggföretag



Affärsidé och Mål
Affärsidé
PRiMAB (ProjektResurs i Malmfälten 
AB) erbjuder kvalificerade konsult- 
tjänster inom projektledning, arbets-
platsledning och miljö till gruvin-
dustrin, främst i Skandinavien. Vi 
eftersträvar optimerade, arbetsmiljö-
säkra och klimatsmarta lösningar som 
stärker kundens affär både i det korta 
och i det långa perspektivet. 

Det 
handlar om 
funktion, tid 
och kostnad
Målet är att optimera projektens 
funktionskrav, tidplaner och kostnader 
och därigenom uppfylla och gärna 
överträffa kundens förväntningar på 
slutresultatet. Detta uppnår vi genom 
vår goda kännedom om gruvindustrin 
och våra kunders värdekedjor. Vi har 
bred erfarenhet genom medverkan i 
ett flertal av gruvindustrins kapacitets-
utbyggnader det senaste decenniet, 
bland annat i förädlingsverk och gru-
vor hos Boliden Mineral AB och LKAB.

Företaget
Historik
Företaget grundades 2002 av 
Bengt G Flyckt, då under namnet BF 
Företagsutveckling. I början bestod verksamheten av blandade 
projekt till tillverkningsindustrin men i och med den kraftiga 
expansionen inom gruvindustrin kom verksamheten att allt-
mer fokusera på denna bransch där Bengt har sina rötter.
Företaget har sedan starten kännetecknats av expansion i 
”lagom takt” kombinerat med god lönsamhet.

Klimatsmarta lösningar
Vi hjälper vår beställare i sin strävan att hitta energieffektiva och kli-
matsmarta lösningar, både under byggtiden och under anläggningens 
drifttid. I dagens läge är gruvföretagen certifierade och kontrollerade 
av oberoende tredjepartsorgan när det gäller totalt kvalitetstänkande, 
miljöansvar och effektiv energianvändning. Att gruvverksamhet har 
stor påverkan på omgivande miljön går inte att komma ifrån, men det 
går att hitta lösningar som minimerar de negativa effekterna under 
drifttiden och som möjliggör att återställa den ursprungliga miljön 
efter gruvans nedläggning.

Vi är väl förtrogna med gruvföretagens processer och våra 
kompetensområden omfattar mekanik, väg- och vatten, VVS 
samt el- och styrteknik.

Vi är flexibla och anpassar vår storlek till aktuella uppdrag och 
jobbar gärna i nätverkssamarbete.



Arbetsplatsledning
Vi planerar, styr och följer upp:
•  Etablering och avetablering av kontor och 
 manskapsutrymmen för byggprojekt
•  VVS och IT för tillfälliga anläggningar
•  Vägar och upplagsytor
•  Vägunderhåll, snöröjning, dammbekämpning
•  Byggvärme och tillfällig elkraft
•  Källsortering, avfallshantering
•  Inkommande och utgående transporter, materialhantering

Miljötjänster
•  Hydrografisk kartläggning av dammar, slambassänger, 
 vattenfyllda gruvor, sjöar och älvar.
•  Provtagning i mark, sediment och vatten.
•  Flödesmätning i rör, diken och älvar. Enstaka mätningar 
 och fasta installationer.
•  Genomförande av försöksprogram och projekt.

Projektledning
Vi utför kundspecifika uppdrag inom:
• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Samordning av arbetsmiljöfrågor (BAS-ansvarig)
• Förstudier
• Teknisk dokumentation

Arbetsmetod
PRiMAB använder, liksom de viktigaste kunderna, Praktisk 
ProjektStyrning (PPS) som grundläggande metod för styrning 
av projekt. Metoden är utvecklad av Tieto Enator och ger våra 
tjänster en extra kvalitetsstämpel.

Våra tjänster
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Projekt vi medverkat i
• Kapacitetsinvesteringar i befintliga 
 malmförädlingsverk

• Investering i nya malmförädlingsverk

• Mark- och vägarbeten

• Bergspel, bandtransportörlinjer

• Fjärrlastning i underjordsgruvor

• Nivåmätning i silos, cisterner, bergfickor 
 och schakt

• Säkerhetssystem i gruvor

• Ventilationsanläggningar

• System för processvatten och deponi 
 av anrikningssand

• Reningsanläggningar för processvatten

• Dricksvatten- och avloppssystem

• Förberedelser för öppning av nya gruvor

• Efterbehandling av gruvområden

• Hydrografiska kartläggningar

• Försökskampanjer på miljöområdet


