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NYhETER SID 2–3

”Rena järnröntgen”, säger Magnus Stafstedt, forskare, Malmberget, sedan pelletens inre liv kartlagts i detalj.  FoTo: MAuRITz MAGNussoN

ARvid ÅhRbeRg: Rymden 
lockade mig till gruvan                           
                 GÄsTKRÖNIKAN SID 13

miljoner kubikmeter  
vatten ska pumpas  
bort i Leveäniemi.

NYhETER Sid 11

30 Titta in i Kirunas nya stadshus
så ska det nya stadshuset i 
Kiruna bli, ett hus med öppna 
lösningar i flera plan som ska 
bära med sig arvet av nuvaran-
de hus. Nu kan du se arkitekt-
skisserna som visar interiörerna 
och planlösningen.

 NYhETER Sid 4

I huvudet 
på en pellet
Följ med till nya forskningscentret i Malmberget

där nya anläggningar byggs för att vässa framtidens 
järnmalmsprodukter. REpoRTAGE Sid 8–9

ForsKnIng I FramKanT:

Utvecklar ungas kompetens
LKAB Akademi finansierar  
forskning på Luleå tekniska 
universitet som ska utveckla  
nya metoder för att bättre  
ta tillvara ungdomars kompe-
tens. 4,3 miljoner satsas  
under tre år i projektet.

 NYhETER Sid 5

så ska damningen minskas
I Svappavaara installeras i höst en 18 meter hög dammsugare vid 
krossanläggningen för att omhänderta dammet som processen 
skapar. En kombination av vattenkanoner och tolv dammsugar-
munstycken ska dämpa spridningen.

– Vi har satsat stora pengar på denna åtgärd. Det är en teknik som 
vi tror mycket på och LKAB har redan tre referensanläggningar  
i drift, säger Bert Peltovuoma, projektledare, LKAB. 
 NYhETER Sid 7
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NYHETER
Tipsa oss!
hör av dig med nyhetstips till
info@lkab.com
eller 0771-76 00 00

60 procent av all utrustning för under-
jordsbrytning av gruvor exporteras 
från sverige. Källa: sweMin

Programmet är nästan en egen genre; nördig vetenskap möter nyfiken storstadskille, 
med fickan full av skämt. det paketet är en lyckad kombination. i kvällens avsnitt följde 
Felix herngren med ingenjören Arvid Åhrberg på LKAb ner i gruvan i Kiruna.
MARIA NÄsLuND I ExpREssEN oM FELIx sTÖR EN INGENjÖR

VD 
LARS-ERIC
AARO

på hösten ska  
huset ses om
Hösten har kommit på riktigt och det 

är dags att göra sig redo för vintern. 
Vi är många som ser fram mot snö 

och allt som årstiden kan erbjuda här uppe. 
För mig och min familj är det en av anled-
ningarna till att vi vill bo i Norrbotten, vi 
njuter av de fyra årstiderna. Jag är nog per-
sonen som tycker det är skönt att ta på sig 
en tröja. På hösten ser man också om huset 
inför den kalla årstiden och fyller förråden 
med kött, bär och ved. På LKAB gör vi på sätt 
och vis detsamma.

Hösten på LKAB betyder verksamhetspla-
nering på alla arbetsplatser och sen avslutas 
detta arbete med att vi gör en budget för 
2014. Järnmalmsmarknaden har under de 

senaste månaderna fått en 
uppryckning. Efterfrågan 
är bättre, det är ont om 
pellets i Europa och Mel-
lanöstern, till och med i 
Kina. Det är bra för LKAB. 
Priserna har gjort ett litet 
ryck uppåt, men långsik-
tigt kommer det inte att 
hålla. Våra kunder köper 
allt vi kan leverera och vi 

levererar vårt första båt till den nya mark-
naden USA, vilket är mycket positivt. LKAB 
minskar risk geografiskt genom ha kunder 
på en ny kontinent. 

Allt detta är positivt, efterfrågan på järn-
malm är inte LKABs långsiktiga problem. 
Vårt problem är att våra stora konkurrenter 
ökar sin produktion, det kommer ut mer 
järnmalm i världen! Vad innebär det? Järn-
malmspriset sjunker när utbudet överstiger 
efterfrågan. Detta är vår enskilt största 
utmaning för LKAB.

Så hur ska vi kunna stå oss i konkurrensen? 
Vi kan inte kriga med priset, det är vi allde-
les för små för med våra cirka två procent av 
världsmarknaden. Det vi måste göra är att 
hålla våra kostnader i schack, för i takt med 
att priserna dalar kommer de järnmalms-
producenter som har högsta kostnaderna 
att slås ut. För att klara sig måste man vara 
bland de 50 procent som har den lägsta pro-
duktionskostnaden. Därför har vi igångsatt 
ett stort arbete med kostnadseffektivise-
ringar, för att uthålligt klara av framtida 
åtaganden.

Det är viktigt att vi i vårt budgetarbete har 
stort fokus på vårt interna förbättringsar-
bete. Genom att ha starkt fokus på att hålla 
en hög tillgänglighet i våra anläggningar så 
producerar vi på hög nivå och kan leverera 
enligt kundernas önskemål. Detta är en del 
av vårt förbättringsarbete, att uppfylla kun-
dens löften om leverans. 

Framtiden består av att generera tillräckligt 
ekonomiskt överskott i kassan så vi bland 
annat kan fortsätta investera i ett större och 
starkare LKAB, stå för samhällsomvandlings-
kostnaderna inklusive utdelningar till våra 
ägare, som ju är alla människor i Sverige.

En frisk och klar fri-
luftshöst till er alla!
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exempel på projekt:
• uppgradering av Lundbergsschaktet i Narvik:  
 300 miljoner kr.
• Ny tillsatsmedelshantering i Narvik: 300 miljoner kr.
• Ny järnväg i Kiruna: 1 850 miljoner kr.
• Nya dammar i Kiruna: 600 miljoner kr.
• 4 nya lok och 5 nya vagnsätt: 1 100 miljoner kr.
• Nya gruvmaskiner i Kiruna: 400 miljoner kr.
• Nya gruvmaskiner i Malmberget: 200 miljoner kr.
• 150 nya bostäder Luossavaara i Kiruna: 250 miljoner kr.
• Tömning av Leveäniemi, svappavaara: 150 miljoner kr.

”De är säkra betalare och har många projekt”
LULEÅ. För Magnus Juntti, 
regionchef på industri-
serviceföretaget Empower 
i Luleå, är Malmfälten en 
viktig marknad.
 – Det är där som de stora 
investeringarna sker i dag, 
så det är inte så konstigt. 

Empower är ett företag som 
jobbar med industriservice, 
olika uppdrag och underhåll. 
Magnus Juntti, regionchef, 
berättar att de utför många 
svetsjobb och monteringar av 
industrianläggningar. Framfö-
rallt i Malmfälten.

– Vi har gjort jobb under 
många år i Malmfälten och 
med LKAB som kund, vi mon-
terade till exempel MK3. På 
senare år har vi bland annat 
jobbat i Narvik och satt upp 
siloanläggningar. Vi har folk 
på plats just nu i Svappavaara 
som jobbar med processrör 
kring rökgasreningen.

Hur skulle du säga att det 
fungerar för er som entrepre-
nör att arbeta med LKAB?

– Det är en mycket bra 
kund. Vi har ett gott samarbe-
te. De är väldigt lätta att ha att 
göra med, det är enkla diskus-
sioner. Okomplicerat. 

Att de är så stora, kan det 
kanske upplevas som att  
de kan domdera och styra 
och ställa?

– Ska man vara ärlig så är 
dom väldigt snälla. Det är ing-
et de använder mot oss i alla 
fall. De är mycket tillmötesgå-
ende. LKAB är säkra betalare 
och har många projekt så det 
är en drömkund i allt väsent-
ligt. Vi gör projekt för projekt. 
Det är förfrågan och offert 

Investeringar i Malmfälten skapar het marknad för entreprenörer

och upphandling. Vi tävlar om 
varje projekt, det finns inga 
garantier.

Empower är baserade i 
Luleå, hur fungerar det att 
jobba mot Malmfälten  
från kusten?

– Det är svårt att etablera 
sig i Malmfälten, även om det 
hade varit en fördel för oss. 
Det är överhettat där uppe. 
Svårt att behålla folk och få 
till en etablering. Men, det 
är i dag en arbetskraftbrist 
i Malmfälten så den här dis-
tanslösningen måste nog ock-
så till. Och prisnivåerna är bra 
så det fungerar även för oss 
som har resekostnader.

Vad skulle krävas för att  
ni skulle etablera er i  
Malmfälten, om du fick 
önska dig något?

– Kanske att de skulle börja 
köpa underhåll och drift på 
längre avtal, lägga ut mer av 
det på underleverantörer. Nu 
köper man mest på löpande 
räkning. Som kund kunde 

  Fakta Projekt/Investeringar 

Pågående och beslutade  
investeringar…
• i Kiruna: cirka 19 miljarder.
• i Narvik: cirka 2 miljarder.
• i svappavaara: cirka 3 miljarder  
 (under förutsättning att miljö- 
 tillstånd erhålls).
• i Malmberget: 7 miljarder.
Summa: cirka 31 miljarder.

Pelletsverket MK3 i Malmberget.  FoTo: FREDRIC ALM

LULEÅ. På fem år ska 31 miljarder 
återinvesteras av LKAB i Malm-
fälten.
 En enorm mängd projekt som 
skapar möjligheter för fler entre-
prenörer och leverantörer.
 – Jag tror inte folk riktigt för-
stått vidden av det som kommer 
att ske när nya Kiruna ska byggas, 
säger Tage Lundin, koncerninköps-
chef på LKAB.

Är du företagare och vill sälja dina 
tjänster och produkter bör du läsa 
denna artikel ingående. Det finns 31 
miljarder skäl till det.

Så stor volym i investeringar be-
räknas LKAB ha de kommande fem 
åren. Cirka sex miljarder per år.

Investeringar som gör Malmfälten 
till en het marknad för företag inom 
en lång rad branscher.

Tage Lundin, koncerninköpschef 

de bättre utnyttja hjärnorna 
hos oss om man gjorde mer 
långsiktiga avtal. Då skulle vi 
kunna bidra mer med att ut-
veckla även underhållet och 
de projekt vi jobbar i. Det 
skulle också erbjuda större 
möjlighet för fler att etablera 
sig i Malmfälten, slutar Juntti.

RONNY OLOVSSON

för LKAB, betonar att behovet av fler 
entreprenörer och leverantörer är 
stort:

– Det som kommer är framförallt 
inom samhällsomvandlingen med 
byggandet av det nya Kiruna och nya 
Gällivare. Ett nytt stadshus i Kiruna 
ska byggas. Här behövs allt, från 
konstruktörer till markarbete, byg-
gare och inredningsdesign. Det är 
hundratals miljoner, så det är inget 
litet projekt bara det huset.

– Sedan ska ett helt nytt centrum 
byggas, infrastruktur, kontor, affärs-
lokaler, hotell och skolor… Ja, jag 
tror inte folk riktigt förstått vidden 
av det som kommer ske i uppbygg-
nationen av nya Kiruna, säger Lun-
din och tillägger:

– Sedan ska saker rivas och tas om 
hand i andra änden. Det ska plockas 
ner hus och anläggningar på ett vet-
tigt sätt också, så inom det området 

finns det också stora projekt. Det är 
en stor marknad i sig.

– Ovanpå allt det har vi vårt till-
växtprogram där vi väntar för att 
bygga stora anläggningar i våra nya 
dagbrott i Mertainen och Leveäni-
emi, säger Lundin och konstaterar 
att det kommer att krävas en stor 
mängd entreprenörer och leveran-
törer inom alla tänkbara discipliner 
för att kunna realisera alla projekt.

Med andra ord så utgör de stora 
investeringarna möjligheter för fler 
att etablera verksamheter och att 
erbjuda sina tjänster. Lundin hoppas 
att fler aktörer i Norrbotten och även 
nationellt och internationellt ska in-
tressera sig för en het marknad.

– Blir man intresserad går man 
in på LKAB:s hemsida, klickar in 
på "leverantör", går till leverantör-
sportalen och registrerar sig. Man 
kan ange vilka områden man vill ha 

förfrågningar på. Vad det än månde 
vara. Då får man automatiskt ett 
mejl för varje förfrågan som går ut. 
Det är inte bindande, det är mer 
en bevakningstjänst för leverantö-
rerna. Att ringa är nästan fruktlöst, 
vi hinner helt enkelt inte ta alla de 
frågorna per telefon.

Är det någon särkskild bransch du 
vill efterlysa? 

– Bostadsbyggandet skulle vi gär-
na se att fler aktörer intresserade sig 
för. Det är ett massivt projekt som 
väntar, slutar Lundin.

RONNY OLOVSSON

Tage Lundin, koncerninköpschef  
på LKAb.

här tillverkas pelletsen.

Magnus Juntti, regionchef på industriserviceföretaget empower i Luleå, ser Malmfälten som en viktig marknad.  FoTo: ToMAs BERGMAN

vi tävlar om varje 
projekt, det finns 
inga garantier

allvarligt talat!

Frank Hojem,
kommunikationsdirektör, LKAB

Priserna 
har gjort 
ett litet 

ryck uppåt

om vad handlade 
samtyckesavtalet?
Vill LKAB verkligen snoka reda på 
entreprenörers sjukdomshistoria och 
Facebook-användande?

– Nej, det vill vi inte. Vi vill däremot 
försvåra för den grova organiserade 
brottsligheten att komma in och begå 
brott på våra områden och mot vårame-
darbetare och entreprenörer som jobbar 
hos oss. I grunden handlar detta om 
värderingar. Vi vill ha ordning och reda, 
tydliga spelregler och ökad säkerhet. 

Men vad handlade då samtyckesavtalet 
från LKAB om?

– Det krävs för att man ska kunna göra 
en bakgrundskontroll på någon, och vi 
ville vara tydliga och ärliga med att såna 
kontroller sker. 

Vad var det som skulle undersökas då?
– Det blanketten ger oss tillstånd till är 

att kontrollera mot organiserad brottslig-
het och annan brottslighet som strider 
mot våra policys. Ett externt bolag har 
fått uppdraget att göra kontroller utifrån 
definitioner av organiserad brottslighet 
som Europeiska rådet har tagit fram i ett 
rambeslut. Det är inte LKAB som hittat 
på egna regler. Däremot är det viktigt 
vad vi gör. Vårt företag är en spegling av 
samhället i övrigt och vi är måna om att 
motverka brottslighet. 

Kan man mista inpasseringstillståndet 
på grund av sjukdom?

– Nej. Men om man till exempel tar 
tunga mediciner som gör att man inte får 
framföra fordon ska man inte ha tillträde 
till våra områden, det handlar om säker-
heten för oss som jobbar. Det externa 
bolaget har inte till uppgift att kolla 
detta, de kan bara söka bland offentliga 
uppgifter. 

Om man har begått brott men sonat sitt 
straff, ska man inte få arbeta på LKAB:s 
område då?

– Jodå, detta handlar inte om det. Att 
man är dömd för brott är i sig inte en 
anledning till att nekas inträde. 

Varför skulle LKAB:s egna medarbetare 
inte skriva på?

– Våra anställda har gått igenom en 
rekryteringsprocess. Medarbetare och 
arbetsgivare känner varandra. Vi som 
jobbar på LKAB har en yrkesmässig 
relation till varandra och vi jobbar med 
gemensamma värderingar. Då är det inte 
så lätt att dölja brottslighet. De som kom-
mer till oss tillfälligt behöver vi veta lite 
mer om. 

Skulle ni har gjort något annorlunda?
– Ja, vi skulle ha pratat ordentligare 

med de fackliga organisationerna. Då 
hade många missförstånd kunnat undvi-
kas. Vi är i grunden överens om att våra 
arbetsplatser ska vara säkra och trygga. 
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Malin Malmström och Anna Öqvist, forskare inom redovisning, styrning och pedagogik på Luleå tekniska universitet, ska på uppdrag av LKAb Akademi undersöka hur barn 
och unga ser på utbildning och karriärmöjligheter.  FoTo: MELINA GRANBERG, LTu

Ungas potential en prioritet
LKAb Akademi Är 
en stiftelse för att 
stötta kompetens-
utvecklingsinsatser 
och skolutveckling. 
LKAB Akademi 
består av tre delom-
råden varav en del 
riktar sig till förskolor, 
pedagogiskomsorg, 
grundskolor och 
gymnasium i Malm-
fälten samt Narvik.

  Läs mer på  
www. lkab.com

LULEÅ. Hur ökas instresset för 
fler att utbilda sig mer?
 Det ska Luleå tekniska univer-
sitet forska fram i samarbete 
med LKAB Akademi.
 – Barns nyfikenhet, intresse 
och lärande grundläggs redan 
i förskolan, konstaterar Anna 
Öqvist, lektor inom pedagogik 
vid Luleå tekniska universitet.

LKAB Akademi finansierar ett 
tvärvetenskapligt projekt där 
forskare på Luleå tekniska uni-
versitet, LTU, ska söka fram en 
modell för hur man bättre stimu-
lerar fler unga att utbilda sig mer. 

Målsättningen är att inspirera fler 
unga i Malmfälten att se möjlig-
heterna i att studera längre för att 
generera fler högutbildade som 
kan söka mer kvalificerade jobb i 
framtiden.

Malin Malmström, lektor inom 
redovisning och styrning på LTU:

– Det blir ett möte mellan hur 
elever bättre kan tillgodogöra sig 
utbildning och hur det företags-
ekonomiskt ska komma samhäl-
let till godo.

4,3 miljoner satsar under tre 
år från LKAB Akademi för att ge-
nomföra tre delmoment.

1. Kartlägga hur barn och unga 
ser på vidareutbildning.

2. Ta fram stimulerande akti-
viteter för att redan på förskole-
nivå väcka ett intresse för högre 
studier.

3. En modell tas fram för hur 
detta kan utföras i Kiruna och 
Gällivare för att bättre tillvarata 
potentialen hos ungdomarna.

– LKAB har ett intresse av att 
i framtiden kunna försörja sitt 
företag med kompetens på alla 
nivåer. Redan i dag ser man pro-
blem med rekryteringsbasen och 
inflyttningen är inte heller den 
största, säger Malmström.

Anna Öqvist, lektor vid pedago-
gik vid LTU, betonar att mycket av 
arbetet består i att lyssna på unga 
i olika åldrar via enkäter och in-
tervjuer som ska ge en djupare 
förståelse för attityder, värdering-
ar och normer bland unga:

– Vi vet att en liten andel ung-
domar väljer att gå vidare till hö-
gre studier.

Undersökningen innefattar 
även intervjuer med nyckelper-
soner på LKAB för att identifiera 
vilka yrken som är "hetast" i fram-
tiden.

RONNY OLOVSSON

  Fakta  

gällivare och Kiruna kommuner gick ihop tillsammans med LKAb för att marknadsföra framtidsmöjlighe-
terna i regionen Malmfälten. i förgrunden Stefan hämäläinen, LKAb, Lennart Johansson och Peter Niemi, 
kommunchefer i Malmfälten, stöttade av gemensamma krafter från gällivare, Kiruna och LKAb.

MALMFÄLTEN. Kiruna och Gäl-
livare kommuner har till-
sammans med LKAB gått 
ihop för att marknadsföra 
Malmfälten på Business 
Arena i Stockholm, bygg- 
och fastighetsbranschens 
stora mässa.

Syftet är att visa möjlighe-
terna till lönsamma inves-

Kiruna och gällivare går ihop till region Malmfälten
teringar i en av Sveriges 
starkaste tillväxtregioner, 
Malmfälten.

– Med gemensamma kraf-
ter får vi styrka att mark-
nadsföra framtidsmöjlighe-
terna med större eftertryck, 
säger Peter Niemi och Len-
nart Johansson, kommun-
chefer i Kiruna respektive 
Gällivare kommuner.

Den gemensamma 
montern från Malmfälten 
väckte mycket stort intresse 
på mässan i september och 
föredragen som hölls av 
Malmfältens ledare var mer 
än fullsatta. Mässan hade  
5 200 deltagare.

– I Malmfälten råder en 
massiv investeringskon-
junktur med långsiktiga 

satsningar i mångmiljard-
klassen. Förutom LKAB:s 
stora investeringar påver-
kas 10 000 människor i 
Malmfälten när två samhäl-
len måste flyttas. Det kräver 
5 000 nya bostäder, nya 
skolor, kulturhus, stadshus, 
sportanläggningar och nya 
infrastrukturer. 

– Vi ska bygga samhällen 

där människor kan känna 
trivsel och stark framtids-
tro, säger Lennart Johans-
son, och Peter Niemi.

– Vi behöver få ett inflöde 
av nya idéer, hållbart tän-
kande, resurssnålt byggan-
de i arktiskt klimat och inte 
minst finansiella partners, 
säger Stefan Hämäläinen, 
direktör på LKAB för arbe-

tet med samhällsomvand-
lingen.

– Vi är ett team Malmfäl-
ten med uppdrag att locka 
de bästa krafterna i landet 
till vår region. Det gör vi 
bäst med gemensamma 
krafter, säger Anders Åhl, 
informationschef i Gällivare 
kommun.

MAuRiTz MAGNuSSON

Rodriguez Meshe Kule, studentkonsult 
med fastigheter och finansiering som 
specialitet kollar affärsdjupet i norr med 
elisabeth Landby, Malmfälten.  

Kirunas nya vardagsrum
KIRUNA. Ännu en milstople i 
samhällsomvandlingspro-
cessen i Kiruna är passerad. 
Den 13 september var stads-
huset fullt av förväntansful-
la Kirunabor, då det äntligen 
var dags för en presentation 
av vinnaren i stadshusarki-
tekttävlingen.

– När det väl var dags för att 
utse vinnaren var det en enig 
jury som ansåg att ”Kristal-
len” bäst kunde bära arvet ef-
ter det nuvarande stadshuset, 
säger Nina Eliasson som varit 
LKAB:s representant i juryn.

Nu går arbetet med att för-
verkliga det nya stadshuset vi-
dare. Efter kommunfullmäk-
tiges beslut den 23 september 
övergick stadshusprojektet 
till LKAB. LKAB är nu byggher-

re och ansvarar för projekte-
ring och byggande av det nya 
stadshuset

Pia Lindholm, processledare 
på LKAB, är den som tillsam-
mans med kommunens pro-
jektledare säkerställer att det 
nya stadshuset motsvarar de 
överenskommelser som in-
gåtts mellan LKAB och Kiruna 
kommun. 

– Så här långt har arbetet gått 
mycket bra. Alla inblandade 
har arbetat mot samma mål 
i detta viktiga samarbetspro-
jekt mellan LKAB och Kiruna 
kommun, säger Lindholm.

Victoria Aidanpää, projekt-
ledare på LKAB, ansvarar för 
genomförandet av byggpro-
jektet och blir den som slut-
ligen får lämna över det nya 
stadshuset till kommunen. 

det vinnande bidraget: ”Kristallen”, av arkitektbyrån henning Larsen Architects A/S.

”Kristallen bygger på idén om kontraster och spännande möten. 
En rund snövit form omsluter en lysande kristall som syns från 
långt håll. Besökare, politiker och tjänstemän kan röra sig och 
mötas i hela huset och uppleva spännande och vackra rum med 
utsikt över staden och landskapet. Den stora konstsamlingen 
och andra utställningar är närvarande i hela huset. Kiruna 
kommer att behålla flera uppskattade egenskaper från det be-
fintliga stadshuset som vardagsrummet och den välkomnande 
öppenheten, i en helt ny och modern gestalt. Kristallen är ett 
nytt stadshus att vara stolt över.”

  Läs mer om juryn utlåtande på www.kiruna.se/kommun/

victoria Aidanpää. 
FoTo: G. RúNAR GuDMuNDssoN

  Fakta Kristallen 

LKAB har ett stort ansvar att 
genomföra och planera för en 
god samordning med kommu-
nen. 

– Det är en stor ära att få 
vara med och leda arbetet 
med den första byggnaden i 
Kirunas nya centrum, säger 
Aidanpää.  

YLVA SiEVERTSSON

Lärlingarnas genväg 
in i arbetslivet
FLIXBOROUGH, ENGLAND. De är unga, lovan-
de och i starten av sin yrkeskarriär. Som 
lärlingar på attraktiva arbetsplatser får 
de nu, på regeringens initiativ, en skjuts 
in i arbetslivet. James Walkington, 19 år, 
är en av dessa lärlingar.

Som ett led i regeringens initiativ att 
sysselsätta fler unga människor har LKAB 
Minerals i England rekryterat lärlingar. 
Lärlingarna är verksamma inom arbets-
områdena laboratorietekniker, eltekni-
ker, svetsare/montör och försäljning.

Bakom lärlingssystemet står HETA 
(Humberside Engineering Training As-
sociation). Under handledning av kvali-
ficerade mentorer får lärlingarna utbild-
ning på arbetsplatsen, men också extern 
utbildning en dag i veckan på lokala 
högskolor för att klara av sin yrkeskvali-
fikation.

– Vi ser flera vinster med detta lärlings-
system. Ungdomarna erbjuds en väg in 
i arbetslivet och för vår del underlättar 
processen med successionsplanering, 
säger Kathy Walker, personalansvarig för 
LKAB Minerals i England. 

James Walkington är 19 år gammal och 
lärling inom elteknik hos LKAB Minerals. 
Lärlingsprogrammet sträcker sig över tre 
år. James har precis avklarat sitt första. 

Hur blev du en av lärlingarna hos 
LKAB Minerals?

– HETA kontaktade LKAB med en för-
frågan om eventuella lediga platser för 
lärlingar. Bland 15 sökande valdes jag ut, 
säger James Walkington. 

James har fått uppleva många unika 
möjligheter sedan han kom till företaget. 

– Jag har till exempel ritat och skapat 
en styrkrets till de nya systemen för 
stoftrening. För tillfället undersöker jag 
hur vi kan minska koldioxidutsläpp här 
på anläggningen i Flixborough genom att 
använda belysningssystem som kräver 
mindre energi men ger samma ljusinten-
sitet, säger James Walkington.

Studierna leder till ett diplom inom 
elteknik, en så kallad Higher National 
Certificate in Electrical Engineering. Så 
småningom kommer lärlingsrollen att 
mynna ut i en mer självständig roll inom 
elavdelningen hos LKAB Minerals. 

JOHANNA FOGMAN

James Walkington får en skjuts in i arbetsli-
vet som lärling.  FoTo: hENDEN WEDDINGs
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berth Peltovuoma, projektledare, och Ulf halldén, driftchef för gruv- 
berget, är nöjda med beslutet om en ny dammutsugningsanläggning. 
 FoTo: johANNA FoGMAN

Bergsäker framtid för unga med 
yrkeshögskolan i malmfälten
MALMBERGET. ”Nu lämnar 
jag springvicken hemma i 
Älvsbyn och satsar på ett 
riktigt jobb!” Det säger Elin 
Nilsson, en av eleverna på 
utbildningen för Bergteknik  
i Malmberget.

Bergtekning är en utbildning 
vid Yrkeshögskolan på 200 Yh-
poäng under 40 veckor som 
går via Lapplands Lärcentra 
för andra året. Av 23 studeran-
de i Malmberget och Kiruna 
som gick ut ifjol fick samtliga 
erbjudanden om arbete, varav 
22 nyexaminerade bergarbe-
tare inom gruvnäringen. 

– utbildningen är eftergym-
nasial och deltagarna har 
skiftande åldrar med olika 
bakgrunder. Några kommer 
direkt från gymnasiet medan 
andra redan har arbetslivser-
farenhet från gruvnäringen. 
Utbildningen är framtagen i 
samverkan med gruvindustrin 
och har en tydlig näringslivs-

elin Nilsson flyttar från vikariat i Älvsbyn till berg-
arbete i Malmfälten: ”det känns kul att lära sig ett 
yrke på riktigt. Nu har jag framtidstro”, säger hon.

inriktning, säger Magdalena 
Forsman, utbildningsledare.

Efterfrågan på kvalificerad 
personal inom bergarbete är 
stor. Gruvnäringen är inne i 
en stark utveckling med öka-
de investeringar i både befint-
liga gruvor och i nya gruvor. 
Samtidigt sker en generations-
växling där många erfarna går 
i pension.

– Tanken är att elever som 
går denna utbildning får red-
skap att förstå och planera 
den dagliga verksamheten i 
en gruva, säger Magdalena.

Eleverna studerar arbets-
miljö, ledarskap och ekono-
mi, underhållsplanering och 
praktisk bergsprängning och 
borrning.

Elin Nilsson är glad att hon 
bytt spår och satsat på en ut-
bildning och framtid i Malm-
fälten:

– Jag ser bara positiva möj-
ligheter. Springvikariat och 

tillfälliga jobb ger ingen trygg-
het. Det skall bli kul att lära 
sig jobba med berget, ett jobb 
på riktigt, säger hon.

Utbildningens ledningsgrupp 
företräds av representanter 
från LKAB, Boliden, Northland, 
Lapplands Lärcentra, Bergtea-
met och LTU.

MAuRiTz MAGNuSSON

bergarbete är framtiden för oss. Från vänster, Mats gustafsson, Malin Nilsson, Per-Olof gustafsson, elin Jakobsson, Ann-
helen Norman, Annika bergström, Maja-Li Fredriksson, hanna Junros Nilsson, Mari Forsman, Linda Tjäder och elin Nils-
son. Nedre raden från vänster: victoria Sjaunja, elin Öberg, Johanna bjälldal, Sara ebermark och Cecilia Nilsson. På bilden 
saknas Jessica Stefansson och Marie holmquist. i Kiruna utbildas ytterligare fem elever på samma linje. FoTo: MAuRITz MAGNussoN

Jag ser bara  
positiva 

möjligheter

ny anläggning ska minska på dammet
SVAPPAVAARA. Den kan liknas vid 
en jättestor centraldammsu-
gare med tolv dammsugarmun-
stycken. Filterpåsen består av 
långa filterslangar där dammet 
samlas upp. i december kom-
mer en ny dammutsugningsan-
läggning vid krossen i Svappa-
vaara att stå klar. 

– Det är en av investeringarna vi 
gör för att minska på dammut-
släppet från verksamheten. När 
den nya anläggningen är igång 
kommer kross och sovringsan-
läggningen på ett betydligt bättre 
sätt att kunna hantera den dam-
ning som uppstår, och därför inte 
längre tillhöra de dammkällor 
som påverkar Svappavaara nega-
tivt, säger Ulf Halldén, driftchef 
för Gruvberget hos LKAB Berg & 
Betong. 

Krossanläggningen i Svappavaa-
ra byggdes och togs i drift under 
2011. Under våren 2012 byggdes 
anläggningen ut i vissa delar. Vid 
återstarten av Gruvberget, årsskif-
tet 2012-2013, visade det sig att de 
nuvarande dammutsugen inte 
gav önskat resultat trots att de 
klarade kraven i tillståndet. 

– Vid viss väderlek klarade den 
befintliga dammutsugsanlägg-
ningen inte av att fånga upp allt 
damm och man fick problem med 
den diffusa damningen utanför 
krossen, säger Ulf Halldén.

LKAB Berg & Betong började 
undersöka vilka dammbekämp-
ningsmöjligheter som finns på 
marknaden. Många av lösning-
arna visade sig bygga på vattenbe-
sprutning, något som är omöjligt 
att använda vid det kalla klimatet 
vintertid. 

– Vi hittade ett svenskt företag 
i Östersund, som bland annat 
tillverkar snökanoner. Deras idé 
bygger också på vatten och kan 
liknas vid samma princip som en 
snökanon, säger Ulf Halldén. 

Istället för snö sprutar maski-
nen vattendimma. Munstyckena 
är eluppvärmda, liksom slangar-
na. Vattenkanonerna kommer att 
användas som komplement för 
dammbekämpning och kan flyt-
tas runt på området där det dam-
mar som mest. 

utöver kanonerna föll valet av 
dammutsugningsanläggning på 
en likadan anläggning som finns 
vid utfrakten i Svappavaara idag.

– Tekniken är identisk med 
långa filterslangar. Vi kommer 
att utöka våra utsugspunkter från 
8 till 12 för att skapa högt under-

tryck i hela anläggningen samt 
bygga in tidigare ej anslutna pro-
cessdelar, säger Bert Peltovuoma, 
projektledare. 

Dammet som produceras fångas 
upp och faller ned i en container. 
Järnmalmsdammet lastas därefter 
direkt in i anrikningsverket för 

att användas som rågods vid pel-
lettillverkning.

– Vi har satsat stora pengar på 
denna åtgärd. Det är en teknik 
som vi tror mycket på och LKAB 
har redan tre referensanläggning-
ar i drift, säger Bert Peltovuoma. 

En nyhet för denna anläggning 

utblås ren luft

In från sugpunkter

Fläkthus

uppsamlingssilo Tömningscontainer

Filterhus

är att den har en onlinemätning 
som mäter stofthalten på utgå-
ende luft. Det ska säkerställa att 
anläggningen alltid lever upp till 
ställda kvalitetskrav.

– Det är viktigt att komma ihåg 
att det inte bara är krossen som 
dammar. Det kan också damma 
från vägar, transporter och upp-
lagsområden. Därför är det viktigt 
att angripa problemet på olika 
fronter och med olika arbetsätt, 
säger Ulf Halldén.

Vid vissa väderförhållanden är 
det större problem med damning. 

– I januari-februari i år stoppade 
vi produktionen i krossanlägg-
ningen 15 procent av drifttiden på 
grund av dammet. Med den nya 
anläggningen ska vi kunna pro-
ducera och köra vintertid oavsett 
väder och vind, säger Ulf Halldén. 

Under vecka 41 påbörjas mark- 
och byggarbeten för fundament. 

– Därefter kommer vi att börja 
resa anläggningen som ska stå 
klar i slutet av november. Under 
december månad är det dags för 
testkörning och intrimning av 
anläggningen, säger Bert Peltovu-
oma. 

JOHANNA FOGMAN

  Fakta 

den nya dammutsugningsanläggningen vid krossen i Svappavaara fungerar som en stor centraldammsugare.  FoTo: LKAB

• Byggnaden är  
 18 meter hög. 

• skorstenen är  
 20 meter hög. 

• Kapacitet, mäng- 
 den luft som fil- 
 treras, är 65 000  
 m3/h vid normalt  
 väder +-0 grader. 

• Anläggningen  
 består av 12  
 dammutsugs- 
 munstycken.

• slangfiltren är  
 6 meter långa.

Bandugnsverket 40 år 
MALMBERGET. I september 1973 starta-
de Malmbergets första bandugnsverk. 
40 år har gått sedan dess och 125 
miljoner ton pellets har tillverkats i 
verket.

Det motsvarar 18 300 fullastade 
malmtåg av dagens storlek eller 
malmtåg på mer än hela sträckan 
Malmberget – Kapstaden i Sydafrika, 
eller 1 370 mil sammankopplade 
malmtåg.

För framtiden står produktionsök-
ning i fokus i det som är ett av värl-
dens energisnålaste pelletsverk, där 
LKAB i år införde rökgasrening och 
stoftrening för bättre miljö.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

sjöbangård norr  
godkänd för 35 ton 
KiRuNA. Nu är Sjöbangård Norr i Ki-
runa godkänd för att hantera fordon 
på axellaster upp till 35 ton. Detta är 
tyngst i Europa.

– Det tog drygt ett år och en del 
underlag innan vi äntligen fått 
igenom detta historiska ”lyft”. Rent 
praktiskt har det ingen större bety-
delse eftersom infrastrukturen runt 
om oss fortfarande bara är godkänd 
för 30 ton, men det visar på att det 
är fullt realistiskt och möjligt att öka 
axellasterna och därigenom fortsätta 
att effektivisera malmtransporterna, 
säger Thomas Nordmark, specialist 
logistik, LKAB.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

Kamilla styr hamnens hjärta
NARVIK. utlastaren är huvud-
pulsådern i Narviks hamn. 
Stannar den står allt stilla.
i hytten längst ut på den 
långa röda armen sitter 
21-åriga Kamilla Bruksaas. 

Hon för lastaren säkert och 
exakt över fartyget inunder 
och fyller det med tusentals 
ton malm. 

21-åriga Kamilla Bruksaas 
styr spakarna i det som kallas 
hamnens hjärta. Hon har pre-
cis lastat klart i lucka fem i 
det enorma fartyg som ligger 
förtöjt under henne. Det är 
dags att flytta utlastararmen 
till lucka åtta. 

– Nu är vi mitt över den, 
det är en bra startposition. 
När malmen sedan börjar 

rulla är det lättare att se och 
finjustera läget. Om det dam-
mar mycket får man sänka 
utlastaren lite lägre ned, 
säger hon.

utlastaren är sista utposten 
i processen innan malm-
båtarna lämnar Narviks 
hamn. Här fylls de med den 
exakta mängden malm som 

kunderna 
beställt. Mal-
men lastas 
precist och 
med omsorg 
enligt en 
lastplan. Det 
är viktigt att 
det blir rätt 
vikt i respektive lucka för att 
båten ska hålla rätt köl och 
inte kantra. Som mest går      
7 000 till 8 000 ton malm per 
timme genom utlastaren, 
även om 5 000 till 6 000 är 

det mest optimala för anlägg-
ningen.

Kamilla Bruksaas kom in 
som sommarvikarie i utlas-
taren för två år sedan, direkt 
efter gymnasiet eller vidare-
gåendeskolan som man säger 
i Norge.

– Jag blev upplärd och fick 
förlängt vikariat när somma-
ren var slut. Jag hade ingen 
lust att studera vidare och 
tyckte jobbet var kul så jag 
fortsatte. Nu har jag lärlings-
plats och ska bli certifierad 

för arbetet. Med det har jag 
chans att kunna få fast an-
ställning, säger hon.

Det rycker till, bandet rullar 
igång och strax är det täckt av 
en jämn matta med pellets. 
Kamilla Bruksaas justerar 
in utlastaren i rätt position. 
Sedan vänder hon sig om 
och visar på en vindmätare 
på väggen. Den står på tio 
sekundmeter.

– Om det blåser över 20 
sekundmeter stoppas hela 

bandserien, för att malmen 
inte ska blåsa ut. Då är det 
lite otäckt att vara här uppe 
för då vinglar hela hytten.

På frågan om hon inte är 
höjdrädd svarar hon:

– Nej, det kan man inte 
vara om man ska jobba här. 
Min första dag på jobbet stod 
utlastaren parkerad, vilket 
innebär allra högsta läge och 
mycket högre än vi befinner 
oss nu. Så visst kändes det 
spännande första gången jag 
kom upp hit. Allt kändes så 

stort och högt och jag var 
rädd för att göra något fel. 
Man ska ha respekt för att 
det är stora och kraftiga saker 
man har att göra med. 

Kamilla Bruksaas är noga 
med säkerheten i sitt arbete.

– Jag använder skyddsklä-
der och skyddsutrustning 
och gör inget som kan utgöra 
fara. Jag tänker också på var 
jag sätter händer och fötter 
när jag rör mig i arbetsmil-
jön.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

Som mest passerar upp till 8 000 ton malm per timme utlastaren i 
Narviks hamn.  FoTo: MARIA ÖDALEN ÖsTLuND

Kamilla bruksaas.

Krav på handsfree 
KiRuNA. Vid framförande av tunga 
fordon inom LKAB:s industriområde, 
det vill säga fordon som väger mer än 
3,5 ton, ska handsfree användas.

Vid framförande av fordon som 
väger mindre än 3,5 ton, exempelvis 
personbilar och lätta lastbilar, bör 
handsfree användas.

Detta för att hålla förarens upp-
märksamheten på fordonet under 
körning och därmed minska risken 
för olyckor inom industriområdet. 

”Föraren måste ha sin uppmärk-
samhet på fordonet under körning 
och därmed minska risken för olyck-
or inom industriområdet”, skriver 
skyddskommittén som poängterar 
allvaret i reglerna och att överträdel-
ser beivras.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

bandugnsverket i Malmberget.

Fotnot: som ett 
led i att minska 
damningen har LKAB 
Berg & Betong även 
inlett ett samarbete 
med KTh (Kungliga 
Tekniska högskolan) 
vars huvudsakliga 
syfte är att få mer 
kunskap om dammet 
och hur det beter sig. 
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REPORTAGE 50 000 ingenjörer kommer att saknas 
år 2030 på grund av pensions-
avgångar, enligt sCB.
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Frida Nellros, teknologie 
licentiat vid LTU som gjort 
examensarbete och avhand-
ling hos LKAb.

Superkulan på forskarväggen hos LKAb – en förstoring på 200 gånger av pelletens verkliga 
storlek.   FoTo: FRIDA NELLRos

superkulan på 
forskarväggen

– Men det är inte storleken 
i sig som är så intressant 
som det vi kan göra med 
informationen från försto-
ringen, säger Frida Nellros, 
teknologie licentiat vid 
Luleå Tekniska Universitet. 

Hon har gjort både sitt 
examensarbete och sin 
licentiatavhandling hos 
LKAB. Idag arbetar hon 
med programmering vid 
DeLaval i Tumba, som till-
verkar mjölkningsrobotar 
för lantbruk.

På bilden kan man se 
porer och inneslutningar 
av olika ämnen. Bilden är 
uppbyggd av 256 olika grå 
nyanser. Varje ämne har 
en egen gråton. I sitt första 
arbete kunde Frida Nellros 
karaktärisera varje ämne 
och dess egna gråton.

– Efter karaktäriseringen 
kunde vi lägga in kunska-
pen i ett dataprogram och 
snabbt få fram till exempel 

MALMBERGET. LKAB:s största bild av en pellets finns på väggen i  
LKAB:s forskningscenter i Malmberget.
 En pellet är normalt 12,5 millimeter i diameter. Järnmalmskulan  
på väggen är 2, 25 meter, en förstoring på närmare 200 gånger. 
 Det är mikroskopets perspektiv på kulan i genomskärning som  
visas. Bilden är sammansatt av 400 mikroskopbilder som fogats  
samman i ett dataprogram.

Rulltrumman är hjärtat i den nya pilotanläggningen. Fr v Anne-Laure Simonutti, Anders Apelqvist, Petra Åhl och elin Nylund.  FoTo: MAuRITz MAGNussoN

  Fakta MALMBERGET. Vid LKAB:s forskningscenter i 
Malmberget byggs just nu en anläggning för 
att utveckla framtidens pellets. Här råder 
fotoförbud och uppgifterna om den nya an-
läggningen hålls på en mycket diskret nivå.

LKAB Framtid har fått titta in i det nya labbet 
vid Forskningscentret.  Så mycket kan sägas 
att det är en pilotanläggning för att tillverka 
råkulor till pellets i större skala.

– Vi håller på sekretessen för den nya an-
läggningen. Agglomerering och tillverkning 
av råkulor till pellets är en av LKAB:s starkaste 
sidor. Här är vi världsledande. I den nya an-
läggningen ska vi utveckla framtidens råku-
lor. Vi vill behålla försprånget framför våra 

konkurrenter och bjuder inte på några upp-
gifter i onödan, säger Petra Åhl, chef för pel-
letisering inom LKAB:s forskningsavdelning.

En grupp ingenjörer och forskare får den nya 
pilotanläggningen i Malmberget som ett av 
sina nya, vassa verktyg.

– Råkulan har stor betydelse för slutkvalite-
ten i pellets. Här kan vi testa olika frågeställ-
ningar och vi får också möjlighet att styra och 
optimera processen. Den kunskap som skapas 
får användning i den fullskaliga produktions-
processen, säger Anders Apelqvist, projektle-
dare för den nya pilotanläggningen.

– Vi har stora uppdrag från koncernledning-
en. Vi skall öka produktionsvolymen, ta in 

malm från nya gruvor och producera kulor på 
en internationellt ledande kvalitetsnivå. Här 
skapar vi ett verktyg som är en mötesplats för 
forskning och produktion där vi tillsammans 
trimmar och optimerar processen så att vi för-
blir kvalitetsledande även i framtiden, säger 
Petra Åhl.

Den nya pilotanläggningen ingår i en omfat-
tande uppsättning moderna verktyg och labo-
ratorier som byggts upp i det nya forsknings-
centret, från mineralteknik till pelletsrullning 
och brännugnen Pot Furnace. De färdiga ku-
lorna kan analyseras in i detalj via den senaste 
utrustningen på marknaden. 

Totalt finns tio olika laboratorier i det nya 

forskningscentret. Dessutom finns försöks-
masugn, lab och forskningsenheter i Luleå 
och i Kiruna. Totalt finns omkring 120 fors-
kare och ingenjörer vid LKAB:s forskningsav-
delning, varav omkring hälften i Malmberget 
där LKAB:s forskningscenter är huvudkontor 
för forskningen.

– Vi vill veta allt om vår pelletstillverkning på 
ytterst detaljerad nivå och om hur processer-
na och kvaliteten påverkas av till exempel nya 
malmsorter eller tillsatsämnen. Dessutom ska 
vi bidra till att uppfylla LKAB:s framtidsmål 
med ökade produktionsvolymer och produkt-
krav, säger Kent Tano, forskningschef.

MAuRiTz MAGNuSSON

Antal anställda: 120
Forskningsområden: 
Gruvteknik, Mineralteknik, 
pelletisering, Reduktions-
metallurgi, samarbets-
projekt.
Laboratorier, Forsk-
ningscenter: partikellab, 
Råkulelab, Thermoana-
lyslab, Mikroskoplab, prov-
beredning, ugnsberedning, 
pilotanläggning för råkulor, 
Coatinglab, pot Furnace 
brännugn.

Hemligt vapen utvecklar framtidens pellets
hur många procent av ett 
visst ämne som finns i en 
pelletskula, berättar hon.

i sitt nästa arbete tog 
hon ett djupare steg. Med 
den kunskapen kan man 
idag mäta sintringsgraden 
och bindningar mellan 
kristaller i kulan. Sintring 
betyder att järnet omvand-
lats till halvsmält form, 
ett försteg till kundernas 
masugns- eller direktre-
duktionsprocesser. Det 
svenska ordet för pellets är 
kulsinter.

– Genom att känna till i 
hur hög grad pelleten sin-
trats i pelletsugnen kan 
man bedöma hur effektiv 
processen för den aktuella 
kulan varit. Men genom att 
med datorns hjälp kunna 
analysera fler kulor snab-
bare kan man få en rättvi-
sare bild av tillverknings-
processen och därmed 

styra och optimera proces-
sen snabbare och effekti-
vare, säger hon.
 MAuRiTz MAGNuSSON

2 000 minihus ska byggas av konstnärerna Tord petersson och jan 
Åkerlund till en modell över Malmberget. Bakom kulturprojek-
tet står Gällivare kommun och LKAB.

Johan Sjöström, 
laborant vid 
Forskningscen-
ter i Malmber-
get, jobbar med 
LKAb:s nya, 
hemliga vapen.
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skicka in din bästa bild  
av malmfälten!
stina.andersson@lkab.com
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Tömningen firar ettårsjubileum
vAd: Leveäniemi dagbrott, en malmfyndighet belägen drygt fyra mil sydost om Kiruna. I juli 2012 bevilja-
des LKAB tillstånd av länsstyrelsen i Norrbotten att tömma dagbrottet på vatten.  Den 25 september 2012 
vred LKAB på kranen, då startade tömningen.  
vARFÖR: Mer än 30 miljoner kubikmeter vatten ska pumpas bort för att möjliggöra gruvbrytning senast 
år 2015. Idag, ett år sedan starten, har cirka 18 miljoner kubikmeter vatten pumpats bort. Vattendjupet, 
som från början var 94 meter, har sjunkit med 30 meter. Två huvudramper i den gamla dagbrottsgruvan 
har blivit synliga liksom en körsträcka på drygt 150 meter.
NÄR: I september 2014 ska dagbrottet vara helt tömt på vatten. så här långt går pumpningen enligt plan.

TeXT: johANNA FoGMAN FOTO: FREDRIC ALM

LULEÅ. Vid en ceremoni på 
järnvägsstationen i Luleå 
överlämnade LKAB:s vd 
Lars-Eric Aaro ett DM3-lok 
till Trafikverket och Sveri-
ges Järnvägsmuseum.
– DM3:orna har förtjänst-
fullt dragit LKAB:s produk-
ter till hamnarna i många 
årtionden, men på senare 
år har de endast fungerat 
som reservlok. Det är kost-

LKAB skänker malmlok till sveriges järnvägsmuseum
samt att hålla dem i drift 
och nu har de gjort sitt. Se-
dan några år är det den nya 
generationens malmlok, 
IORE, som gör jobbet, säger 
Anders Björnström, vd för 
LKAB Malmtrafik.

I september överlämnade 
LKAB:s vd Lars-Eric Aaro ett 
exemplar av DM3-loken till 
Trafikverket och Sveriges 
Järnvägsmuseum i Gävle. 

Närvarade gjorde även 
Christoph Domay, under-
hållsingenjör hos LKAB 
Malmtrafik. Överlämnandet 
skedde vid en liten ceremoni 
på järnvägsstationen i Luleå.

– Vi är stolta över att ta 
emot detta fina lok. Det 
är ett lok som verkligen 
symboliserar gruvbrytning, 
Malmbanan och de tyngsta 
transporterna och det 

känns bra att vi kan bevara 
loket för eftervärlden, säger 
Arnold Vonkavaara, Tra-
fikverkets regionchef.

LKAB har successivt, 
sedan år 2000, ersatt 
DM3:orna med de nya, 
ännu starkare IORE-loken. 
Det lok som Sveriges Järn-
vägsmuseum nu får är döpt 
till Oskar och byggdes 1970.

JOHANNA FOGMAN

LKAb:s vd Lars-eric Aaro överlämnar 
dM3-loket "Oskar" till Arnold vonka-
vaara, Trafikverkets regionchef. Niclas 
härenstam, Sveriges Järnvägsmuseum, 
övervakar.  FoTo: TRAFIKVERKET

Forskningsledare från  
Kapstaden besökte LKaB
LKAB. Doktor Megan Becker, forsknings-
ledare vid centret för mineralforskning 
på universitetet i Kapstaden, besökte 
LKAB i september. 

Hon var inbjuden av den nybildade grup-
pen för processmineralogi inom Forsk-
ning och utveckling, FoU, att föreläsa om 
sina forskningsprojekt i Sydafrika. 

Enligt Charlotte Mattsby, forskningsin-
genjör i gruppen för processmineralogi, 
FoU, är Megan Becker något av en guru 
inom området processmineralogi. För de 
fyra medarbetare vid FoU som nyligen 
börjat studera processmineralogi på en 
djupare nivå var hennes besök värdefullt.

– Det är kul att se hur andra tänker 
för oss som är i startgroparna. Och att få 
inblick i det geometallurgiska tankesät-
tet från minsta byggsten i mineralogi till 
process och produktion, säger Charlotte 
Mattsby.

Megan Becker kommer eventuellt att 
ingå i ett samarbetsprojekt med LKAB 
inom området processmineralogi i fram-
tiden.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

LKaB gratulerar sofia  
mattsson till Vm-silvret
GÄLLiVARE. LKAB har 
sponsrat Sofia Matts-
son under lång tid och 
gratulerar Gällivare 
SK:s brottarstjärna till 
VM-silvret i Budapest, 
Ungern, den 19 septem-
ber.

Sofia Mattsson tog en 
silvermedalj efter att ha 
förlorat mot japanska 
brotterskan Saori Yoshida i VM-finalen.

– Vi är stolta och glada över Sofias 
framgångar och känner att hon är en 
stark representant för Norrbotten och 
LKAB, säger Annika Jakobsson, spons-
ringsansvarig på LKAB.

MARiA ÖDALEN ÖSTLuND

Sofia Mattsson.

Megan becker.  FoTo: MARIA ÖDALEN ÖsTLuND

KIRUNA. De närmaste åren ska 
LKAB minska energiförbruk-
ningen med 100 GWh/år. 
Minskningen kan jämföras 
med 7000 villors samman-
lagda värmeförbrukning 
under ett år. 

– Det är en utmaning men 
också en spännande uppgift. 
Vi har en hel del arbete fram-
för oss, säger Anders Kitok, di-
rektör för energi- och klimat-
frågor på LKAB.

Kraven är tydliga sedan EU 
satt ner foten i frågan om 
energiförbrukning. Strategin 
som kallas EU:s ”20/20/20-mål” 
handlar om att EU, innan år 
2020, ska ha minskat slutener-
giförbrukningen med 20 pro-
cent och växthusgasutsläppen 
med 20 procent  samt att 20 
procent  av primärenergin ska 
komma från förnyelsebara en-
ergikällor.

LKAB köper energi för mer än 
1,6 miljarder kronor per år. 
För att sänka energikostnader-
na måste alternativa bränslen 
tas fram och kol och olja som 
idag används fasas ut. 

– Vi måste lägga stor fokus 
på energi- och klimatforsk-
ning, säger Anders Kitok.

– Genom nytänkande och 
forskning i vår värdekedja 
kommer vi att fortsätta att 
skapa världens klimatsmar-
taste järnmalmsprodukter.  
Tillsammans och med våra le-
verantörer måste vi förändra 
upplägget och hitta nya lös-
ningar.  

i den senaste rapporten som 
FN:s vetenskapliga klimatpa-
nel IPCC (The Intergovernme-
ntal Panel on Climate Change) 
presenterat, konstateras att 
den mänskliga påverkan lig-
ger bakom förändringarna på 
världens klimat. IPCC menar 
att halva utsläppsutrymmet 
troligen redan är använt men 
att det är möjligt att klara det 
viktiga tvågraders målet bara 
våra samhällen klimatsäkras 
och utvecklas så snart som 
möjligt. 

– Vårt mål är att vi ska 
minska CO2-utsläppen från 
27 kilo till 17 kg per ton färdig 
produkt fram till år 2020 ge-

nom energieffektiviseringar, 
utfasning av kol och olja och 
en ökad användning av spill-
värme, säger Anders Kitok.

LKAB använder redan idag 
bästa tillgängliga teknik och 
har världens mest energi- och 
klimateffektivaste produktion 
av järnmalmpellets.  Forsk-
ning och utveckling inom en-
ergi, förbränning och klimat 
är en viktig del av arbetet för 
att komma vidare i energi- 
och klimatarbetet. 

– För att nå målen och bli 
ännu bättre så behöver vi så-
ledes själva och tillsammans 
med andra utveckla ny teknik 
som vi kan använda oss av i 

vår verksamhet. En annan och 
kanske viktigare del i arbetet 
är att via alla, medarbetare 
och entreprenörer som jobbar 
åt LKAB, tar sitt ansvar i energi 
och klimatarbetet, säger Ste-
fan Savonen, avdelningschef 
för energi- och klimatsystem 
och ansvarig för FoU i energi. 

– Vi måste skapa en energi-
kultur inom LKAB så att alla 
ser över sitt eget beteende 
och har samma energi- och 
miljöbeteende på arbetet som 
hemma. Man ska helt enkelt 
tänka energi i allt man gör, 
säger Stefan Savonen.

 uLRiKA WESTERBERG

Hårt arbete krävs för att 
förbruka mindre energi

Anders Kitok, direktör för energi- och klimatfrågor, och Stefan Savonen, avdelnings-
chef för energi- och klimatsystem tillika ansvarig för FoU i energi, vill skapa en energi-
kultur inom LKAb. FoTo: G. RúNAR GuDMuNDssoN

energi- och  
klimatenheten
LKAB beslutade 
år 2003 att införa 
miljö- och energi-
ledningssystem som 
följer internationella 
standarder.  
Bolaget har därefter 
arbetat med miljö- 
och energifrågor 
genom ständiga 
förbättringar.  
Nu lägger LKAB 
ytterligare fokus på 
dessa frågor genom 
den nya energi- och 
klimatenheten. 

  Fakta  
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Gillar: Ihärdiga, öppna, glada och ärliga människor.

Gillar inte: putin och Lukasjenkos fobi för kärlek.

J
ag, Arvid Åhrberg, föddes på Danderyds 
sjukhus i Stockholm, och inte kunde jag 
under mina ungdomsår ana att jag skulle 
bosätta mig i Kiruna i Norrbotten. Än 
mindre att jag skulle jobba inom gruv-
industrin.

Och, nej, vägen hit har inte direkt varit den man 
kan tro…

Jag visste att jag skulle läsa på universitet, men 
inte till vad. Men när jag gjorde lumpen i Arvids-
jaur läste jag en katalog över utbildningar och 
fastnade på avsnittet "rymdingenjör".

Rymdingenjör, jag vet inte, men det lät kul och 
kändes spännande när det i tankens förlängning – 
åtminstone i fantasin – fanns en bild av att 
sväva i tyngdlöshet ute i rymden.  Jo, 
jag tänkte faktiskt så, astronaut. Det 
kanske låter naivt, men de flesta 
som åker ut i rymden är forskare.

Och, helt klart, det hade varit 
otroligt häftigt.

Så lite var det nog den drömmen 
som gjorde att jag bestämde mig 
för att studera i Kiruna. 

utbildningen var också mycket riktigt 
fascinerande. Inte minst var mina båda 
examensarbeten spännande. Dels fick jag besöka 
NASA i Texas, dels undersöka meteoriter i Puerto 
Rico. Och ju mer jag lärde mig, ju mer förstod jag 
att jag nog trots allt inte skulle sluta som astronaut.

Däremot fick jag ett jobb på en satellitstation i 
München i Tyskland, men just som det äventyret 
skulle börja så började ett annat istället. Jag träffa-
de en kirunatjej och blev kär. Så det blev sommar-
jobb på LKAB och i dag hittar jag lika spännande 
och fascinerande utmaningar i underjorden istället 
för i himlen. Jag arbetar med att söka svaren på hur 

Från rymden till gruvnäringen
vi bättre kan utvinna och förädla vår malm för att 
vässa kvalitén i våra järnmalmspellets. Hur vi kan 
anpassa vår förädling till olika malmkvalitéer, hur 
vi kan rena, krossa, mala och omhänderta varie-
rande råmalm så att vi i slutänden kan bibehålla 
samma slutprodukt. Hur ska vi anpassa och utveck-
la våra processer? Mäta? Få ett jämnare flöde?

Det är oerhört komplexa utmaningar där varje 
teknisk detalj kan ha avgörande betydelse, och 
som tur är jobbar jag i ett team av väldigt duktiga 
människor. Tillsammans löser vi problemen. Som 
lite av industriella detektiver. Och att få gå i mål 
med en liten detaljförändring kan vara enormt kul. 
Att efter att ha tänkt, letat och funderat plötsligt 
hitta svaret.

Jag hade alltså inte tänkt att jag skulle jobba i 
gruvindustrin när jag började mina studier. Än min-
dre att jag skulle bosätta mig i Kiruna. Jag hade väl 
mer trott att jag skulle rest ut i världen och kanske 
landat på en exotisk plats långt bort.

Men, jag inser nu, Kiruna är en exotisk plats. Det 
finns en dragning här som gör att många stannar. 
Till en del beror det nog på att LKAB verkligen är 
ett bra företag att arbeta på.

Och som en konsekvens av allt detta så vågsurfar 
jag nu i Lofoten istället för på Hawaii.

Att få gå i mål med 
en detalj kan vara 

enormt kul

Arvid Åhrberg,
forskningsingenjör på LKAB, fick nyligen oväntat  
besök av Felix herngren och programmet  
"Felix stör en ingenjör".
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Lösningar :

TVÅLIKA: C och G.VADÄRRÄTT: det finns flest krabbor med
stor vänsterklo.

prick till prick
Rita streck från prick till prick mellan siffrorna 1 till
69, 70 till 85 och bokstäverna A till I så ser du vad
Musse surfar på!

Likheter
Kan du hitta 12 likheter mellan de här
två teckningarna?

två lika
2 av dessa 7
figurer är lika.
Kan du hitta
dom?

vad är rätt?
Vilken sorts krabba finns
det flest av? Den med
stor högerklo eller stor
vänsterklo?
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JUST NU

forntid ”Nu åskar det vid Piilijärvi” framtid Det händer i Malmfälten under oktober

Världsunikt underhållslabb invigdes i Kiruna
KiRuNA. Det världsunika underhållslabbet eMaintenance Lab har in-
vigts i Kunskapsparken i Kiruna. Bakom labbet, som är ett femårigt 
projekt, står bland annat LTU, LKAB, LKAB Malmtrafik, Lapplands 
kommunalförbund och Progressum. Syftet är att skapa en infrastruk-
tur som kan tillgodose dagens och framtida behov av kompetensför-

sörjning och teknikutveckling inom underhåll i Malmfälten. I samband 
med invigningen presenterades LTU doktoranderna, Esi Maan Nunoo 
och Cecilia Simma, som rekryterats till eMaintenance lab för att ar-
beta med forskningsprojekt inom tillståndskontroller och nyckeltal för 
styrning och uppföljning.

100 gigawattimmar per år. Det är siffran för LKAB:s minskade 
årsförbrukning av energi. Det kan jämföras med 7 000 
villors sammanlagda värmeförbrukning under ett år.

gruvnäringen blomstrar, det landar till exempel fullsatta flygplan 
med turister och affärsmän som ska besöka gruvjätten LKAb.
ToRBjÖRN LINGhALL, oRDFÖRANDE FÖR TAxI KIRuNA, BERÄTTAR I TIDNINGEN TAxI IDAG ATT 
DET ÄR sVÅRT ATT hINNA MED ALLA pAssAGERARE.

5 oktober: Teater  
”SMS från Soppero”,  
Giron Sámi Teáhter Kiruna.

5-6 oktober: Hantverks- 
mässa, Kåkstan Malmberget.

9 oktober: Popquiz: Tema 
Mörker, Café Oscar Kiruna.

12 oktober: Jätteloppis, 
Nordan Malmberget.

15 oktober: Teater  
”SMS från Soppero”,  
Nordan Malmberget.

16 oktober: Teater ”Grott-
mannen”, Folkets hus Kiruna.

16 oktober, författarbesök 
Tove Alsterdahl, Kiruna stads-
bibliotek.

19 oktober, Träningsens dag, 
Rakethallen Kiruna.

21-31 oktober, Barnboks- 
veckor, Kiruna Stadbibliotek.

24-26 oktober, Konstloppis 
Gömda pärlor, Stadshuset 
Kiruna.

Svarar gör du 
 på www.lkab.com/ 

tavling

Rätt svar på 
tävlingen i förra 
numret var: 1, 1, x,  
x och 2. Vi gratulerar 
Inga-Lisa Mäki, 
Kiruna, som vinner 
en ryggsäck.

Tävla och vinn  
solcellsladdare
i det här numret av LKAB Framtid kan du, 
bland annat, läsa om Kirunas nya vardagsrum, 
stadshuset, som blir pärlan i det nya centrum som 
planeras. Du kan också kolla in vilket hemligt vapen 
det är som utvecklar framtidens pellets och vad 
Tage Lundin, koncerninköpschef på LKAB har att 
säga om mångmiljardsatsningen i Malmfälten. 
Dessutom bjuds det på pyssligt pyssel, tuffa täv-
lingar och ett klurigt kryss.

1 Hur många miljarder ska  
LKAB satsa i Malmfälten de  
närmaste fem åren?

1. 31 miljarder.
x. 13 miljarder.
2. 23 miljarder.

2  Vad kallas Kirunas nya  
Stadshus?

1. Kristallen.
x Terrassen.
2. Forellen.

3   När startades Malmbergets  
första bandugnsverk?

1. 1967.
x. 1973.
2. 1976.

4 Gällivarebrottaren Sofia  
Matsson tog nyligen ett  
VM-silver. Vem föll hon mot  

i finalen?
1. saori Youshida.
x. soari Yoshida.
2. saori Yoshida.

5  
Hur stor är en normalpellet  
i diameter?

1. 15, 5 mm.
x. 13, 5 mm.
2. 12,5 mm.

”Det är fru Julia Stålnacke som talar i telefon här 
ovan och den hon ringer till är LKAB-förvaltningen 
i Malmberget. Hon talar om att åskan går just i 
trakten av Piilijärvi och det är en upplysning som 
gruvfolket gärna vill ha – åskväder är farliga saker 
när man sysslar med eltända sprängningar.”

 LKAB:s personaltidning 
 SKIP nr 6 1964

MALMBERGET. Drygt 90 trapp-
steg leder upp i Kaptenlaven 
i Malmberget. Därifrån har 
sommarens besökare kun-
nat blicka ut över Dundret, 
Malmberget och fjällvärlden 
i väster. 
 – Jag är glad över att LKAB 
möjliggjorde att Kaptens-
laven kunde öppnas för 
turister och andra besökare, 
säger Berne Sehlberg, en av 
sommarens guider.

Två gånger om dagen, under 
juli och augusti, arrangerades 
guidade turer upp i Kaptensla-
ven. Under 50 års tid var det 
just här som en betydande del 
av malmen hissades upp  från 
gruvan i Malmberget.

– Min mamma bor precis 
vid hålet, det här är intressant 
och ett bra initiativ, säger 
Kent Öhlund från Luleå som 
växt upp i Malmberget. Han 
besöker Kaptenslaven tillsam-
mans med sin son, Jacob Öh-
lund.

– Jag får se gropen, säger 
Jacob. Han syftar på Kaptens-

gropen och Fabiangropen som 
är spåren av tidigare gruvbryt-
ning.

 I Kaptenslaven fanns ur-
sprungligen fyra hissar. Två 
för person- och maskin-
transporter och två malmhis-
sar eller skippar. I personhis-
sarna togs också gråberget 
upp från gruvan. Kaptensspe-
let användes fram till 1963 då 
all malmuppfordring flyttades 
till det nya Vitåforsschaktet. 
Gruvbrytningen hade då nått 
300-metersnivån och moder-
na tekniska innovationer togs 
i bruk. 

2013 är ett märkesår i Malm-
bergets historia – 125 år sedan 
Malmbanan nådde fram och 
100 år sedan Kaptensspelet 
byggdes. Under exakt 50 år 
var Kaptenlaven i drift för att 
hissa upp malm, maskiner 
och gruvarbetare från gru-
van. I backen nedanför var 
sovringsverket beläget, där 
lastades malmen på järnvägs-
vagnar för transport söderut.  

– Häftigt! Vi har friskvårds-

tid från vårt arbete och då tog 
vi tillvara på den här möjlig-
heten, säger Nasiha Husako-
vic. 

– Jag är gammal malm-
bergsbo, det här är intressant. 
Utsikten är fin, mot Dundret 
över Malmberget och ut över 
hela landskapet, konstaterar 
Marianne Engström.

i Kaptenslavens gästbok finns  
drygt 1 400 namnunderskrif-
ter, de flesta från orten men 
även från övriga delar av Sve-
rige och världen. 

– Det är betydelsefullt att 
LKAB har öppnat Kaptensla-
ven för besökare. LKAB har 
ett stort ansvar för den lokala 
historien. Det var här koope-
rationen började och den för-
sta fackföreningen bildades i 
en bastu i Malmberget, säger 
Berne Sehlberg.

Öppnandet av Kaptenslaven 
är ett samarbete mellan LKAB 
och Gällivare kommun i ett 
projekt om att dokumentera 
Malmberget.

MARiTHA MOSSBERG

det är 
betydelse-

fullt att 
LKAb har 

öppnat 
Kaptens-
laven för 
besökare

Kaptenslaven öppen för besökare
LKAb öppnade Kaptensspelet i Malmberget för besökare under den gångna sommaren.  FoTo: MARIA ÖDALEN ÖsTLuND

berne Sehlberg 
är en av de guider 
som visade Kap-
tensspelet under 
sommaren.

TExT: uLRIKA WEsTERBERG 
FoTo: RúNAR GuDMuNDssoN

Sten Askmyr, avdelningschef på LKAB, samt Anders 
Kitok, energidirektör på LKAB.

Markus Petäjäniemi, LKAB:s direktör för produktion och logistik, invigde det 
nya labbet. 

Olov Candell, Kjell Karlsson och Per granell från sAAB supplier system 
var inbjudna gäster.

Miriam isaksson Mettävainio och Krister Fält-
mark var nyfikna på det nya underhållslabbet. 

Invigningen lockade deltagare från både näringsliv och skola.

Monica Lundkvist, chef för vuxenut-
bildningen på Lapplands lärcentra och 
Ramin Karim, professor på Avdel-
ningen för drift- och underhållsteknik vid 
LTu, tittade på tekniken i labbet. 

Lennart Andersson, kanslichef på Lapplands kommu-
nalförbund samt Tony Järlström, vd för progressum. 

Maria Ryytty, sektionschef på LKAB tillika handledare 
för doktoranden Esi Maan Nunoo, firade invigningen 
tillsammans med sonen Tim Ryytty.

Ramin Karim, professor på avdelningen för drift- och underhållsteknik vid LTu, 
visade stolt det nya  underhållslabbet.

Doktoranderna från LTu, esi Maan Nunoo och Cecilia Simma, 
deltog i invigningen av sin nya arbetsplats.
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marknadskommentarer Hur går det för LKaB?

SISTA ORDET
Varför har LKAB etablerat 
ett säljkontor i Dubai?

– De flesta av LKAB:s 
kunder av direktreduk-
tionspellets (DR) ligger 
i MENA (Middle East 
and North Africa) och 
marknaden här är väldigt 
stark för den produkten. 

Därför faller det sig naturligt att vi finns 
representerade i regionen rent fysiskt och 
just Dubai ligger bra till utifrån många 
aspekter.  
Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

– På kontoret ”hemma” i Dubai arbetar 
jag med förberedelser inför nästa kundbe-
sök eller sammanställer det jag fått reda 
på från tidigare besök, samt håller mig 
uppdaterad om hur det går i produktionen 
därhemma. Nästa besök blir hos en kund 
i Qatar. Qatar ligger ungefär en timmes 
flygresa från Dubai. På kvällen flyger jag 
vidare till Abu Dhabi och besöker en an-
nan kund, sen blir det bilfärd tillbaka till 
Dubai. Avståndet mellan Abu Dhabi och 
Dubai är ett stenkast, ungefär som mellan 
Kiruna och Hakkas.  
Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

– Att tolka och förstå vad kunden säger 
och förmedla den informationen hem 
till Malmfälten så att vi kan leverera den 
produkt kunden förväntar sig. Dessutom 
handlar det mycket om att få kunden att 

”förstå” LKAB. Kommunikation åt båda 
håll i hela processen helt enkelt. 
Hur är det att arbeta, bo och leva i Förenade 
Arabemiraten?

– Här är en blandning av människor från 
hela världen och man är van att ta hand 
om folk från när och fjärran, även om det 
kan tyckas vara lite långsamt och byråkra-
tiskt emellanåt. Arabiska är det officiella 
språket men engelska talas i princip av 
alla. Trots att de flesta är inflyttade är det 
arabisk och muslimsk tradition som råder. 
För tillfället är det extremt varmt, någon-
stans mellan 40 och 50 grader, men det 
blir snart lite svalare. Det saknas inte nå-
got man kan tänkas behöva. Häromdagen 
såg jag senapssill av känt svenskt märke i 
en butik på hörnet.
Vilken erfarenheter från tidigare tjänster på 
LKAB har du mest nytta av i ditt nya jobb?

– Jag brukar resonera att allt jag har job-
bat med har gett mig något för framtiden. 
Om jag ska framhäva något är det min tid 
i produktionen, först i Svappavaara och 
sedan på förädlingen i Kiruna. Detta har 
gett mig en bra grund att stå på, dels vad 
gäller den tekniska biten, men främst när 
det gäller att jobba ihop med andra. Sedan 
har jag även tidigare arbetat utomlands för 
LKAB och har insett att det blir lättare att 
skapa förståelse och komma in i samhället 
om man är nyfiken på den lokala kulturen 
och människorna.  TiNA BENSON

Roger hahne,  
produktchef, DR-pellets

’’ Dubai ligger bra
 till utifrån 
 många 
 aspekter’’

Namn: Roger 
hahne.
Ålder: 43 år.
Aktuell: Ny 
produktchef för DR-
pellets och håller 
på att etablera ett 
säljkontor i Dubai.
bakgrund: Bergs-
ingenjör. Anställd på 
LKAB sedan 1998. 
har jobbat inom 
forskning, produk-
tion och marknad. 
Kommer senast från 
en tjänst som föräd-
lingschef i Kiruna.   
bor: Kiruna, för 
närvarande i Dubai.
Familj: Fru Maria 
samt bonussonen 
Frans. 
Fritidsintressen: 
Träning och mat-
lagning.
Senast lästa bok:  
En man som heter 
ove av Fredrik Back-
man. 

  Fakta 

 KATARiNA hOLMgReN, direktör group control:
 just nu pågår det årliga verksamhetsplaneringsarbetet  
 i LKAB. Drygt 300 verksamhetsplaneringsprocesser genomförs 
där LKAB:s övergripande mål bryts ned till delmål och aktiviteter identifieras 
för att säkra att vi når målen. Att fullfölja vår tillväxtplan och samtidigt jobba 
med kostnadseffektiviseringar är en stor utmaning och de två enskilt största 
programmen som, tillsammans med samhällsomvandlingen, pågår. Att säkra 
att vi fortsatt har en konkurrenskraftig kostnadsnivå är avgörande för långsiktig 
överlevnad. planeringen kompliceras av att tillståndsprocesserna tidsmässigt är 
svåra att förutse vilket till exempel påverkar våra beslut om investeringar. 
Våra planer sammanfattas i slutet av oktober i en budget för 2014 som utgör 
grunden för vår kostnadsstyrning.
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KvALiTeT K-värde för leveranser. 
Ack 2013: 89,2%. Ack 2012: 96,0%.

89,2%

LeveRANSeR
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göra Ottosson, Kontinental-
europa och Nordamerika:

Tyskland har återigen röstat 
för Merkel, vilket inneburit ett 
visst lugn och förtroende på 
marknaden. Ökad privatkon-
sumtion är att vänta och det 
torde få effekt över hela Eu.
Våra kunder producerar 
oförändrat, med en visst 
optimism om att stålpriser och 
volymer kan komma att öka 
de närmaste sex till tolv må-
naderna. I vilket fall som helst 
kommer efterfrågan på våra 
kvalitetspellets vara fortsatt 
mycket stark.

Johan heyden, Norra europa:
Marknadsläget för våra kunder 
i norra Europa ser ut att vara 
oförändrat under hösten. Våra 
kunder fortsätter att produ-
cera med oförändrad  takt 
(läs; stabilt lägre än normalt). 
Trots det, så är vårt leverans-
läge fortsatt bekymmersamt. 
Önskemål från våra kunder i 
norra Europa om att  få bygga 
upp vinterlager kommer att 
försämra vår leveranssituation 
ytterligare. Detta med anled-
ning av att ständig brist på 
pellets i vårt leveranssystem 
begränsar LKAB:s flexibilitet 
att tillmötesgå kundernas 
önskemål. Mycket tyder på att 
marknadsförutsättningarna 
långsamt förbättras och att 
2014 ser ut att bli ett bättre 
leveransår än 2013.

Stig Nordlund, Asien,  
Mellanöstern, Nordafrika  
och Australien:

Vi träffade nyligen några av 
våra stålverkskunder i Kina. 
Där är efterfrågan på LKAB:s 
produkter väldigt stor. Våra 
kunder i Kina går med vinst 
och är mycket mer positiva 
än under samma period förra 
året då de gick med förlust. 
optimismen är större där i 
dag än tidigare. Kina rullar 
på pålitligt och håller en hög 
stålproduktion. samma sak är 
det i Mellanöstern. Även där 
går våra kunder med vinst.


