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”Tekniskt ledande leverantör av 
klimatsmarta järnmalmsprodukter
till den globala stålindustrin”

Presenter
Presentation Notes
”Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin” – det är vad LKAB är idag. Vi är en gruv- och mineralkoncern och vi bryter järnmalm som vi sedan förädlar till pelletsprodukter. Små kulor av järnmalm som på bilden. Vår pellets säljer vi till kunder som tillverkar stål runt om i världen. För att tillverka stål krävs järn. Vår pellets levererar högt kundvärde i stålverkskundernas masugnar eller vid ståltillverkning i en elektrostålugn med naturgas som energikälla. Men, även om järn är jordens fjärde vanligaste grundämne så är det kvaliteten på mineralen, mängden och priset som avgör om den är värd att bryta och kallas järnmalm, som är ett ekonomiskt begrepp. 
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VÅR VISION

Finns ingen annan väg än att höja produktiviteten
genom teknik och volym. Detta kommer att ställa
krav på väsentligt ökad kapacitet på Malmbanan

”År 2030 har LKAB ökat sin kapacitet med 50 % 
samtidigt som logistiksystemet säkerställer 
framtida kapacitet, produktivitet, tillväxt och 
konkurrenskraft genom en säker och långsiktigt 
hållbar verksamhet”
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Vår ambition är att 
skapa välstånd 
genom att vara ett av 
de mest innovativa, 
resurseffektiva och 
ansvarstagande 
gruvföretagen i 
världen



ETT SAMMANHÅLLET SYSTEM – EN VISION FÖR NORDISKA 
ARKTIS
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– På kort sikt behövs ökade axellaster,  
utbyggnad till dubbelspår mellan Kiruna 
och Narvik samt byggstart av 
Norrbotniabanan. 

– På medellång sikt krävs 
kapacitetsökning av Malmbanan mellan 
Kiruna och Luleå samt kapacitetsökning 
och modernisering av Norra stambanan.

– På längre sikt är det nödvändigt att 
etablera en nordlig öst/västlig 
järnvägsförbindelse mellan Svappavara
och Kolari.



VAD LKAB VILL UPPNÅ?

• Tillgänglighet till våra marknader, Narvik
är allra viktigast

• Ökad och hållbar mineralutvinning i norr, 
ökad kapacitet och driftsäkerhet

• Minskad koldioxidbelastning på miljön, 
omställningsarbete redan påbörjad

• Regionförstoring i arktisk miljö,
främjar arbetsmarknaden

• Vända godsflöden till förmån för regionen
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Presenter
Presentation Notes
1888 The first ore train with 40 wagons arrived to Luleå1890 LKAB company was established 1903 ”Malmbanan” railway from Kiruna to Narvik was inaugurated1915 Electrified railway possible due to hydropower 1996 LKAB established subsidiary ore traffic company 1996 New harbour in Luleå2000 Increased axel load to 30 tonnes2004 New IORE locomotives and wagons 2009 New harbour structure in Narvik2012 New railway opened in Kiruna2015-16 New pier and shiploader in Narvik



FYRA UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR LOGISTIKEN 
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Logistik 5.0

Volymtillväxt Produktivitet

Energi & klimat MTO*

• Gruva 5.0
• Förädling 5.0
• Bas och exp. LOMP
• Kraftnät 5.0

• CO2 fri Logistik
• Energieffektivisering
• Återmatning

• Rullande materiel
• Terminaler
• Hamnar
• Infrastruktur

• Säkerhet
• Planering, styrning
• Underhåll
• Förarlöst

* Människa Teknik Organisation



LKAB BEHÖVER PARTNERS INOM OLIKA OMRÅDEN: 

Teknikutveckling
• Bortom ERTMS  Autonom tågdrift?
• E-underhåll  från km- till tillståndsbaserat
• Optimerat kapacitetsnyttjande på Malmbanan
• Klimatsmart logistik 
• Autonoma processer på terminalerna

Kompetensförsörjning
• Ökat behov av högutbildade ingenjörer
• Samverkan mellan Akademi och Industri

JVTC kan fylla en viktig roll
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Tack!
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