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SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR 



2 

”Tekniskt ledande leverantör av  

klimatsmarta järnmalmsprodukter 

till den globala stålindustrin” 
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Malmbanan – järnvägen når Narvik 1902  Storskalig underjordsbrytning  –  

skivrasbrytningsmetoden 

Flotationsmetoden för fosforrening IORE – världens starkaste elektriska lok 

Första pelletsverket i Europa 1955 

Olivinpellets och direktreduktions(DR)-pellets 

INNOVATIONER ÖVER 125 ÅR  



I KORTHET 

4 

4:e  
LKAB är världens fjärde största producent av 

järnmalmspellets  

30  
Bolag inom  

LKAB-koncernen 

4 500  
Totalt cirka 4 500 anställda 

24,2 Mt 
Levererade 24,2 miljoner  

ton järnmalmsprodukter 2015 

16,2 

Mdkr 
Omsättning 16,2 miljarder kronor 2015 

Europa 
LKAB är Europas största järnmalmsproducent  

och ett av Sveriges äldsta industriföretag  

100% 
LKAB är till 100 procent ett statligt ägt bolag 
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VÅRA VERKSAMHETSORTER 



FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD 
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SÄKER OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION  

LKAB tar ett långtgående ansvar för vår påverkan på människor, samhälle och miljö 



HÅLLBARA LKAB  
VÅR AMBITION INNEBÄR ATT VI SKA VARA: 
• Ett av de ledande gruvföretagen när det gäller resurs- 

och klimateffektiv produktion. Kunderbjudandet är 
”Performance in Ironmaking” och klimatsmarta 
produkter 

• Branschledande inom forskning, innovation och ny 
teknik samt en önskvärd och efterfrågad 
samarbetspartner för produkt- och teknikutveckling 
hos kunder och underleverantörer 

• Ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det 
gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. 
Verksamheten ska möjliggöra en hållbar 
samhällsutveckling och generera välstånd 
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Vår ambition är att 

skapa välstånd 

genom att vara ett av 

de mest innovativa, 

resurseffektiva och 

ansvarstagande 

gruvföretagen i 

världen 



VI MÖTER EN UTMANANDE MARKNAD 

 Efterfrågan på LKAB:s produkter är 

fortsatt god  

 Kinas tillväxt minskar  

 Överutbud av järnmalmsprodukter 

 Där efterfrågan minskar och utbud 

ökar, sjunker priserna. 
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VÅR ARBETSLISTA 

• Effektivisera i vardagen 

• Utnyttja gjorda investeringar 

• Ta tekniksprång 

På min dagordning 

• Logistik och Infrastruktur 

• Samhällsomvandling 

• Klimat 
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VÅR LOGISTIK  

Flexibilitet i logistikkedjan är avgörande – från gruva till hamn 



VÅR VISION 
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HÅLLBARHET I HELA LOGISTIKKEDJAN  

Vår önskelista till kommande 

Nationella Transportplaner 

 Ökad axellast till 32,5 ton på hela 

Malmbanan/Ofotbanen. 

 Dubbelspår Kiruna – Narvik 

 ERMTS i samförstånd mellan länderna 

och operatörerna. 

 Optimera underhållsarbetet 

 Bygg ut kapaciteten syd om 

Luleå/Boden 

 Malmporten i Luleå 
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Världens starkaste elektriska lok 

• 68 vagnar 

• 70 000 ton/dag från Kiruna 

• 10 tåg dagligen från Kiruna 

• 5 tåg dagligen från Malmberget 

• 35 procent av de totala 

frakterna i Sverige 
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SAMHÄLLSOMVANDLING  

Gruvbrytningen påverkar samhällena – en prioriterad hållbarhetsfråga och en väsentlig del av LKAB:s 

tillväxtstrategi 
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KIRUNA 
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MALMBERGET 



UTVECKLING GÅR FÖRE AVVECKLING  
 
 

Samhällsomvandlingen måste ske i samarbete med samhälle och de människor som påverkas 
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LKAB BLICKAR FRAMÅT  

Tekniksprång förutsätter samarbete och forskning och innovation 



EXTERNA FORSKNINGSSAMARBETEN  
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SÄKER OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION  

LKAB tar ett långtgående ansvar för vår påverkan på människor, samhälle och miljö 



HÅLLBARHET GENOM VÄRDEKEDJAN 
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LKAB:S KLIMATSMARTA PELLETS 

Sinter LKAB idag Hematit-

baserade pellets 

~250 

~110 

~40 

KÄLLA: Swerea/MEFOS 2010 ”Benchmarking of carbon dioxide emissions from iron ore pelletizing” av Lawrence Hooey; teamanalys 

kg/CO2
 per ton handelsstål 



HYBRIT – VÄTGASBASERAD JÄRNFRAMSTÄLLNING 
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LKAB ska fortsätta vara ett av de mest 

innovativa, resurseffektiva och ansvars-

tagande gruvföretagen i världen. 

Det ger oss konkurrenskraft och 

förutsättningar att skapa värde för  

våra kunder, ägare och samhälle.  

 


