
Starten av Europas största  
järnmalmsprojekt!
Peder Nensén, LKAB

Järnnationen Sverige
Redan tidigt under 1600-talet var Sverige en gigant på järnmalmsmarknaden. För-
klaringarna till den svenska järnhanteringens starka ställning var flera. En mycket 
viktig förklaring bestod i att masugnsprocessen och färskningen grundades på nytt-
jandet av träkol och Sverige var betydligt skogrikare än konkurrenterna, vilket gav 
stora fördelar. Den svenska malmens egenskaper och det tekniskt kunnande var 
andra viktiga framgångsfaktorer. Dessutom introducerades nya masugnstyper un-
der 1600-talet vilket ytterligare förbättrade kvalitén på det svenska järnet.

Gruvor	i	norr
Kengis bruk blev Norrbot-
tens första järnverk och en 
provsmältning gjordes redan 
1644. Att man påbörjade 
järnhanteringen i Tornedalen 
hade inte bara produktions-
mässiga orsaker, utan det var 
också ett sätt att sprida den 
kristna läran och att dess-
utom få landet bättre upp-
odlat. I Masugnsbyn anlades 
en masugn som sedermera 
köptes av bröderna Momma, 
som var fältherrarna vid star-
ten av gruvbrytningen i Svap-
paavara.

Malm från Gällivare började brytas i kaptengruvan ca 1740 och därefter påbörja-
des brytning på flera andra platser. Samuel Gustaf Hermelin var en av föregångarna 
och det var även han som köpte Meldersteinsbruk 15 år efter Jonas Meldercreutz 
död. 

Bruksdrift	i	kunglig	regi
Under den mörka perioden i börja av 1800-talet då de flesta bruken stod stilla, 
köpte Karl XIV Johan den norrbottniska järn- och gruvhanteringen. Totalt köptes 

Figur 1.  Norrbottens äldsta gruvkarta från 1660-talet
över Svappavaara kopparfält (Källa: Riksarkivet).
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mark och anläggningar på ett område som var större än Skåne för 366 00 riksdaler.  
Tyvärr infriades inte de stora förhoppningarna om en ny effektivare drift.

Förändringens tid kom under 1830-talet då man anlade nya bruk bl.a. i Gyljen, 
Avafors, Vitåfors samt Storfors och nu skedde en kraftig expansion i Norrbotten. 

Figur 2. Aktiebrev Svappavara malmfält (Källa: Riksarkivet).

© 2011, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



LKAB träder in på banan, en 120-årig resa startar.
Under denna tid övergår den småskalig gruvbrytning till storskalighet och de små 
järnbruken ersätts av stora bruk.  Främst sker detta tack vare att malmbrytningen 
på riktigt sätter igång i malmfälten där LKAB är en av aktörerna.

1890 den 24 oktober fastställs bolagsordningen för Luossavaara-Kiirunavaara Ak-
tiebolag och den 18 december hålls konstituerade bolagsstämma i Stockholm. De 
2000 aktierna a´ 1000 kr fördelas på 14 ägare. Till ordförande utses majoren Robert 
Schoug och förste verkställande direktör blir Carl Johan Ljunggren.

1898 beslutar riksdagen och det norska stortinget att Malmbanan skall förlängas 
från Gällivare till Narvik.

1899 LKAB:s första kontor står klart och året därpå anläggs staden Kiruna och en 
stadsplan fastställs.

1903 Malmbanan invigs den 14 juli av unionskungen Oscar II och redan i januari 
lastas den första malmbåten i Narvik för last till Rotterdam.

1907 går svenska staten in som delägare i LKAB och samma år får Kiruna spår-
vagnstrafik.

1919 öppnas Lousavaaragruvan och från 1925 sker all malmbrytning under jord i 
Malmberget.

1933 Lågkonjunkturen gör att malmproduktionen når sin lägsta nivå sedan 
1900-talets början.

1936 Högkonjunktur och rekordproduktion på 12 miljoner ton vilket är ett nytt 
 rekord med råge!

1940 malmhamnen sprängs i Narvik och all produktion går via Luleå.

1948 påbörjas utbyggnad av det nya industriområdet Vitåfors.

1952 tas beslut om övergång till underjordsbrytning i Kiirunavaara.

1955 invigs LKAB:s första pelletverk i Malmberget.

1961 är antalet anställda 8297 personer.

1962 avslutas dagbrottsbrytning i Kiirunavvaara.

1964 öppnas gruvan i Svappavara och Kirunas första pelletverk KK1 startar.

1965 startades anrikningsverket i Svappavaara SA.

1969 Pelletverket i Svappavaara startas.
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1973 invigs ett nytt pelletverk i Malmberget BUV och årsproduktionen är 28 miljo-
ner ton.

1974 Ännu ett rekordår!! 30 miljoner ton färdiga produkter. 

1981 påbörjas produktion av Olivinpellets som får sitt stora genombrott 1983. 
LKAB gör vinst igen.

1985 arbetena med ny huvudnivå M85 i Malmberget påbörjas.

1990 LKAB firar 100 år och har levererat totalt en miljard ton malm sedan starten.

1991 beslut om ny huvudnivå i Kiruna 1045, vilket följs upp året därpå med beslut 
om nya förädlingsverk KA2 samt KK3.

1994 beslut om ny malmhamn i Luleå som invigs 1996.

1997 invigs nya huvudnivån i Kiruna på 1045 m avvägning.

2000 levereras det första nya malmloket och samma år invigs nya huvudnivån 
M1000 i Malmberget.

2005 ett fantastiskt år för LKAB, vinsten blev 6,4 miljarder kronor.

2006 invigs nytt pelletverk MK3 i Malmberget.

2008 invigs de nya verken i Kiruna KA3-KK4.

2009 SILA den nya lossningsanläggningen i Narviks hamn blir klar.

2010 LKAB fyllde 120 år. Under detta år driftsattes delar av anläggningar på den 
nya huvudnivån M1250 i Malmberget som börjar producera under 2011

2010 Produktionsstart av LKAB:s första järnmalmsgruva på nästan 50 år! Den 
27 maj sprängdes första salvan i Gruvberget och åter igen är det gruvdrift i 
Svappavaara fältet!

LKAB 37 – resan fortsätter!
Efterfrågan på mineraler och järnmalmsprodukter är mycket stor ute på världs-
marknaden. Marknaden förväntas att fortsatt vara stark under en längre period och 
LKAB ser stora möjligheter att kunna avsätta alla sina produkter från nuvarande 
produktionsenheter.

LKAB 37 är samlingsnamnet för den nya strategiska planen som innebär sats-
ning på tillväxt och ökad flexibilitet i verksamheten, bl.a. i marknad och produkter. 
Avsikten är att 2015 vara ett företag som levererar minst 37 miljoner ton färdiga 
järnmalmsprodukter årligen.
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Under 2000-talet har LKAB investerat i sina produktionsanläggningar med nya för-
ädlingsverk både i Malmberget och Kiruna och ökat produktionskapaciteten från ca 
20 miljoner ton/år till ca 28 miljoner ton färdiga produkter. Nya lok och vagnar, ökat 
axeltryck samt anläggande av nya hamnar har ökat kapaciteten till ca 33 miljoner 
ton per år vad gäller logistik och hamnar. Nya huvudnivåer är under anläggande i 
både Malmberget och Kiruna. Trots detta är gruvorna, tillgången till råmalm, flask-
hals i vårt produktions system. 

LKAB skall växa med sina kunder och för att kunna göra detta måste vi öka råva-
rubasen för att kunna öka produktionskapaciteten.  I vår strategi är detta en av våra 
tydliga målsättningar och starten av tre nya gruvor är ett första steg i vår strategi.

Svappvaarafältet nu åter i blickpunkten
Svappavaarafältet utgör ett av de äldsta gruvområdena i Norrbotten. Här förekom-
mer både järnmalmer och sulfidmineraliseringar. 

Den största järnmalmsfyndigheten i området är Leveäniemi som, tillsammans 
med Kiirunavaara och Malmberget, hör till de stora fyndigheterna i norra Sverige. 
Näst efter Leveäniemi kommer i storleksordning Mertainen och Gruvberget.  

Figur 3. Utvecklingen under 2000-talet och framtidsplanen
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Figur 4.  Svappavaarafältet år 2011.

Figur 5. 
Svappavaarafältet på 1600 talet 
(Källa: Riksarkivet).
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Gruvberget – eld i berget 
Starten av gruvverksamhet på Gruvberget skedde 1654 då Abraham Momma som 
var en holländsk brukspatron och fick ett tips av samen och lapptolken Olof Anund-
sen om att det fanns en tung grön mull på berget . Abraham tog prover och som på-
stods innehålla 18 % koppar. Redan året därpå fick bröderna Jakob och Abraham 
Momma privilegier av Kungliga Bergskollegiet att bearbeta malmen. Bröderna hade 
redan 1652 blivit största delägarna av Kengis bruk och Junosuando masugn och 
lät dessutom bygga upp en kopparsmedja 1656, Svappavaara kopparbruk. År 1660 
hade ett samhälle bildats vid kopparbruket och gruvan. Förutom de som arbetade 
i gruvorna sysselsattes både skogsbönder och samer i området. Bönderna högg 
ved till de stora tillmakningseldarna och samerna transporterade förutom veden 
även malmen på vintern till Masugnsbyn. Brytningen pågick året runt och snabbt 
växte antalet gruvhål som snabbt blev djupare. Djupaste gruvan Storgruvan blev 
ca 92 meter djup. Vattnet tog över i gruvorna när de gick på djupet och man var 
tvungen att påbörja länshållning av gruvorna . Mellan åren 1675–1685 framställdes i 
snitt ca 4,5 ton råkoppar årligen. 1672 blev dock början till slutet av kopparbrukets 
storhetstid i Svappavaara vilket helt upphörde 1684. En mindre kopparproduktion 
fortsatte dock under knappt tio år, genom återvinning av koppar från de kvarlig-
gande slagghögarna.

Figur 6.  Gammalt gruvhål på Gruvberget.
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Fyndigheten
Järnmalmen på Gruvberget utgörs av en skivformig kropp, som har en längd av ca 
1300 m och en bredd vid markytan som varierar mellan 6 och 65 m (i genomsnitt 
30 m). Malmkroppen stryker i nord-syd och stupar mellan 50 och 75 grader mot 
öster.

Malmen består av magnetit (Fe3O4) i den norra delen och hematit (Fe2O3) i de mel-
lersta och södra delarna. LKAB:s undersökningar visar även på en väldigt låg kop-
parhalt i området.

Genom borrningar är den norra delen av malmen (magnetiten) känd till ca 50-
100 meter över havet (ca 350 m djup). Magnetitmalmen innehåller ofta rundade och 
kantiga fragment av hematit och ofta är malmen kalcitrik. Kalciten förekommer som 
sprickfyllnader i oregelbundna sprickor.

Sidoberget till Gruvbergets järnmalm är omvandlade vulkaniska bergarter, s.k. 
leptiter och man skiljer mellan sura, intermediära och basiska beroende på innehål-
let av Kiseloxid (SiO2).

Figur 7.  Gruvbergets malmkropp (Källa: Frietsch, 1966).
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Fyndighetens karaktär 

• Ytlig och lämpar sig därmed för billig och effektiv dagbrottsbrytnig.

• Massiv och regelbunden vilket ger låg gråbergsinblandning.

• God järnhalt (ca 54 %) i fast klyft, medför höga utbyten och kostnadseffektiv
process.

• Smal malmkropp som begränsar produktionskapaciteten.

• Brytbara delen är begränsad i längdriktning både i norr och söder.

Projektet	Gruvberget:
Projektet startade under 2006 som en idéstudie för att senare övergå till en förstu-
die. Underlag från tidigare utredningar gicks igenom och inledande försök utfördes 
på gammalt material från tidigare provuttag. Grov tidsplan samt kalkyl upprättades.

Förprojekteringen påbörjades under början av 2007 och med syfte att ta fram 
kompletta ansökningshandlingar för en miljöprövning samt även underlag för inves-
teringsbeslut av LKAB:s styrelse. Ansökningen till miljödomstolen inlämnades till 
miljödomstolen i början av juli 2007.

Inledningsvis var det framförallt miljöfrågor och processfrågor som prioriterades, 
detta för att kunna ta fram den tekniska bilagan samt miljökonsekvensbeskrivning 
som är de centrala delarna i miljöansökan. Förutom de vanliga utredningarna inom 
miljöområdet genomfördes grundliga utredningar vad gäller sidoberget och dess 

Figur 8.  Borrning på Gruvberget.
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påverkan på deponin. Undersökningsborrningar genomfördes och ca 20 hål med 
längder upp till 350 m borrades. Totalt borrades ca 5 000 m, för att erhålla underlag 
för kartering och övriga analyser. 

Arkeologiska utredningar har genomförts och även utredning vad gäller ersätt-
ning av fiskevatten mm. Processutredningar med efterföljande försök baserade 
dels på gammalt material men även utifrån de framtagna borrkärnorna från under-
sökningsborrningarna som analyserades och användes till laboratorieförsök för att 
fastställa process och produktpremisser. 

En provbrytning på 50 000 ton genomfördes för att erhålla material för att ge-
nomföra fullskaleförsök i Svappvaaras anrikningsverk och pelletverk. Detta för att 
säkerställa att en fullgod slutprodukt och att ytterligare kvalitetssäkra process- och 
produktpremisser.

Utmaningar	under	planeringen
Då projekt av denna typ är relativt långa påverkades arbetet med framtagande av 
underlag för miljöprövning av att nya direktiv började gälla under projektiden. Då 
dessa dessutom ej var prövade, var tolkningen av de nya direktiven svåra. Detta 
gällde bl.a. det nya gruvavfallsdirektivet. För att säkerställa att LKAB hade den fakta 
och kvalitén på underlaget genomfördes omfattande kompletteringar med provut-
tag, analyser samt utredningar. Detta medförde stora extra kostnader och var dess-
utom väldigt tidsödande.

Nästa utmaning är att minska ledtiden för miljöansökan. Gruvbergets ansökan 
tog ca 22 månader från att ansökan inlämnades till att miljödom erhölls. Här måste 
verksamhetsutövare tillsammans med berörda parter hitta ett mer effektivt sätt att 
handlägga miljöärende av detta slaget.

Motstående intressen, gruvnäring – kultur och miljö, finns och försvårar arbetet. 
Detta trots att det var gruvnäringen som byggde upp Svappavara på 1600-talet. Vi 
fortsätter bara ett arbete som inletts för 400 år sedan!

Eld	i	berget	igen	–	en	historisk	händelse:
Första salvan, efter närmare 300 års stiltje, var ett faktum då produktionen star-
tade 27 maj 2010. Efter att tillstånd för gruvstart erhållits rullade samma dag första 
borriggen upp på berget och första produktionsborrningen påbörjades. 2010 var 
produktionen 890 000 ton råmalm vilket gav ett tillskott med ca 500 000 ton färdiga 
produkter. Idag är fyra borriggar i drift och 3-5 salvor i veckan sprängs där varje 
salva ger ca 30 000–70 000 ton losshållet material. Transport sker med truckar ned 
till en kross- och sovringsanläggning för bearbetning av råmalm och produktion av 
anrikningsrågods. 

I stort sett är alla infrastrukturarbeten med anläggande av tillfartsvägar, pump-
station samt elkraftsanläggningar genomförda. Arbeten pågår med att färdigställa 
tillfartsväg till de nedre produktionsnivåerna. Planerad produktion är att losshålla 
ca 11,7 miljoner ton råmalm som ger ett tillskott med ca 8 miljoner ton färdiga 
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 produkter fram till ca 2018. Under denna period bryts även ca 19 miljoner ton grå-
berg för deponering . 

Ansvarig för gruvproduktionen och efterföljande krossning samt separering för 
att producera sovrat rågods med dryga 62 % järnhalt är LKAB:s dotterbolag, KGS. 
Brytningen sker i egen regi och en gruvplanringsfunktion är skapad inom KGS. 
Transporter av malm och gråberg utförs på entreprenad inom ramen för det trans-
portavtal som LKAB har tecknat för verksamheten i Svappavaara.  Krossning och 
separering skedde inledningsvis med hjälp av entreprenörer, men övergick i början 
av 2011 i KGS regi då en ny kross- och sovringsanläggning driftsattes.

Ett eget driftslaboratorium för analyser av Gruvbergets produktion är under upp-
byggnad, vilken planeras tas i drift under mitten av 2011.

Figur 9. Sprängning på Gruvberget.
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Figur 10. Gruvbergets och Leveäniemis malmkroppar (källa: Parák, 1965)
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Leveäniemi – skatten i 
djupet
Efter gruvbrytningens slut 1686 gjor-
des ett antal försök till nystarter och ett 
antal inmutningar gjordes i området. 
Det som åter skapade nya förhopp-
ningar var 1897 då Frans Albert Falck 
upptäckte järnmalmen i Leveäniemi då 
han var ute med sin gamla gruvkom-
pass. Men det skulle dröja ända till 
hösten 1964 innan LKAB började bryta 
fyndigheten i stor omfattning. SGU fick 
1950 i uppdrag att undersöka malmen 
och man kunde konstatera att malm-
kroppen var betydligt större än vad 
man tidigare hade trott. Man gjorde en 
provbrytning och transport till Malm-
berget för fullskaleförsök. Dessa vi-
sade så goda resultat så att LKAB:s 
styrelse fattade beslut om gruvbryt-
ning. Beslutet som fattades 1961 inne-
bar starten för en intensiv verksamhet 
i Svappavaara. Gruvan med tillfarts-
vägar och övrig infrastruktur anlades. 
Järnväg från Kiruna till Svappavaara 
byggdes. Anrikningsverket stod färdigt 
1965 och fyra år senare även kulsinterverket. Produktionen pågick mellan åren 
1964 och 1983, med ett tillfälligt stopp 1977. Konjunkturen försämrades och detta 
medförde att man stoppade brytningen 1983. Innan nedläggningen hann dagbrot-
tet nå ett djup på 110 meter och 50 miljoner ton malm hade producerats.  Därefter 
har gruvbrytningen legat i malpåse. 

1984 startades dock anriknings- och pelletverken igen. Verken har sedan dess 
förädlat malm vilken transporteras med tåg från sovringsverket i Kiruna. 

Fyndigheten
LKAB:s gruvområde i Svappavaara (här avses Leveäniemi) ligger i Kiruna kommun, 
Norrbottens län, ca 2,5 km väster om samhället Svappavaara. Avståndet till Kiruna 
är ca 45 km. 

Malmen består av magnetit och martit. Områdets bergrund består av vulkaniter 
och sediment, rödleptit som är äldst, Konglomerat samt Glimmerskiffer. Malmen 
breccierar glimmerskiffern och har således anlagts intrusivt. Malmen stupar i ytan 

Figur 11. Leveäniemis malmkropp 
(källa: Parák, 1965)
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50 grader mot nordnordost och flackar ut mot djupet. Malmkroppen har en form 
liknande ett segelbåtskrov.

Senare intrusioner har gett upphov till apatitrika magnetitgångar, basiska gångar 
och pegmatitgångar.  Rent geologiskt kan följande malmtyper urskiljas:

• Magnetit

• Martit

• Hematit

• Kalkrik magnetit

• Malmbreccia

• Apatitrika magnetitgångar

Ovanstående till en total mängd av 307 miljoner ton varav 54 miljoner ton har brutits 
under perioden 1964–1984.

Nu	ska	skatten	bärgas	och	dagbrottet	tömmas
Som ett led i den nu gällande strategiplanen LKAB 37 planerar företaget att åter-
uppta produktionen i det befintliga dagbrottet, Leveäniemi.

För att komma åt mineraliseringen måste dagbrottet tömmas på vatten efter-
som det har vattenfyllts sedan dagbrottet togs ur drift.  En förstudie påbörjades 

Figur 12.  Det vattenfyllda dagbrottet, Leveäniemi.
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under 2007 med målsättning att ta fram underlag för den planerade återstarten av 
gruvan och då i första hand erhålla erforderliga tillstånd att påbörja tömningen av 
 dagbrottet.

Den beräknade vattenvolymen är ca 25,2 miljoner m3 samt en tillkommande vat-
tenvolym pga. tillrinning under den tid som dagbrottet töms. Största vattendjupet är 
ca 84 m och vattenytan låg i maj 2010 på nivån 340,25 meter över havet. Avsikten 
är att anlägga en pumpanläggning som via rörledningar skall bortföra vattnet från 
dagbrottet via Liukattijoki till Torne älv. 

Utmaningar	
Tömningen som beräknas att pågå under 1,5 –  2 år innebär att  olika klimatförhål-
landen kommer att råda under tiden. Allt från varma sommardagar till smällkalla vin-
terdagar. Även stora förändringar vad gäller flöden i bäcksystemet som vattnet från 
dagbrottet skall tillföras till. Detta innebär att tekniskt måste anläggningen anpassas 
för variabla flöden och för att klara förhållanden som innebär stora temperatur-
differenser. 

Vid avsänkning i dagbrottet måste anläggning anpassas för säker drift och kun-
na hantera t.ex. isbildning, isbrytning vid avsänkning m.m. Ett väl utarbetat kontroll-
program som säkerställer en säker tömning av dagbrottet så att ej negativ påverkan 
sker på recipient, strandnära fastigheter m.m. måste finnas redan från första dagen.

Även olika intressenter måste beaktas då olika alternativ för tömning finns och 
framför allt vilka av vatten dragen Kalix älv respektive Torne älv som kommer bli 
mottagande recipient.

Figur 13.  Beräknade vattenvolymer vid olika djup. 
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Mertainen – tre i en förening
Historia
Stora planer fanns redan tidigt 1900-tal för Mertainen.  Mertainen  gruv AB startade 
verksamhet och anlade en 380 m lång undersökningsort för att undersöka fyndig-
heten. Planer på att bygga upp ett helt samhälle fanns men dessa föll då depres-
sionen slog till i början av 30-talet och hela verksamheten dog ut.

Under åren 1956-1958 utvanns ca 400 000 ton järnmalm av olika kvalitet vid 
Mertainen för NJA:s (Norrbottens Järnverk AB) räkning. Idag kan man från väg E10 
se dagbrottet från denna tidigare brytning och även de restprodukthögar som kvar-
lämnats. En äldre väg som är åtkomlig från väg E10 mellan Kiruna- och Svappa-
vaara, leder idag upp mot det gamla dagbrottet.

Fyndigheten
Fyndigheten ligger inom ett obebyggt område ca 11 km nordväst om Svappavaara 
by och ca 32 km sydost om Kiruna tätort. 

Fyndigheten vid Mertainen består av linser med rikmalm samt rik och 
fattig malmbreccia med en historiskt känd malmmängd på ca 158 000 ton 
och ca 157 000 ton gråberg till en nivå motsvarande 234 m under markytan.

Figur 14. Principskiss tömning av Leveäniemi dagbrott.
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Mertainenmalmen är en magnetitmineralisering som har delats upp i fyra kvaliteter 
beroende på järnhalt (Fe-halt) enligt nedanstående: 

Rik malm  > 52 % Fe
Rik malmbreccia 36 – 52 % Fe
Fattig malmbreccia 20 – 36 % Fe
Gråberg < 20 % Fe

Medelhalten för rik järnmalm är ca 61 % Fe. Rikmalmen finns som större massiva 
linser eller gångar. Ofta är bergarten rik på skarnmineral (främst amfibol) som finns 
som fin- till medelkornig impregnering. Lokalt finns mer sammanhängande skarniga 
zoner. Kalcit och biotit förekommer. 

Rik brecciamalm har 36 – 52 % järn. Magnetiten finns som mindre kompakta 
partier, som skikt och inlagringar i trakyandesit eller som mellanmassa i breccierat 
sidoberg. Bergarten är ofta inhomogen med varierande kornstorlek, skapolitoom-

Mertainen 

Gruvberget 

Leveäniemi 
dagbrott 

LKAB:s 
dammsystem 

LKAB:s 
industribyggnader 

Svappavaara

Figur 15. Översiktsbild över Svappavaara samhälle och Mertainen, Leveäniemi dagbrott, 
Gruvberget samt LKAB:s dammsystem och industriområde.
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vandling samt skarniga och albitiserade partier. Fattig brecciamalm är samma berg-
art som den rika brecciamalmen men med lägre andel magnetit. 

Ner till ca 300 meter uppskattas mängden, klassad som rik järnmalm, till ca 18 
miljoner ton. Mängden klassad som rik breccia med i snitt 40 % Fe uppskattas till 40 
miljoner ton och den fattiga breccian till ca 100 miljoner ton. Det finns ingen skarp 
gräns mot gråberg utan malmgränsen bestäms efter brytvärd järnhalt. Genomsnitt-
lig järnhalt bedöms till 35 – 40 % Fe. 

Berggrunden kring Mertainen domineras av omvandlade intermediära till basis-
ka lavor. Antagligen har den ursprungliga kemiska sammansättningen varit ande-
sitisk, men genom hydrotermala omvandlingar har alkalihalten ökat på bekostnad 
av kalciumhalten så att bergarten idag betecknas som trakyandesit. Denna bergart 
kallades tidigare syenitporfyr och finns även i Kiirunavaaras liggvägg.

Projektet
Litteraturstudier och inledande utredningar påbörjades under 2010. Underlag för 
planerad provbrytning samt ansökningshandlingar färdigställdes under våren 2010. 
Samråd genomförts med intressenter och ansökan inskickades i september 2010 
för en provbrytning av 300 000 ton malm för fullskaleförsök i Svappavaara föräd-
lingsverk.

Figur 16. Mertainens malmkropp (Källa: Lundberg & Espersen, 1965).

  Mertainen
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Provbrytning	300	000	ton
Den planerade provbrytningsverksamheten vid Mertainen utgörs av ett stegvist ut-
tag av ca 300 000 ton magnetitmalm för vidare processtekniska försök. 

För att utröna användbarheten hos malmen från Mertainen måste materialet 
dels analyseras kemiskt och dels undersökas med avseende på hur det fungerar 
i LKAB:s processer. Detta kommer att genomföras genom laboratorie-, pilot- och 
fullskaleförsök. 

Eftersom huvuddelen av råmalmen efter krossning och sovring kommer att tes-
tas under två kampanjer om ca 3 veckor i full skala i anriknings- och pelletverket i 
Svappavaara, krävs ett uttag på ca 300 000 ton. Beräknat viktsutbyte efter rågods-
hanteringen är ca 53 %. Det relativt låga viktsutbytet, och det faktum att Mertainen 
har en komplex mineralogi, innebär att det kommer att krävas extraordinära försök 
i fullskala i Svappavaara produktionsanläggningar. Den relativt stora mängden rå-
malm är vital och helt avgörande för möjligheten till lyckade fullskaleförsök. Där ett 
lyckat försök kommer att föregås av test med bland annat olika produktionsscena-
rier och olika produktrecept. De antal variabler som är nödvändiga att testa kräver 
tillgänglighet till den mängd anrikningsgods som förväntas efter sovring och anrik-
ning, vilket beräknas till ca 150 000 ton. 

Idag uppskattas dagbrottet till ca 50 meter som djupast och ca 40 m som bre-
dast. På dagbrottsbotten är bredden ca 15 meter. Största höjdskillnad mellan dag-
brottskant och botten finns i den norra ändan av dagbrottet. Sidoväggarna är branta 
utan någon tydlig pallstruktur. 

Nedan visualiseras planerad provbrytning i olika profiler längs befintlig dagbrott.  
Generellt kan sägas att dagbrottet blir ca 30 meter bredare i nordvästlig riktning och 
ca 5 meter djupare än befintligt dagbrott. Pallstruktur framhävs med ca 15 meter 
höga och 8 meter breda pallar. 

Resulterande dagbrott efter genomförd provbrytning är ca 70 meter i bredd och 
45 meter i djup med tydlig pallstruktur på nordvästra sidan av dagbrottet. 

Figur 17.  Profilernas placering för planerad provbrytning. 
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Sidoberg
Provbrytning kommer att ske av rikmalm, rik och fattig malmbreccia. Fattig malm-
breccia med lägre Fe-halt än 20 % bryts ej och betraktas som sidoberg. Malmen 
krossas och separeras i nära anslutning till brytningsplatsen. Vid magnetsepare-
ringen slås ett svagmagnetiskt material ut. Mineralsammansättningen i sidoberget 
och i gråbergsdelen i malmen är ungefär densamma. 

I samband med planerad provbrytning kommer inget sidoberg att losshållas. 
Eftersom sidoberget består av fattig malmbreccia och denna faller ut som en svag-
magnetisk produkt (sovringsavfall) vid magnetsepareringen. 

Brytningsmetod
Nedan redovisas hur den planerade provbrytningen kommer att ske. Detta kommer 
även att gälla för den planerade produktionsbrytningen som dock blir i större skala. 
Vid provbrytning i Mertainen kommer man att ta ut malmen i dagbrott, vilket innebär 
pallbrytning. Pallbrytning innebär att man avverkar skiva för skiva ned mot djupet. 
Skivornas tjocklek och pallhöjden planeras att bli maximalt 15 m. Materialet borras, 
sprängs och lastas på truckar. 

Borrning planeras ske med larvburna borrvagnar. Borrningens utförande och om-
fattning bestäms av bergets kvalitet, önskat styckefall, laddning etc. Hålen blir nor-
malt mellan 16 och 17 m djupa. 

Sprängsalvans storlek beräknas att uppgå till ca 8 000 ton malm per spräng-
ningstillfälle. Vilket vid aktuell losshållning innebär totalt ca 40 salvor eller två till tre 
sprängningar per vecka. Losshållningstiden för provbrytningen beräknas till ca 15 
veckor. Sprängämnet kommer i huvudsak att vara emulsionssprängämne. Malmen 
kommer att lastas upp från botten av dagbrottet med hjul- eller larvburna, diesel-

Figur 18. Schematisk bild över pallbrytning, en brytningsmetod som även används i Gruvber-
get och kommer att användas i Leveäniemi.
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drivna grävmaskiner och läggas på hjulburna, dieseldrivna bergdumpers. Dessa 
transporterar malmen till mellanupplag. 

Enligt nuvarande plan kommer materialet att läggas på upplag på en för ända-
målet iordningsställd upplagsplats/mellanlager nedanför berget. På denna upplags-
plats kommer också krossning, siktning och torr svag- magnetisk separering att 
äga rum. Ofyndigt material kommer att läggas på upplag för att i så stor utsträck-
ning som möjligt användas till planer och vägbyggnad.

Förberedande	arbeten
Innan provbrytning kan påbörjas måste vissa förberedande arbeten utföras. Dessa 
arbeten innefattar bland annat förbättring av befintliga tillfartsvägar till området 
samt transport av tillfälliga kontors- och manskapslokaler till närheten av arbets-
platsen. Schaktning kan förekomma för att bygga en framkomlig väg till befintlig 
dagbrottsbotten.

För andra till provbrytningen nödvändiga utrustningar (kross- och anrikningsan-
läggningar, transformatorer, farmartankar o s v) ska en ny plan anläggas i direkt an-
slutning till grusvägen nedanför berget (gamla väg 98). På samma plan ska upplag 
finnas för råmalm, krossat material, koncentrat och restprodukter. Före provbryt-
ningens start ska ytan motsvarande provbrytningens omfattning kalhuggas samt 
markavtäckas. Morän och jord från avtäckning mellanlagras för eventuella framtida 
efterbehandlingsåtgärder. 

Behandling	av	Mertainen	rågods	
Nedan redovisas planerad process för krossning, siktning samt torr svagmagnetisk 
separering av material från den planerade provbrytningen i Mertainen.

• Losshållen malm kommer att krossas i två steg till <25 mm.

• Sekundärkrossen körs i sluten krets över en sikt. Krossar och sikt är mobila en-
heter och drivs normalt av integrerade dieselmotorer. Fint material från sikt leds
med hjälp av bandtransportör till en separatorenhet bestående av en alternativt
två separatorer.

• Koncentratet respektive det ofyndiga materialet som i detta fall består av mycket
låghaltig malmbreccia (< 20 % Fe) läggs åtskilda på upplag med hjälp av hjul-
lastare. Det ofyndiga materialet mellanlagras för att i möjligaste mån användas
som avjämning av upplagsplatser, vägmaterial etc.

Tekniska	underlag	samt	miljökonsekvenser
Undersökningsborrningar har genomförts under sommaren och hösten 2010 för att 
erhålla analysunderlag för fasställande av bl.a. malmkonstruktionen och underlag 
till sidobergsanalyser.
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Projektet är nu i en fas som innebär att fördjupade utredningar och försök pågår 
för att erhålla underlag till den tekniska bilagan samt miljökonsekvensbeskrivning.  
Vilka skall biläggas till ansökningshandlingarna som är planerade att inlämnas till 
miljödomstolen under hösten 2010.

Arbetsgången liknar till stora delar Gruvbergsprojektet men det finns dock fråge-
ställningar som inte var aktuella för Gruvberget. Området är i stort sett jungfrulig 
mark och har ett högt skyddsvärde. Parallellt med arbetet att färdigställa underlag 
till miljöprövningen pågår detaljprojektering av den planerade gruvstarten med till-
hörande anläggningar.

Utmaningen
Att bryta malmen på ett optimalt sätt för att i efterföljande steg kunna styra produkt-
flödet. Då malmen är av skiftande kvalitet så måste man hitta en lämplig process 
för detta. 

 Figur 19. Flytschema för planerad krossning/sovring vid provbrytning i Mertainen. 
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Närheten till europaväg samt järnväg är en möjlighet samtidigt en utmaning, då gru-
vans utbredning kan påverka dessa och eventuella omdragningar kan bli aktuella. 
Området är i stort sett orört och ligger delvis i ett Natura 2000 område med höga 
skyddsvärden. Detta ställer stora krav på att den planerade verksamheten utförs så 
att påverkan på miljön blir så liten som möjligt

Det började för snart 400 år sedan, nu väcks 
 Svappavaarafältet till liv igen!

Gruvor	skapar	välstånd!
Det var gruvnäringen som skapade möjligheter till att Svappavaaraområdet befol-
kades och nya näringar uppstod. Inte enbart gruvdrift utan även inom jordbruk, 
skogsbruk mm. Det vi nu ser framför oss nu närmare 400 år senare är att åter kan 
gruvnäringen väcka liv i bygden och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling!

Den nya marknadssituationen kräver en övergång från statisk till en dynamisk 
produktionsstruktur. Mindre fyndigheter kan bli brytvärda genom att råmalmen 
transporteras till befintliga förädlingsverk (jfr skogsindustrin/pappersbruk).

Framtiden ställer alltså krav på nya flexibla lösningar. Vilket även innebär ett ökat 
ansvar på både gruvnäring och myndigheter, bland annat för att åstadkomma rim-
liga handläggningstider för miljöprövning och andra nödvändiga tillstånd.
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