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Sammanfattning
LKAB har beslutat att anlägga en ny huvudnivå i Kirunagruvan, den sjunde i ordningen. Brytningsmetoden 
som tillämpas i Kiruna är skivrasbrytning. Metoden används i kombination med störtschakt och horisontell 
transportnivå för att forsla råmalmen till krossning och uppfordring. När den nedåtgående malmbrytningen 
närmar sig huvudnivån bör en ny sådan vara i drift en etage längre ned för att undvika onödig och fördyrande 
omlastning och uppkörning av malmen. I slutet av 2012 beräknas den nya huvudnivån på nivå 1365 meters djup 
att tas i drift. Den nya nivån kommer att medge ökad produktionskapacitet och samtidigt skapa förutsättningar 
för gruvproduktion i Kiruna till mitten av 2030- talet.

Inledning
LKAB’s gruva i Kiruna har varit i drift sedan år 1900. Från början som dagbrottsgruva men från slutet av 
1950-talet som underjordsgruva. Den huvudsakliga brytningsmetoden har varit skivrasbrytning men olika 
magasineringstekniker och skivpallbrytning har provats.

Skalan på brytningen, ortstorlek, skivhöjd och ortavstånd, har ständigt ökat till dagens nivåer där varje salva 
ligger mellan 10 000–15 000 ton. Produktionen av råmalm ligger på c:a 28 Mt per år. Ambitionen är att öka 
denna till närmare 30 Mt per år de närmaste åren för att senare, när den nya huvudnivån är i drift, kunna ökas 
till 35 Mt per år. 

Förädlingsgraden av LKAB’s produkter har även utvecklats, från styckemalm till fines och vidare till kulsinter eller 
pellets. Idag har LKAB, i Kirunaområdet, fyra pelletsverk. Det fjärde verket, kallat KK4, togs i drift 2008. I och 
med idrifttagningen upphörde produktionen av sinterfines helt och Kiruna är nu en 100% pelletsproducent.

Anläggandet av en ny hamnanläggning i Narvik samt nya lastnings- och lossningsterminaler för järnvägstran-
sporterna i Kiruna och Svappavaara pågår.

Orientering	och	bakgrund	Kiruna

Malmkroppen i Kiruna består av en långsträckt malmkropp i form av en skiva med Nord-Sydlig strykningsriktning 
och med c:a 60 graders stupning mot öster. Malmen utgörs uteslutande av magnetit med en genomsnittlig 
järnhalt på 65%.  Magnetiten innehåller partier med fosforhaltig apatit som tidigare särbehandlats i brytning och 
förädling som olika råmalmskvaliteter. Sedan även anrikningsverket i Svappavaara, under 2008, försetts med 
flotationsanläggning för avlägsnande av apatit har det medfört att Kirunagruvan numera endast hanterar en enda 
råmalmskvalitet vilket innebär en betydande effektivisering. Längden på malmkroppen är drygt 4000 meter 
och genomsnittliga tjockleken c:a 80 meter. Brytningen sker i huvudmalmen kring 935 m avv och i den senare 
idrifttagna norra delen, Sjömalmen, på 741 m avv.

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Brytningsmetod
Brytningsmetod i Kiruna är skivrasbrytning. Metoden bygger på att med hjälp av ortdrivning skapa tillträde 
till malmkroppen på ett antal brytningsnivåer som delar in malmkroppen i ett motsvarande antal malmskivor. 
Metoden kan mycket kort sammanfattas som att när väl tillträde till skivorna finns, fragmenteras malmen genom 
borrning och sprängning till råmalm som sedan lastas och transporteras via ett transportsystem bestående 
av störtschakt, tåg, krossar, transportörer och skipar upp ur gruvan till ett sovringsverk ovan jord och vidare 
förädling.

Råmalmen består av en blandning av malm och gråberg. Detta gråberg härrör från sidoberg som under 
lastningen rasar in och blandas med malmen (se fas 3 i Figur 2) och skall ej förväxlas med anläggnings- eller 
tillredningsgråberg.

Figur 2. Brytningsmetod 

Figur 1. Kirunas malmkropp

Skivrasbrytning
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Lastning, transport och uppfordring
Raslastning på skivorna sker idag med eldrivna LHD lastmaskiner (Load Haul Dump) anpassade för under-
jordsbruk och med en skopvikt på 25 ton. Cirka 16–18 sådana enheter är i drift ca 17 timmar per dygn årets alla 
dagar i Kirunagruvan. Av dessa maskiner är i dagsläget en (1) en så kallad fjärrlastmaskin (semi-automatiserad). 
Denna producerar dygnet runt. Varje enhet lastar och transporterar den fragmenterade råmalmen från detonerad 
salva och tippar den i närmsta tömningsläge vilket mynnar i ett störtschakt. Bärsträckorna är för varje malm-
kropp och skiva mycket individuella men kan variera från några tiotal meter upp till som längst 400–500 m. 

Störtschakten är i regel drivna i 60 graders vinkel från horisontalplanet med en längd på upp till 300 m. Stört-
schakten tjänstgör dels som en gravitationstransportkanal från ovanliggande skiva ned mot underliggande huvud-
nivå och dels som lagringsfickor innehållande en råmalmsbuffert. I botten på dessa schakt finns en bergtapp som 
med hjälp av fjärrstyrning medger en rationell lastning av råmalm från störtschakt till tåg för vidare transport 
till krossanläggningen. De fjärrstyrda tågen i Kiruna har idag en lastkapacitet på c:a 470 ton per sätt. I krossan-
läggningen krossas råmalmen i ett steg till fraktioner understigande 100 mm.

Uppfordringen sker med skipar i två steg. Först via etageuppfordringen med fyra dubbelskipar och sedan via de 
sju CA-skiparna som består av två dubbelskipar om 2 × 24 ton och fem enkelskipar om 40 ton i en hastighet på 
17 m/s.

Nya huvudnivåer
Brytningen i gruvan har traditionellt sett skett genom etagevisa avsänkningar av s k huvudnivåer till vilka malmen 
från brytningsområdena tippats via störtschakt för vidare transport till krossnings- och uppfordringsanläggningar. 
Dessa huvudnivåer har hittills endast varit av spårbunden typ för horisontaltransport. Inför varje avsänkning har 
utredning av olika transportalternativ gjorts och det mest fördelaktiga valts för vidare anläggning och produktion. 
Med hänsyn till erforderliga produktionsnivåer och tillgänglig teknik har dimensioneringen bestämts.

Figur 3. Huvudnivåer i Kirunagruvan
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KUJ 1365  Ny huvudnivå i Kiruna
Av de olika alternativ som utretts under förstudie och förprojektering (vilka redovisades under BK 2006) har ett 
slutligt alternativ valts för vidare anläggning. 

Övergripande krav har varit

1. Utformning av anläggningarna ska göras med avsikt att skapa en god och säker arbetsmiljö
enligt måttot att skapa ”framtidens arbetsplats”.

2. Endast en råmalmsprodukt skall kunna hanteras.
3. De första tre tappgrupperna ska tas i produktion i oktober 2012.
4. Produktionskapaciteten ska uppgå till 35 Mt råmalm per år.
5. Känd, verifierad, teknik ska användas i syfte att åstadkomma s k robusta produktionssystem.

Dimensionering, alternativval och anläggningsutformning har huvudsakligen bestämts utifrån

1. Bergmekaniska analyser
2. LCC kalkyler
3. Simuleringar och kapacitetsberäkningar

Den nya huvudnivån kommer i korthet att bestå av ett system med tio brytningsområden som vart och ett 
har en grupp av störtschakt med 3 m diameter (totalt 40 st) med tillhörande tappar för tåglastning på nivå 
1365. Brytningsområdena förses även med egna tillfartsvägar och egen mediaförsörjning. Vidare kommer 
horisontaltransport av den brutna malmen att ske med sju tågsätt med 650 tons lastvikt i pendeltågstrafik mellan 
tappgrupperna och de fyra tömningslägena. Till den nya nivån har beslutats att övergå från 891 mm till 1435 mm 
standardspårvidd, öka rälsvikten från 50 till 60 kg per meter (UIC60) samt att öka minsta kurvradie från 80 m 
till 150 m. Den ökade spårvidden resulterar även i att vagnskorgen breddas i motsvarande utsträckning. Dagens 
bredd på tappläppen bibehålls dock vilket bedöms minska spill vid lastning av vagn. Sammantaget förutses 
åtgärderna resultera i högre tillgänglighet och lägre driftkostnader. 

Figur 4. Ny huvudnivå KUJ 1365 med processflöde.
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Krossning kommer liksom idag att utföras av fyra krossar som krossar malmen i ett steg ned till -100 mm. 
Krossarna är samma Svedala– Arbrå (Metso) spindelkrossar som idag används på nivå 1045 som efter renovering 
installeras på nivå 1365.  Uppfordring av råmalmen sker sedan i ett första steg med hjälp av fem förlängda 
etagespel från KUJ 1365 till fördelningsnivå på 775 m nivå. Dessa etagespel kommer att vara dubbelskipar av 
Jetotyp med 2 x 30 tons kapacitet försedda med nya 5,6 MW AC motorer. ´

På 775 m nivå sker sedan en omlastning till det övre uppfordringssystemet, som består av sju skipar- två dubbel-
skipar med 2 × 24 tons kapacitet och fem enkelskipar med motvikt med 1 x 40 tons kapacitet. Dessa spel är 
försedda med 4,3 MW DC motorer med faskompensering. Det andra uppfordringssystemet tömmer råmalmen i 
lavfickor före sovringsverk inför vidare förädling.

Styrsystemet för de underjordiska produktionsanläggningarna kommer att utformas för högsta anläggningsut-
nyttjande. Övergången till att endast hantera en råmalmskvalitet under jord resulterar i betydande förenklingar 
av logistik och styrning. De tomma tågsätten kommer att styras till det störtschakt som har störst innehåll medan 
de lastade tågen kommer att styras mot det tömningsläge som har lägst innehåll. Allt i syfte att medge kontinu-
erlig drift och högt anläggningsutnyttjande. Styrning enligt denna filosofi innebär även förenklingar med hänsyn 
till samkörningen med det befintliga styrsystemet på den nuvarande huvudnivån under övergångstiden fram till 
dess att denna avslutas.

En s k mediaort kommer att anläggas på nivå 1070. Denna ort, med utsträckning längs hela malmkroppen, 
kommer att dels tjäna som kommunikationsnivå längs malmkroppen och vara den nivå som samtliga lokala 
snedbanor till brytningsområdena 
utgår ifrån. I denna ort kommer 
även huvudstammarna av de olika 
gruvmedierna att installeras i syfte 
att åstadkomma redundanta media-
system och flera utrymningsvägar 
ur gruvan.  

En kombinerad dränerings-, ser-
vice- och spillstenshanteringsort 
anläggs c:a 20 meter under hu-
vudnivån. Till denna ort kommer 
samtliga spillstensschakt, ventila-
tionsschakt och dräneringshål att 
anslutas. Orten kommer även att 
utgöra transportväg för personal 
vid tapportsunderhåll och diamant-
borrning.

Omfattande bergmekaniska utredningar indikerar att bergspänningarna kommer att öka med c:a 40% mellan 
nivå 1045 och 1365. Detta, i kombination med ökad hänsyn till seismiska laster, har bl a resulterat i att mängden 
bergförstärkning på den nya huvudnivån ökat med c:a 30% jämfört med dagens nivåer. Samtliga större anlägg-
ningar har valts att placeras långt ifrån malmkroppen i syfte att undvika den påverkan som de högre bergspän-
ningsnivåerna förväntas medföra i kombination med de spänningsomlagringar som sker i och med brytningen 
av malmkroppen.

Figur 5. KUJ 1365 med mediaort 1070 och vattenort 1385
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Nuläget och anläggningstidplan
I skrivande stund har c:a 20% av samtliga bergarbeten utförts. Totalt sett har c:a 8% av projektbudgeten för-
brukats. Bergarbetena sker på två huvudsakliga fronter. Dels nära malmen (KUJ) och dels i anslutning till de 
centrala anläggningarna (CA). Båda fronterna är nere på 1365 nivån och driver nu spårnivån mot varandra. I 
KUJ- delen fortsätter sedan drivningar in på flera mellannivåer för omtag av schaktborrningarna och mot tapp- 
och vattenorter. I CA-delen drivs snedbanan förbi krosshallen, skipservicenivåer och pumpstationer ner till 
planerad schaktbotten på nivå 1525.

Under åren 2009, 2010 och del av 2011 kommer KUJ 1365-projektet att driva ort med en takt på c:a 14 500 
ortmeter per år. Detta motsvarar ganska precis LKAB Kirunas totala tillredningsproduktion. Samtidigt kommer 
det i projektet att raiseborras c:a 8000–10 000 m ventilations- och störtschakt per år.  Först när huvuddelen av 
bergarbetena är avklarade kan byggkonstruktion och mekinstallation utföras för att avlösas av el, hydraulik och 
styrsystemsinstallation samt rullande materiel, krossar, uppfordringssystem och andra discipliner. Huvuddelen 
(c:a 80%) av projektet planeras att vara utfört 2014. Utbyggnaden av Sjömalmsdelarna i norr ligger ett par år 
senare på grund av att gruvbrytningen i dessa områden ligger något efter brytningen i den s k huvudmalmen 
som följd av senare brytningsstart.

Organisation
Projektorganisationen består, förutom av styrgrupp och referensgrupper, av projektchef, projektsamordning, 
KMA grupp, layout- och processgrupp samt fem delprojekt. Dessa är berg, mobila anläggningar, fasta anlägg-
ningar, media, el/automation. 

Figur 6. KUJ 1365 organisationsschema.
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Mängder och volymer i projektet

• Projektbudgeten uppgår till 12,4 miljarder kr

• Malmbasen mellan dagens huvudnivå på 1045 m avv till den kommande på 1365 m
av bedöms till c:a 614 Mt vilket ger 375 Mt färdiga produkter. Detta innebär att den
kommande etagen får en livslängd på c:a 20 år eller en levnadstid fram till år 2033.

• Anläggningsarbetena sker huvudsakligen 1,4- 1,5 km under marknivå

• Installerad produktionskapacitet 35 miljoner ton per år

• Bergvolym uppgår till 4,2 miljoner m3, vilket motsvarar 11,4 miljoner ton gråberg

• Sprutbetongmängden uppgår till 125 000 m3 (50 000 m3/år) (Ny betongstation anläggs
med en årskapacitet  på 100 000 m3)

• Ortdrivning  med medelarea 35 m2 uppgår till 85 km

• Raiseborrning med medeldiameter 3,0 m uppgår till 40 km

• Antal spårmeter som installeras är 25 km

• Antal växlar är 38 st

• Utnyttjad effekt efter idrifttagning med full produktion är 50 MW

• Styrsystem med 12 500 I/O

• Ventilationskapacitet 1500 m3/s

• Installerad pumpkapacitet vattenuppfordring 54 m3/min

• Antalet personer som beräknas sysselsättas i projektet uppgår till c:a 500

• Antalet fordon och aggregat som beräknas nyttjas i projektet uppgår till c:a 200 stycken

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)




