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Sammanfattning

I LKAB:s anläggningar i Kiruna och Malmberget pågår stora utbyggnader vad gäller 
produktionskapacitet. Parallellt med detta skall nya huvudnivåer och uppfordringssystem 
anläggas under nuvarande brytningsetager.

För Malmbergets del kommer brytningen att passera befintlig huvudnivå år 2010, medan 
motsvarande övergång i Kiruna sker år 2012. Dessa utbyggnader kommer dessutom att pågå 
under en period när produktionen vid gruvorna skall ökas med ca. 30% jämfört med 
dagsläget.

Förstudier har genomförts för båda gruvorna. I dessa utredningar har ett antal olika 
avsänkningsalternativ värderats. I nuläget (januari 2006) har inte de definitiva alternativvalen 
gjorts. För närvarande pågår förprojekteringsfaserna. De formella investeringsbesluten 
förväntas ske under 2006. Vissa tidskritiska objekt t ex. snedbanedrivningar mot de nya 
huvudnivåerna har dock påbörjats. Parallellt med detta pågår ytterligare verifieringar av 
malmbasen genom omfattande undersökningsborrningar inom de aktuella 
avsänkningsetapperna.

För båda gruvorna gäller att nya områden för bearbetningskoncessioner måste erhållas. Detta 
får också konsekvenser för nuvarande stadsbebyggelse. 

Detta föredrag redovisar några av de olika avsänkningsalternativen samt de planer på 
kapacitetsutbyggnader som utreds för Kiruna respektive Malmberget under jord.

Inledning

LKAB's gruvor i malmfälten har varit i drift sedan slutet av 1800-talet. Gruvbrytningen har 
skett både ovan jord och under jord genom åren. Generellt för både Kirunas och Malmbergets 
gruvor är att de börjat ovan jord i dagbrott för att senare, kring 1930 i Malmberget och 1960 i 
Kiruna, helt övergå till underjordsbrytning. Undantaget Svappavaaragruvan som endast drevs 
som dagbrott tills den stängdes i början av 1980-talet.  
Sedan starten, under jord, har brytningsmetoden i huvudsak varit skivrasbrytning men en rad 
andra metoder har provats genom åren. Som exempel kan nämnas olika typer av 
magasinerande brytning, blockrasbrytning och skivpallbrytning.
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 i gruvorna ligger på 
23 Mt per år för Kiruna och 14 Mt per år för Malmberget, d v s 37 Mt per år sammanlagt. 
Ambitionen är att öka denna till närmare 48 Mt per år de närmaste åren för att senare, när de 
nya huvudnivåerna är i drift ökas till c:a 55 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 tre pelletsverk med beslut 
om att expandera ytterligare med ett fjärde verk (KK4) som skall stå klart under 2008. Från 
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och med idrifttagningen av detta verk upphör produktionen helt av sinterfines och Kiruna blir 
en 100% pelletsproducent. 

I  Malmberget byggs för närvarande ytterligare ett pelletsverk (MK3) med en initialkapacitet 
på 2,5 Mt pellets per år men planer på ytterligare expansion av kapaciteten utreds redan nu. 

Samtidigt med dessa anläggningsprojekt kommer en ny hamnanläggning i Narvik att byggas 
samt nya lastnings- och lossningsterminaler för järnvägstransporterna i Kiruna och 
Svappavaara.

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 i dagsläget måste särbehandlas i brytningen. Längden på 
malmkroppen är c:a 4000 meter och genomsnittliga tjockleken är c:a 80 meter. Brytningen 
sker i huvudmalmen kring 900 m avv och i den senare idrifttagna norra delen, Sjömalmen, på 
640 m avv.

Figur 1. Kirunas malmkropp 
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Orientering och bakgrund Malmberget 

Idag sker brytningen i Malmbergsgruvan uteslutande under jord i ett tiotal separata 
malmkroppar som ligger i ett smalt band mellan Malmbergets samhälle i väster och 
Koskullskulle i öster. 
Malmkropparna delas in i Östra och Västra Fältet där det Västra Fältet består av malm-
kropparna Johannes, Josefina och Hens samt det Östra Fältet av resterande malmkroppar. 
Brytningen pågår i huvudsak ovan 600 m avvägning i Västra Fältet och mellan 800- 1000 m 
avvägning i Östra Fältet. 

Figur 2. Malmbergets malmkroppar 

Brytningsmetod

Den brytningsmetod som används i LKAB’s gruvor kallas för 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 till 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 tåg eller truckar, krossar, tranportörer och skipar upp ur gruvan 
till ett sovringsverk ovan jord. 

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 3) och skall ej 
förväxlas med anläggnings- eller tillredningsgråberg. 
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Figur 3. Brytningsmetod 

Lastning, transport och uppfordring 

Raslastning på skivorna sker idag med el- eller dieseldrivna LHD lastmaskiner (Load Haul 
Dump) anpassade för underjordsbruk och med en skopvikt på mellan 20 och 25  ton. Ett tiotal 
sådana enheter är i drift ca 17 timmar per dygn årets alla dagar i Malmbergsgruvan. 
Motsvarande siffra för Kirunagruvan är 14 maskiner varav i dagsläget tre är så kallade 
fjärrlastmaskiner (semi-automatiserade). De senare 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 malmkropp och skiva 
mycket individuella men kan variera från några tiotal meter upp till som längst 500-600 m.  

Störtschakten är i regel drivna i 60 graders vinkel från horisontalplanet med en längd på upp 
till 300 m. Störtschakten tjänstgör dels som en gravitationstransportkanal från ovanliggande 
skiva ned mot underliggande huvudnivå 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 eller bergtruck för vidare 
transport till krossanläggningen. De fjärrstyrda tågen i Kiruna har en lastkapacitet på c:a 500 
ton medan truckarna i Malmberget har en kapacitet på 90 ton. I krossanläggningen krossas 
råmalmen i ett steg till fraktioner understigande 100 mm. 

Råmalmen i Malmberget uppfordras efter krossning med ett system av bandtransportörer och 
skipar. Skiparna har lastningskapaciteter upp till 26 ton per skipkorg och råmalmen kan 
uppfordras med en maximal hastighet på upp till 16 m/s. Malmbergsgruvan har idag tre 
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uppfordringslinjer eller skipschakt där vart och ett av de två effektivaste har en maximal 
kapacitet på upp till drygt 1100 ton/h. 

I Kiruna sker uppfordringen med skipar i två steg. Först via etageuppfordringen med fyra 
dubbelskipar om 2x24 ton med en kapacitet på 1300 ton/h och sedan via de sex CA-skiparna 
som består av två dubbelskipar om 2x 24 ton med en kapacitet på 920 ton/h och fyra 
enkelskipar om 40 ton med en kapacitet på 820 ton/h i en hastighet på 17 m/s. 

Nya huvudnivåer 

Brytningen i gruvorna 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 i Kiruna för horisontaltransport medan man i Malmberget har haft 
både spårbunden transport och trucktransport.  
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 och så kommer att 
ske även inför denna avsänkning. 

Kommande huvudnivå i Kiruna 

Förstudien av Kirunaalternativen resulterade i tre olika förslag till transportnivå. Två 
alternativ med konventionell avsänkning av etagespelen till horisontella transportnivåer på 
1365 m avv och ett alternativ med krosstationer nära malmen på 1365 m avv och lutande 
bandtransportörer till nuvarande tömningsläge för bergtransporten på 1045 m avv. 

Figur 4. Spåralternativet 
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Figur 5. Truckalternativet 

Figur 6. Bandalternativet (struket) 
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Av ovanstående alternativ kommer endast de två alternativ som avser avsänkning av 
etagespelen att utredas vidare under den förprojektering som startats under senhösten 2005 
med avsikt att vara klar efter kvartal tre 2006.  

Anledningen till att det tredje alternativet med banduppfordring har strukits från utredningen 
är att LKAB gjort bedömningen att det varken ur investerings- eller driftkostnadssynpunkt har 
väsentliga fördelar jämfört med de övriga förslagen. Istället gör man bedömningen att 
alternativet är osäkert ur bergmekanisk synpunkt likväl som det försvårar ytterligare framtida 
avsänkning av gruvan. 
För de båda kvarvarande alternativen gäller som förutsättningar att de ska utformas för en 
årsproduktion på 35 Mt per år av råmalm med en beskrivning av hur en ytterligare expansion 
till 45 Mt per år ska kunna ske.

Dagens produktion från KUJ (Kiruna Under Jord) utgörs av tre råmalmskvaliteter, eller 
internt benämnt tre-produkt-gruva, 3PG. De tre kvaliteterna är lågfosformalm (B1) som går 
till finestillverkning, en mellanprodukt (B2) som pelletiseras utan flotation av fosfor i 
Svappavaara och slutligen en högfosfor (D3) som pelletiseras efter flotation av fosfor i 
Kirunas båda pelletsverk.
Från och med idrifttagning av den nya nivån är det bestämt att råmalmskvaliteterna ska 
reduceras till två eller 2PG som ska utgöras av låg- och högfosforkvaliteter där lågfosforn ska 
gå till Svappavaara och högfosforn till Kiruna. För närvarande utreds även om en övergång 
till endast en råmalmskvalitet (1 PG) är möjlig och vilka för- och nackdelar det skulle 
medföra. 

Malmbasen mellan dagens huvudnivå på 1045 m avv till den kommande på 1365 m avv 
bedöms i nuläget till c:a 670 Mt vilket bedöms ge den kommande etagen en livslängd på c:a 
20 år eller en levnadstid fram till år 2033.  
Det som är fastställt inför den kommande avsänkningen (som omfattar att gå från dagens 
huvudnivå på 1045 meters avvägning till nästa huvudnivå på 1365 m avv) är i korthet att 
bibehålla dagens brytningsmetod och skala med vissa justeringar och optimeringar. Man 
kommer även att bibehålla dagens produktionsteknik i brytningsområdena och transportera 
malmen från störtschakt till tömningsläge, krossar och uppfordringsanläggning med ett 
horisontellt transportalternativ som kan komma att utgöras av tåg eller truckar. 

Klart är också att uppfordringen ska ske genom att avsänka dagens etageuppfordringsschakt 
(blindschakt mellan 740- 1170 m avv) till en ny nivå som kommer att ha sin djupaste del 
kring 1500 m djup. Etagespelens kapacitet kommer att ökas genom större spelmotorer och 
andra etappen av uppfordring (CA-spelen) att utökas med ett sjunde spel mot malmbe-
handlingsverken för att matcha den ökade kapaciteten i etagespelen. 

Kvar att utreda är om det erfordras ytterligare ett femte etagespel för att dels klara 
övergångstiden mellan huvudnivåerna och dels den framtida produktionskapaciteten som ska 
uppgå till 35 Mt per år från och med idrifttagning av den nya nivån den 1/1 2012.

Pågående arbeten i Kiruna

Parallellt med de förprojekteringen har ett antal anläggningsobjekt startats. Dessa är 
tidskritiska och alternativoberoende och har bedömts nödvändiga att genomföra oberoende av 
vilket alternativ för horisontaltransport av malmen som kommer att väljas.   
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De aktiviteter som pågår är avsänkning av huvudsnedbanor nära malmen och vid 
centralanläggningen (CA). Detta görs för att i erforderlig tid komma ned till det tänkta djupet 
för huvudnivån och hinna genomföra planerade bergarbeten, byggnationer och installationer. 
Dessutom borras två helt nya ventilationsschakt (till- och frånluft) med en längd på 1100 m 
vardera för att ge tillräcklig ventilationskapacitet för de kommande drivningarna. 

På 1020 m avv, c:a 25 meter ovan nuvarande transportnivå, byggs två tipplägen för 
anläggningsgråberg vilket via fullborrade schakt kommer att ledas in i nuvarande 
tömningsfickor för tågen. Syftet med detta är dels att avlasta underjordstågen från 
gråbergstransport, dels att reducera transportkostnaderna i snedbanor under anläggningstiden. 
Gråbergsmängderna, totalt, i projektet uppgår preliminärt till c:a 2 miljoner m3 vilket 
motsvarar c:a 5,5 Mton. 

Figur 7. Pågående arbeten i Kiruna 

Kommande huvudnivå i Malmberget 

Resultat från förstudie

Under 2004 genomfördes en förstudie för nästa huvudnivåavsänkning i Malmberget. 
Avsikten med denna förstudie var att beskriva ett antal förslag till avsänkning av Östra Fältet 
under M1000. Förutsättningar var exempelvis att förslagen skulle medföra ringa störningar 
vid dockning till befintligt system samt erbjuda goda möjligheter till framtida avsänkning. 

För Ö:a Fältet har fem prioriterade alternativ belysts relativt grundligt. Ytterligare några 
alternativ har värderats, men har bedömts vara mindre intressanta såväl ur tekniska som 
kostnadsmässiga aspekter. För Västra Fältet har dess fortsättning under 600 m nivån endast 
berörts mycket schematiskt. 
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Skillnaderna i investeringskostnader mellan de olika är alternativen små varför tekniska och 
praktiska synpunkter blir betydelsefulla vid kommande alternativval. Vidare måste en 
anslutning till ett framtida ”M1500-system” väga tungt vid det slutliga valet. 

Nedan följer en kortfattad teknisk beskrivning av de i förstudien fem prioriterade alternativen 
A, C, E, G och H nedan. 

Alt. A Skipuppfordring 
Konventionell trucktransport på huvudnivån, tömning till två krossar under 1250, 
skipuppfordring till fickor som mynnar ut på avvägning 1040, därefter en horisontell 
transportör med anslutning till transportör TR010 och vidare uppfordring i befintligt system. 
Av kapacitetsskäl måste två parallella skipschakt med dubbla skipar anläggas. 

Alt C Banduppfordring 1:7 
Trucktransportnivå med tömningsläge och krossar under 1250. Transportören upp till 
anslutning mot befintlig transportör TR010 på 1040 m avvägning är lagd i lutning 1:7. 
Parallellt med bandorten drivs en kommunikationsort enligt samma princip som nu finns 
mellan 815 och M1000. Bandlutningen 1:7 gör att krossarna tyngdpunktsmässigt hamnar 
mycket centralt och därför optimalt vad gäller den totala transportlängden. 

Alt. E Skipuppfordring 
I detta alternativ är krossarna placerade i liggväggen intill malmkroppen Vi-Ri. Därefter går 
en c:a 250 m lång transportör österut till skipanläggningen som placeras i förlängningen av 
transportör TR020. Från fickor direktmatas malmen via en kort förlängning av den befintliga 
transportör TR020 in i det befintliga systemet. Detta alternativ möjliggör direktlastning av 
malmkroppen Vi-Ri via störtschakt direkt till kross. 

Alt. G Skipuppfordring 
Förslaget är layoutmässigt lika som alternativ A, med den skillnaden att krosstationerna blir 
något enklare genom att grovkrossning till -400mm med käftkrossar förutsättes. Dockningen 
till det befintliga systemet måste då ske mot tömningslägena på M1000 antingen med 
trucktransport från de nya skipschakten eller med horisontell bandtransport. 
Skipuppfordringen blir i detta fall 40 m längre än alt. A samt befintliga krossar i M1000 
systemet blir kvar. Layouten i övrigt är lika alt. A. 

Alt. H Banduppfordring 1:4 
Bandriktningen är lagd från pålastningen på transportör TR020 och riktat mot Dennewitz 
liggvägg där en av krossarna är placerad, den andra krossen placeras i liggväggen vid Parta. 
Kortare matarband från krossarna ansluter till långa uppfordringsbandet som går i lutning 1:4. 
Dockningen till det nuvarande systemet sker via ficka och matarband till transportör TR020. 

Ny huvudnivå i Malmberget anläggs i flera etapper 

Arbetet med att projektera och anlägga en ny huvudnivå i Malmberget har delats upp i flera 
etapper delvis beroende på att nuvarande huvudnivå, M1000, inte byggdes ut mot 
malmkroppen Fabian då malmkännedomen om denna vid anläggningstiden var otillräcklig.
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Etapp 1, Fabian ovan M1000

Idag visar undersökningsborrningarna en betydande tillväxt av Fabians malmbas mot djupet 
och beslutsläget är därmed ett annat. Med hänsyn till dagens planerade produktionsökningar 
och därav föranledd avsänkningstakt bör en utbyggnad av den befintliga huvudnivån M1000 
mot Fabian vara i drift år 2008.

Parallellt med förprojekteringen utförs förberedande bergarbeten för en förlängning av M1000 
mot Fabian i syfte att skapa rationell åtkomst för malmen ovan 1000 m avv. Dessa arbeten 
påbörjades under Q3 2005 och beräknas kunna löpa kontinuerligt fram till idrifttagning 2008 
under förutsättning att tillståndsprocessen avseende utvidgning av gällande bearbetnings-
koncession löper planenligt.  

Etapp 1B, Ökad Uppfordringskapacitet

Etapp 1B avser att finna, förprojektera och anlägga lämpligaste lösning för att på några års 
sikt öka Malmbergsgruvans uppfordringskapacitet. Etappen ligger för närvarande i 
förstudiefas men går eventuellt över i förprojektering med mål att få investeringsmedel 
beviljade under 2006. 

Etapp 2, Ny Nivå exklusive Fabian

Etapp 2 avser att ta vid där förstudien för nästa huvudnivå i Malmberget avslutades och 
därifrån fortsätta att förprojektera och, efter erforderliga beslut, även anlägga en ny huvudnivå 
för en fortsatt rationell åtkomst av Östra Fältets malmbas i etagen under M1000. 

Etappen ligger för närvarande i förprojekteringsfas och står inom en mycket nära framtid inför 
val av alternativ. Ett sådant beslut tas av projektets styrgrupp och för att undvika att föregå 
detta beslut avstår vi i skrivande stund från att ge oss in i några rekommendationer eller 
favoriseringar av något av de fem prioriterade alternativen utan ber att få återkomma till att 
redovisa detta i vårt föredrag under Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte. 

Utöver alternativvalet planerar vi att sammanställa beslutsunderlag och upprätta investerings-
förslag under det andra halvåret 2006 för att därefter kunna föra etappen vidare in i 
anläggningsfas.

För att skapa en tidsmässig handlingsfrihet inför ovanstående val av alternativ påbörjades i 
början av 2004 de tidskritiska, men alternativoberoende, drivningarna av de lokala 
snedbanorna i Alliansen och Vi-Ri från M1000 ned mot planerad huvudnivå på 1250 m avv. 
Detta ger oss möjlighet att fördröja valet av huvudnivåalternativ med ungefär tre år eftersom 
den långa tillfartsdrivningen tidsmässigt ej behöver beaktas.  
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