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1. Inledning 

Vid LKAB Kiruna har sedan våren 2000 ett projekt pågått för att utreda 
förutsättningarna för en gemensam produktionscentral. I december 2002 fattades 
beslut om att förverkliga en första etapp, Produktionscentral Råvaruberedning eller 
PCRB. I december 2003 har operatörerna flyttat upp ovan jord till den nya 
produktionscentralen och under våren färdigställs driftstationerna under jord. 

I produktionscentralen styr och samordnar ett team operatörer hela produktions- och 
transportkedjan i gruvan. I produktionscentralen ingår, förutom operatörer, 
produktionsnära stödfunktioner som planering och kvalitet. Knutet till 
produktionscentralen kommer ett antal driftstationer finnas ute i anläggningarna. 
Driftstationernas uppgift blir främst att hålla hög tillgänglighet i produktionen. 

Driftstation Bergtransport 

Figur 1. Produktionscentral ovan jord och Driftstationer i gruvan 
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Vid arbete i en produktionscentral ges förutsättningar för effektivare arbetsformer 
längs hela flödet, baserade på teamarbete och ökade befogenheter för driftpersonalen. 
Detta är ett sätt att möta de ständigt ökande kraven på kvalitet och leveranssäkerhet, 
samt att skapa en flexibilitet i produktionen som ytterligare ökar konkurrensförmågan. 

I en förlängning kan en gemensam produktionscentral för hela flödet skapas som 
ansvarar för produktionssamordningen från fast klyft till båt. 

2. Genomförande och nuläge 

I en framtida tänkt Produktionscentral LKAB Kiruna kan ett team operatörer styra och 
samordna hela produktions- och transportkedjan från gruvan via sovring, anrikning, 
pelletisering, tåg- och båttransporter till kund. 

Produktions central LKAB 
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Figur 2. Etapp I av tänkt utvecklingsplan för Produktionscentral LKAB Kiruna 

Realiserandet av produktionscentralen planeras ske i etapper. Under våren 2004 
slutförs driftsättning av etapp 1. Denna etapp består av Produktionscentral 
Råvaruberedning, Driftstation Lastning, Driftstation Bergtransport och Driftstation 
Anläggning. Från dessa arbetsplatser kommer tillhörande team med ledning att verka. 
Produktionscentral Råvaruberedning och Driftstationerna i gruvan utgör den första 
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etappen till en tänkt fullt utbyggd produktionscentral för hela Kirunaflödet fram till 
kund. 

3. Organisation 

Figuren nedan (Fig.3) illustrerar organisation och samverkan mellan 
produktionscentralen och driftstationerna inom den fösta etappen -gruva. De runda 
symbolerna representerar skiftgående drift- och produktionsteam samt tillhörande 
ledning. Produktionsteamet arbetar med samordning och styrning av de olika 
anläggningarna och har fokus på kvaliteter och flöden. Driftteamen arbetar framför allt 
tvärfunktionellt och med stort helhetsansvar för att dygnet runt upprätthålla 
tillgängligheten. 
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Figur 3. Samverkansorganisation för Driftstationer och Produktionscentral, etapp I 

Ledningsfunktionerna som är knutna till teamen har som främsta uppgift att verka mer 
långsiktigt och strategiskt för att säkerställa att teamet kan lösa sina uppgifter. 
Teamens ledning består oftast av flera personer med olika kompetenser. De fyrkantiga 
symbolerna representerar huvudsakligen dagtidsgående olika stödteam till driften. Här 
finns verkstäder, långtidsplanering och övriga funktioner som arbetar med planerade 
arbetsuppgifter, framför allt på dagtid. 
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