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Framtida Produktionssystem - KUJ 2000 

Jan-Olov Nilsson, LKAB Kiruna 

LKAB har verkat i malmfälten i 100 år och går nu in i 
nästa sekel med ett gigantiskt investeringsarbete. Vi 
planerar att satsa drygt 4.000 miljoner kronor i 
löpande penningvärde i Kiruna under 90 - talet. Detta 
sker i ett projekt som startade för några år sedan och 
som benämns "Framtida Produktionssystem" (FPS). 
Projektets målsättning var att utifrån marknadens krav 
göra en totalanalys av LKAB Kirunas framtida struktur. 
Projektet är nu inne i en projekterings- och anlägg
ningsfas och indelas i två delar: 

KUJ 2000 
arbetar med ett nytt brytnings- och transportsystem 
under den befintliga huvudnivån på 775 meter. Här ingår 
också försörjning av el, vatten och ventilation. Kuj 
står för Kiirunavaara under jord och 2000 för årtalet 
när investeringen skall .vara slutförd. 

SAK 2000 
innehåller projekt som arbetar med att modernisera och 
bygga ut malmförädlings·strukturen ovan jord. Till 
exempel att öka kapaciteten på lågfosforfines och 
pellets. SAK står för Sovring, Anrikning och Kulsint
ring och 2000 för årtalet när investeringarna skall 
vara klara. I detta sammanhang kommer SAK 2000 
projektet endast att beröras översiktligt. 
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Den första etappen, ett principbeslut om en ny 
huvudnivå i kirunagruvan, togs av LKABs styrelse i 
början av oktober 1991 . Investeringssumman beräknas 
till 1700 miljoner kronor, räknat i 1991 års· penning
värde. Därtill kommer ca 200 miljoner kronor för 
ombyggnationer i malmförädlingsverken ovan jord. 
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Basen för all vår verksamhet är tillgången 
till högkvalitativ järnmalm (magnetit) från gruvan i 
Kiirunavaara, som är en av världens största och 
modernaste underjordsgruvor. 

Samtidigt som vi bygger en ny huvudnivå, 
förändrar vi också brytningssystemet i gruvan och 
satsar på storskalighet i såväl maskiner som brytnings
metoder. Fjärrstyrda lastmaskiner, borraggregat och tåg 
är redan idag verklighet hos LKAB och utvecklingen mot 
ökad automation och bra arbetsmiljö går vidare. 

Projekt KUJ 2000 - Transportsystem 

Järnmalm har brutits i Kiruna sedan sekelskiftet. 
Malmkroppen i Kiirunavaara sträcker sig i nord-sydlig 
riktning. Den är cirka fyra kilometer lång, i genom
snitt 80 meter bred och är känd till ett djup av 
omkring 2 kilometer. 

Underjordsbrytning startade på 1950-talet. 
Huvudnivåer har anlagts på nivåerna 230, 370, 420, 540 
och den senaste på 775, som togs i drift 1978. Med 
huvudnivå menas den nivå i gruvan där malmen från bryt
ningsnivåerna hamnar för fjärrstyrd, spårbunden 
transport till krossar, innan den hissas upp ovan jord 
för förädling. 

Gruvbrytningen närmar sig successivt huvud
nivån 775 och för att fortsätta verksamheten i 
nuvarande omfattning måste en ny huvudnivå på 1045 
meters avvägning tas i drift under 1997. Projektering 
och anläggande beräknas ta cirka sex år och kostar 
cirka 1700 miljoner kronor i 1991-års penningvärde. Den 
nya huvudnivån kommer att möjliggöra gruvdrift fram 
till år 2015. Totalt kommer ca 1,3 milj fasta m3 

gråberg att sprängas ut för den nya huvudnivån. Detta 
sker med konventionell bergsprängningsteknik, bortsett 
från berg- och ventilationsschakt som fullortborras. 

Huvudnivån Kuj 2000 anläggs drygt 800 meter 
under markytan eller 300 meter under havsnivån. Efter 
förprojekteringar visade det sig att "horisontell 
spårbunden transport och uppfordring i skipschakt" var 
överlägsen andra lösningar, exempelvis truck och/eller 
bandtransporter. Samma princip gäller för övrigt på 
nuvarande huvudnivå 775. 
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Kuj 2000 dimensioneras för zo milj ton råmalm 
per år och kan vid behov kompletteras till en volym på 
24 milj ton. Systemet skall förse malmförädlingsverken 
ovan jord med kontinuerliga malmleveranser, eftersom 
dessa är i drift dygnet runt. Nivån skall klara två 
kvaliteter och ha möjlighet att kampanjköra en ·tredje 
kvalitet. 

Spårnivå 1045 meter blir ett -pendeltågssystem. 
Tågen skall transportera råmalm från åtta tappgrupper, 
med tre-fyra schakt i varje, utplacerade längs den 
cirka fyra ·kilometer långa malmkroppen. 

KUJ 2000 Transportsystem 

------
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~ull produktion kräver fem tågsätta 500 ton, 
vilka sucqessivt flyttas ned från 775 meters nivån, 
allt eftersom verksamheten där avtar. 

Tre tömningsstationer byggs i CA-området på 
1045 meter och under dessa byggs tre krosstationer. 
Spindelkrossarna från gamla huvudnivån flyttas i likhet 
med tågen .successivt ned från Kuj 75. Under krosstatio
nerna byggs en påfyllningsnivå för skiparna. 

Uppfordringen till malmförädlingsverken, vilka 
ligger en kilometer vertikalt upp från nya huvudnivån, 
sker i två etapper. Från de tre krossarna går tre upp~ 
fordringsschakt till befintliga krossfickor och upp
fordras sedan vidare i nuvarande skipschakt. Spelut
rustning för de nya skipschakten flyttas efter reno
vering till en ny spelsal på nivå 740. 

Underhåll av den spårbundna maskinparken skall 
ske i befintliga utrymmen på avv 775. Lok och vagnar 
som behöver repareras skall transporteras upp till 775 
meter med speciell trailer. 

En permanent pumpstation för allt gruvvatten 
anläggs i _ en av snedbanorna (väg 25) på 1065 meter och 
en vattenbassäng för gruvvatten byggs på 1080 meters 
nivån. Totalt installerad pumpkapacitet blir 48 kubik
meter per minut. 

Tidplan 

KUJ 2000 beräknas tas i drift i maj 1977 då den nya 
huvudnivån börjar användas, för att med successivt 
ökande volymer nå full kapacitet vid sekelskiftet. 
Parallellkörning av 775 och 1045 kommer att ske under 
tre år, dvs fram till sekelskiftet då spårnivå 775 tas 
ur drift. 
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Projekt KUJ 2000 - Brytningssystem 

Att förändra brytningsmetod i ' kirunagruvan samtidigt 
som vi bygger en ny huvudnivå är ett viktigt inslag i 
LKABs effektiviseringsarbete. · 
Rationaliseringspotentia'len . ligger i storskaliga bryt
ningsrnetoder med hög autbrnationsgrad, möjligheten till 
kontinuerlig produktion i bra arbetsmiljö samt inte 
minst, i ett systern där personalens mångkunnighet och 
initiativförmåga tas till vara. 

Storskalig skivrasbrytning 

12 m 

·--"". ,' 

LKABs kontors 
byggnad i Kiruna 

30 m 

Brytningsrnetoden under 775 meters nivån blir storskalig 
skivrasbrytning, med skivhöjder upp mot 30 meter, 
jämfört med 12 meter för några år sedan och dagens 22 
meter. Den drygt fyra kilometer långa malmkroppen delas 
upp i åtta produktionsblock. Varje block blir en liten 
gruva i gruvan som kan leva sitt eget liv. Kontinuerlig 
drift blir möjlig, eftersom man inte behöver arbeta i 
alla block samtidigt. Medan man skjuter i ett block, 
kan personer arbeta i ett annat under utvädringstiden, 
eftersom blocken är väl skilda från varandra. Ventila
tionen kan styras bättre med stor energibesparing som 
följd. 
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Utvecklingen av maskinparken p ågår k ont inuer
ligt. Redan nu finns en fjärrstyrd last mask i n i ordi
narie produktion . . En stor konventionell lastmaskin 
"Bison" har också utvecklats. Den tar upp mot 25 ton i 
skopan och är alltså speciellt lämpad för storska lig 
brytning. Ett nytt rasborrningsaggregat, ä v e n det 
anpassat för storskalig skivrasbrytning, diskuteras 
också. 
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Malmen i Kiirunavaara består av magnetit me d varierande 
fosforhalt. Andelen lågfosfot ~alm ökar mot d jupet . 
Kvarvarande malmreserv ovanf~r nuvarande huvudnivå på 
775 meters avvägning beräknas uppgå till cirk a 1 30 Mt 
råmalm vid årsskiftet 1991/92. 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

139 

Arbetet med att undersöka hur malmkroppen 
egentligen ser ut mellan nuvarande huvudnivå och den 
nya på 1045 m avv pågår som bäst. Det gäller att få 
kännedom om malmens kvalitet. Men också om bergets 
beskaffenhet, sprickighet, etc för att kunna placera 
anläggningar, vägar och schaktgrupper på de bästa och 
effektivaste platserna~ 

Malmbasen för den nya transportnivån på 1045 
meter beräknas till cirka 330 Mt råmalm inom nuvarande 
brytningsgränser. Malmbasen kan ökas om nuvarande 
säkerhetsgräns flyttas norrut. På djupet breder 
malmkroppen ut sig mot norr (i riktning mot sam
hället) och minskar i söder. Den norra delen av malm
kroppen som ligger under sjön Luossajärvi undersöks för 
närvarande närmare. Om den visar sig vara brytvärd kan 
den öka malmbasen med 80-100 Mt. LKAB har startat 
arbetet med nödvändiga tillstånd för att torrlägga den 
södra delen av sJon, vilket måste ske av säkerhetsskäl 
om "sjömalmen" skall brytas. 

Att det finns malm under sjön har varit känt 
sedan sekelskiftet. Just nu pågår närmare undersök
ningar av malmens beskaffenhet och kvalitet, för att 
LKAB skall kunna bestämma hur en eventuell brytning 
skall gå till. . 

Nivå m Säkerhetslinje Utbrutet 770 Mt 

Luossajärvi ~ _____ ____ _____ ____ ~--------- -- --

~~,i:L\\;::~~ ~~-~~··:-~:~··w,·: -- -~~;i2::~:::0 

Brytningsgräns när damm 
byggs vid sjöbangården 

5km 

Om inte södra Luossajärvi töms kommer malmen till vänster om dagens 

säkerhetslinje inte att kunna brytas och därmed försvinner en stor del av 

malmbasen och gruvans livslängd förkortas. 

De cirka 100 miljoner ton malm som LKAB vill bryta 
under sjön, ökar malmbasen ovanför 1045 meter med cirka 
25 procent. Tillskottet innebär minskad avsänkningstakt 
i gruvan och ökad livslängd på den nya huvudnivån KUJ 
2000. 
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SAK 2000 
Ny struktur på malmförädlingen med kapacitetshöjning 

Att förenkla, modernisera och bygga ut malmförädlings
strukturen ovan jord står högt på dagordningen hos LKAB 
i Kiruna. Målet är att reducera produktionskostnaderna 
och öka kapaciteten på såväl lågfosforfines som pellets 
och inte minst att öka flexibiliteten i produktions
kedjan gruva-verk. I mitten på 90-talet kan strukturen bakom Kiirunavaara, där malmförädlingsverken ligger, se helt annorlunda ut än idag. Ett nytt pelletsverk i 
Kiruna förprojekteras. Pipeline transport av pellets
slig till Svappavaara diskuteras och kanske också övergång till 100 procent autogenmalning, vilket i så 
fall innebär att man slopar sovringsverket och ersätter finkrossning och siktning med malning. 

Malmförädlingsverken har byggts om och till åtskilliga gånger under årens lopp. Processerna har förfinats i 
takt med att kundernas krav på LKABs produkter har 
skärpts. Speciellt har sovringsverket drabbats, där 
den senaste tillbyggnaden gjordes i somras, då man 
installerade två extrema finkrossar i lokalerna. 

Ett eventuellt nytt pelletsverk kommer att placeras på 
den plats där Kirunas första kulsinterverk låg, innan 
det revs för några år sedan. Ett beslutsunderlag skall överlämnas till LKABs styrelse så fort som möjligt. Ett nytt verk kan vara i drift 2.5 år efter beslut. 
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sammanfattning 

LKAB arbetar med underjordsgruvor i motsats till våra 
konkurrenter, vilka har fördelen av dagbrott. Detta 
används ofta som argument för att LKAB inte skulle ha 
någon möjlighet att hänga med i konkurrensen. Men vi 
har för avsikt att väsentligt sänka våra produktions
kostnader under jord. Dessutom ärt ex underjords
kostnaderna faktiskt bara cirka 15 procent av den 
totala kostnaden för pellets framme hos kunden . Vi 
har fördelar i de resterande 85 procenten också, 
alltså borde vi kunna ha möjlighet att konkurrera: 

* Vi är bra på malmförädling, där vi har hjälp av att 
malmen är en magnetit. Vi kan ta fram bra produkter 
kostnadseffektivt. 

* Vi har nära till isfri hamn för huvuddelen av våra 
produkter. 

* Vi har kort sjötransport till de flesta av våra 
kunder jämfört med konkurrenterna. 

* Vi har höga järnhalter i våra produkter, vilket ger 
konkurrensfördel i det fall kunden har inlandstrans
porter. 

Det är med andra ord självklart 
att vi skall satsa 
på våra framtida produktionssystem 
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